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Idade: 23 (04/05/1998)

Cidade natal:
Santa Cruz do Sul, RS

Vitórias na Stock Series: 1
(Santa Cruz do Sul, 2021)

Pódios: 2 (2 em 2021)

Melhor resultado:
- Campeão dos rookies (2021)
- 9º colocado (geral) em 2021

A Stock Med, distribuidora de produtos 
médico-hospitalares, com sede em Santa 
Cruz do Sul e oito anos de atuação no 
mercado nacional, entra no seleto grupo 
de empresas patrocinadoras do 
automobilismo brasileiro. No dia 9 de 
março, a empresa apresentou 
oficialmente a equipe Stock 
Med/Motortech, que vai disputar a Stock 
Car Series 2022. O evento reuniu 
autoridades, colaboradores, convidados e 
imprensa na sede da empresa, no centro 
de Santa Cruz, para a apresentação do 
carro e do piloto que vão disputar a 
competição.

Para o sócio diretor da Stock Med, 
Milton Junior Mainardi, o momento 
vivenciado pela empresa é motivo de 
grande orgulho e alegria. “Temos como 
propósito incentivar o esporte e talentos 
locais, levando assim a cidade de Santa 

“Estou muito feliz de estar com 
uma equipe gaúcha, já que sou 
de Santa Cruz do Sul, onde 
espero que possamos acelerar 
novamente esse ano. Acho que 
temos tudo para fazer um ótimo 
trabalho e conquistarmos 
grandes resultados esse ano.”
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disputa a

Equipe

Conheça o piloto

Cruz do Sul para todo o Brasil. Uma 
equipe 100% gaúcha, com grande união 
de habilidades, valorizando a trajetória de 
cada um e com os olhos voltados para o 
futuro. Sabemos que trabalho, esforço, 
dedicação e entrega não vão faltar e que o 
resultado será apenas a consequência 
disso tudo”, destacou.

Trajetória - Depois de apoiar o retorno 
da equipe adulta de basquete do Esporte 
Clube União Corinthians às competições 
nacionais em 2021, com a conquista do 
Campeonato Brasileiro de Clubes de 
Basquete, a Stock Med segue na linha de 
incentivo ao esporte e aos talentos locais. 
Por isso, em 2022, a modalidade escolhida 
foi o automobilismo – cenário com grande 
presença da indústria farmacêutica – e a 
equipe Motortech, de Caxias do Sul, que 
tem como um dos seus pilotos o jovem 
talento santa-cruzense Lucas Kohl.



Os diretores Milton Júnior Mainardi e Fernando Mossmann
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Lucas Kohl, chefe de equipe Adilson Morari, 
Fernando Mossmann e Milton Júnior Mainardi

Equipe de colaboradores da Stock Med

Revelação do carro a imprensa

Piloto Lucas Kohl falou da honra de
representar Santa Cruz do Sul

Conheça
a equipe:

Lançamento do carro oficial
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Na tarde da quarta-feira, dia nove de março, no estacionamento da sede 
administrativa, aconteceu a apresentação da equipe Stock Med/Motortech que vai 
disputar a Stock Car Series 2022. Confira algumas fotos do evento:

A Equipe Motortech vai em busca do 
tetracampeonato na Stock Series. 
Sediada em Caxias do Sul, na Serra 
Gaúcha, tem no seu DNA a revelação de 
talentos gaúchos, como Márcio Campos 
e Gabriel Robe. Dentre as inúmeras 
equipes que fizeram parte da Stock 
Series nos últimos anos, a Motortech 
Competições foi uma das mais proemi-
nentes, em todos os quesitos, na catego-
ria de acesso para a Pro Series. O currícu-
lo construído ao longo de anos de 
trabalho capitaneados por Adilson 
Morari é recheado com três títulos (2015, 
2016 e 2021), 23 vitórias e 21 poles no 
período que abrange 2014 até o ano 
passado.

A Motortech é uma equipe que se 
orgulha em dizer que é 100% gaúcha: 
dos pilotos aos mecânicos, praticamente 
todos são oriundos do Rio Grande do Sul. 
Destaque maior para dois grandes 
nomes da terra que fizeram história pelo 
time: Márcio Campos, bicampeão em 
2015 e 2016; e Gabriel Robe, campeão em 
2017 e vencedor, ao lado de Gabriel 
Casagrande, da Corrida de Duplas da 
Stock Car no último dia 13 de fevereiro.

A dupla de pilotos definida pela 
Motortech para a temporada 2022 da 
Stock Series é jovem e ambiciosa: Arthur 
Leist e Lucas Kohl. Arthur, irmão do 
ex-piloto da Indy Matheus Leist, tem 20 
anos e foi um dos destaques do ano 
passado ao terminar o campeonato na 
quarta colocação e conquistar sete 
pódios, enquanto Kohl, de 23 anos, tem 
no currículo passagem pelo Road to 
Indy, foi o campeão entre os rookies e 
garantiu uma vitória correndo logo em 
casa, em Santa Cruz do Sul. 


