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Motivado pela conquista do primeiro pódio no Campeonato Brasileiro de Fórmula Truck, com o
quinto lugar na corrida de 14 de junho no Velopark, o paranaense David Muffato mantém o      
objetivo de repetir a conquista do troféu na quinta etapa, que será disputada neste domingo
(12) em Goiânia. Piloto da equipe Muffatão, o campeão brasileiro de 2003 da Stock Car vai
alinhar seu Scania em oitavo lugar no grid do Autódromo Internacional Ayrton Senna.

  

A equipe teve uma tarde movimentada no treino classificatório disputado neste sábado (11) no
circuito goiano de 3.835 metros. “No começo do treino o caminhão tinha falta de potência. Isso
nós conseguimos resolver quando entrei para o box, porque o problema era na central de
gerenciamento eletrônico. E o caminhão também balançava muito de frente, estava difícil
conseguir frear. É algo que vamos precisar corrigir para a corrida”, enumerou.

  

As dificuldades não diminuem a motivação do paranaense, que compete com apoio de
Refrigerantes Schin e Muffatão Atacado Distribuidor. “A corrida vai ser bem desgastante por
causa do calor, e já deu para perceber nos treinos que muitos caminhões vão ter problemas de
temperatura. O meu caminhão, no que diz respeito a isso, está bem. Estou muito motivado”,
manifesta o piloto, que ocupa o 11º lugar na tabela de classificação do campeonato.

  

Pai e companheiro de equipe de David, Pedro Muffato vem tendo uma participação bem mais
conturbada na etapa goiana. “O caminhão apresentou uma porção de problemas, ferver o
motor por causa de uma mangueira foi só mais um”, desabafou o piloto, 17º no grid. “Vamos ter
que fazer modificações radicais para a corrida”, acrescentou. Seu Scania exibe as logos de
Disnorte, Doce Sucar, Coopavel, Stara, Alimentos Italy e Muffatão Atacado Distribuidor.

  

A pole position em Goiânia foi conquistada pelo paranaense Leandro Totti, da RM
Competições, que terá a seu lado na primeira fila do grid o paulista Felipe Giaffone, seu
companheiro de equipe e líder do campeonato.

  

FÓRMULA TRUCK – GRID DE LARGADA EM GOIÂNIA
(Resultado do treino classificatório deste sábado*)
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Top Qualifying

1º) Leandro Totti (PR/Volkswagen-MAN), RM Competições, 1min45s622
2º) Felipe Giaffone (SP/Volkswagen-MAN), RM Competições, 1min46s098
3º) Paulo Salustiano (SP/Mercedes-Benz), ABF/Mercedes-Benz, 1min46s632
4º) Djalma Fogaça (SP/Ford), DF Racing Fans, 1min47s031
5º) Diogo Pachenki (PR/Mercedes-Benz), Copacol Racing Truck, 1min47s204
6º) Régis Boessio (RS/Volvo), Boessio Competições, 1min47s361
7º) Wellington Cirino (PR/Mercedes-Benz), ABF/Mercedes-Benz, 1min47s470
8º) David Muffato (PR/Scania), Muffatão, 1min48s022
9º) Rogério Castro (GO/Mercedes-Benz), ABF Racing Team, 1min48s430
10º) Beto Monteiro (PE/Iveco), Lucar Motorsports, 2min13s771

Treino classificatório

11º) André Marques (SP/MAN), RM Competições, 1min47s715
12º) Débora Rodrigues (PR/Volkswagen-MAN), RM Competições, 1min48s908
13º) Adalberto Jardim (SP/Volkswagen-MAN), RM Competições, 1min49s145
14º) Raijan Mascarello (MT/Ford), DF Racing Fans, 1min49s711
15º) Gustavo Magnabosco (SC/Scania), Corinthians Motorsport, 1min49s966
16º) Jaidson Zini (PR/Iveco), Dakar Motorsport, 1min50s716
17º) Pedro Muffato (PR/Scania), Muffatão, 1min51s480
18º) Alex Fabiano (SP/Volvo), Clay Truck Racing, 1min52s032
19º) Fabiano Brito (PR/Scania), Falsi & Falsi, 1min54s155
20º) Leandro Reis (GO/Ford), Original Reis, 5min03s450

Média do 1º: 130,711 km/h
* Resultado sujeito a alterações a partir das decisões dos comissários técnicos e desportivos
designados para a etapa
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