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1. Lourival Roldan – SP 

   

Lourival Roldan (6 vezes Paris/Dakar, 14 Rally dos Sertões, 
organizador e Diretor de Prova do Mitsubishi Motorsports) é um 

entusiasta e participa ativamente do desenvolvimentos de 
nossos equipamentos através de sugestões e testes em 

campo. 

 

O que achou: 

“Planilha eletrônica da Totem no Rally do Sertões. Minha 
nova paixão. Eu estou pagando o preço do pioneirismo. Zero 
problemas..anda sozinha conforme o Colosso, com contagem 
regressiva. SHOW. Com certeza ano que vem teremos vários 

competidores utilizando esta maravilhosa ferramenta.”  

2. Rafael Capoani - RS 

 

O navegador Rafael Capoani começou no Rally dos Sertões na 
categoria Motos. Foram dois anos que lhe renderam muitos 

aprendizados. Em 2005, passou a ser navegador. 

O que achou: 

“A bordo Triton Capoani e Franciosi. Final da especial.. 

Hj me ajudou pois tive que concertar a alavanca de cambio, 
virei o Full Rally para o piloto Franciosi e ele conseguiu se 
guiar enquanto tentava a manutenção dentro da especial 

com o carro em movimento.” 
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3. Marcelo Haseyama - SP 

   

Sertões 2015 - "Causo" Marcelo Haseyama: 

Marcelo comentou que tem várias sugestões ( o infinito eh o 
limite ) e também disse que foi salvo 3 vezes pelo road book 

digital (Sensor Blue) 

Em uma das situações a porta do utv abriu e ele ficou 
brigando com cinto e porta por 2 km. Quando conseguiu 

fechar a porta estava a 200 metros de uma entrada e cantou 
a direita no susto baseado no road book digital. Acertou o 

caminho e não sofreu penalização na zona de radar. 

4. Para saber mais : 

www.totemonline.com.br  
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