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A equipe Force India aguarda com expectativa a primeira etapa da temporada 2016 da fórmula
1 em Melbourne, na Austrália. A corrida acontece neste domingo (20), a partir das duas horas
da       madrugada (pelo horário de Brasília).

O chefe da equipe, Dr. Vijay Mallya, analisa o progresso da equipe durante os testes e lança
seu olhar sobre pontos em Melbourne:

"A introdução do VJM09 tem sido muito suave. A equipe fez um excelente trabalho durante os
testes de inverno - foram tímidos 4.000 km, mas o carro tem demonstrado boa confiabilidade.
Isso significa que podemos ir para Melbourne nos sentindo muito confortáveis com o trabalho
que fizemos e com o nosso entendimento do novo carro - o que nos dá confiança para
atingirmos pontos importantes".

Já o mexicano Sergio Perez acha que os testes foram bem proveitosos e está empolgado para
a primeira corrida:

"Não importa quantas voltas você faz em testes, você nunca sabe onde está em comparação
com as outras equipes. Então, eu não quero dizer muito. Como uma equipe nos sentimos muito
felizes com o que conseguimos em Barcelona e isso é a coisa principal. O carro tem sido
confiável e demos um evouímos bastante em relação ao ano passado. Acho que podemos ir
para Melbourne sabendo que os pontos são realizáveis. "

O outro piloto da Force India, Nico Hulkenberg espera forte exibição em Melbourne:

"Melbourne costumava ser minha pista de azar, mas eu marquei alguns pontos em 2014 e
2015, então eu acho que já quebrei a maldição", disse o alemão que continuou seu raciocínio...
"A corrida de abertura da temporada muitas vezes pode trazer surpresas. Tudo pode acontecer
e acho importante que comecemos em uma boa posição e aproveitar as oportunidades".

Veja aqui , mais informações, na Coluna de Wagner Gonzalez  <<
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