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O piloto Nico Rosberg, da equipe Mercedes de fórmula 1, foi o mais rápido nesta sexta-feira
(27/02), durante os treinos da pré-gemporada 2015 que estão sendo realizados em Barcelona  
    (ESP). O alemão cravou o tempo de 1min22s792 e jogou para o abismo a melhor marca até
então atingida durante a pré-temporada, pelo brasileiro Felipe Massa (1min23s500 - tempo da
quinta-feira, 26).

Em segundo no circuito espanhol, ficou o finlandês Valtteri Bottas, da Williams (1min23s995),
seguido por outro brasileiro da Sauber, Felipe Nasr (1min24s071 - 130 voltas). A novidade foi a
participação efetiva da equipe Force India com o novo carro de 2015. Até então, a equipe vinha
usando o modelo do ano passado.

Felipe Nasr ficou animado com o terceiro lugar em Barcelona: "Hoje foi muito produtivo e
passamos por todo o programa. Na parte da manhã senti o carro muito bem com os pneus de
compostos macios e médios, o que foi bastante positivo. Após a pausa para o almoço, passei
por uma simulação de corrida com pneus diferentes. Foi uma boa experiência, e agora tenho
um melhor entendimento do carro quando percorre grandes distâncias", comentou o brasileiro
que deu 141 voltas no circuito, totalizando 656.355 metros percorridos.

Quanto àqueles que não tiveram tanta sorte, a Toro Rosso procurou fazer o seu papel, no
entanto, Max Verstappen está animado com o resultado desta sexta-feira: "Tivemos um bom
dia, com muitas voltas e um ritmo muito promissor. Foi a minha primeira vez pilotando com as
últimas atualizações que funcionaram muito bem. No domingo terei minha última chance de
dirigir antes de Melbourne, por isso vai ser importante somar quilometragem, tentar melhorar o
carro e aumentar a nossa compreensão do pacote global", disse o holandês.

Faltando pouco mais de quinze dias para o início da temporada em 15/03, os carros da
categoria máxima do automobilismo internacional continuarão os últimos testes neste final de
semana em Barcelona. Neste sábado, o brasileiro Felipe Massa assume novamente o volante
da Williams.

TESTES EM BARCELONA-ESP
SEGUNDO DIA - 27/02/2015:

1. Nico Rosberg (ALE/Mercedes): 1min22s792
4. Valtteri Bottas (FIN/Williams Mercedes): 1min23s995
2. Felipe Nasr (BRA/Sauber Ferrari): 1min24s071
3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): 1min25s339
6. Jenson Button (GBR/McLaren Honda): 1min25s590
7. Pastor Maldonado (VEN/Lotus Mercedes): 1min26s705
5. Max Verstappen (HOL/Toro Rosso Renault): 1min26s766
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8. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull Renault): 1min26s965
9. Nico Hulkenberg (ALE/ Force India Mercedes): 1min28s412
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