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Vitor Meira confirmou o domínio estabelecido nas duas sessões de treinos livres em Goiânia e
é o primeiro pole position da temporada 2015 da Copa Petrobras de Marcas. O brasiliense da
Honda       marcou 1min33s139 em sua melhor volta e se colocou 0s33 à frente de seu
companheiro de equipe Vicente Orige, que larga em segundo. A primeira de duas corridas da
categoria no Autódromo Ayrton Senna acontece neste sábado (21) às 15h30.

  

Profundamente identificado com a Honda, Meira vem em seu terceiro ano no Marcas, e nas
duas temporadas iniciais defendeu a Ford na equipe de Amir Nasr. Agora, na JLM e guiando o
carro da fabricante japonesa, o brasiliense destacou a felicidade em retornar ao convívio com a
marca japonesa.

  

"Estou com a Honda há 11 anos. Foram dois anos de Fórmula 3, oito de Indy e agora. A Honda
é uma fábrica de corridas que por acaso faz carros de rua - fui doutrinado deste jeito, então é
um prazer estar com eles. A qualidade vem da pista para as ruas e vice-versa, porque o carro é
surpreendente. Neste final de semana eu não fiz nada no acerto, não mexi em nada; só sentei
e andei e fizemos a pole", admirou-se. Vitor ainda se resguarda no que diz respeito às
expectativas. "Corrida é corrida, ainda mais com duas no final de semana", afirmou.

  

No grid de 20 carros, a outra novidade é a entrada da Renault. E a marca francesa chegou já
fazendo bonito. Trouxe Rubens Barrichello, que mostrou rápida adaptação aos carros da
categoria e já larga em terceiro com o carro da Full Time.

  

"Com pouquíssima quilometragem no carro eu estou muito feliz, e a gente tem algumas coisas
ótimas e outras que precisam ser melhoradas, mas está de bom tamanho. A tração dianteira é
muito diferente, mas é um grande barato poder viver uma experiência destas aos 42 anos de
idade. Digo isso porque é muito difícil querer aprender a falar japonês aos 42, mas para quem
já fala algumas línguas no sentido de guiar vários tipos de carros é um pouco mais fácil, e me
sinto lisonjeado por poder passar por isso nesta fase da carreira", filosofou.

  

A primeira de duas largadas acontece neste sábado (21) às 15h30; a segunda acontece no
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domingo (22) às 14h15, com os oito primeiros colocados da prova largando em ordem
invertida.

  

Confira a ordem de largada*

1.Vitor Meira - JLM Racin - Honda Civic - 1min33s139
2.Vicente Orige - JLM Racing - Honda Civic - 1min33s474
3. Rubens Barrichello - Full Time Competiçlões - Renault Fluence - 1min33s682
4.Cesar Bonilha - Jupiter Racing Team -Ford Focus - 1min33s766
5.Thiago Marques - RZ Motorsports Toyota - Toyota Corolla1min33s842
6. Gabriel Casagrande - C2 Team - Rwnault Fluence - 1min33s923
7.Felipe Tozzo - JLM Sport - Honda Civic - 1min34s056
8.Daniel Kaefer - RZ Motorsport Toyota - Toyota Corolla - 1min34s297
9.Alceu Feldmann - Toyota Bassani - Toyota Corolla - 1min34s389
10.Rodrigo Baptista - Toyota Bassani - Toyota Corolla 1min34s470
11.Gustavo Martis - JLM Sport - Honda Civic- 1min34s538
12.William Freire - KFF Pro Racing - Ford Focus - 1min34s953
13.André Bragantini -Amir Nasr Caring - Chevrolet Cruze - 1min34s540
14.Eduardo Rocha - Full Time Competições - Renault Fluence - 1min35s080
15.Beto Cavaleiro - C2 Team - Renault Fluence 1min35s959
16.Guilherme Salas - Onze Motorsports - Chevrolet Cruze - 1min36s026
17.Luis Sergio Sena Jr/Roger Sandoval -Chevrolet cruze - KFF Pro Racing - 1min36s079
18.Kastropil - Jupiter Racing team - Ford Focus - 1min36s602
19.Nonô Figueiredo - Onze Motorsports - Chevrolet Cruze - 1min36s715
20.William Starostik -Amir Nasr Racing - Ford Focus - 1min37s611
*Resultados sujeitos às verificações técnicas e desportivas
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