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Pedro Piquet (Cesário Fórmula) conquistou sua quarta vitória na atual temporada da F3 Brasil
Light na manhã deste domingo (28) em Santa Cruz do Sul (RS). Depois de largar do box, o
atual       campeão da categoria escalou todo o pelotão e finalizou a segunda prova da terceira
etapa dupla do Campeonato com uma vantagem de 14s518 sobre o segundo colocado Carlos
Cunha Filho (CF3). A terceira posição ficou para Matheus Iorio (Cesário F3).

  

Mais uma vez, a sorte não esteve ao lado de Rodrigo Baptista (PropCar Racing/HT Pro
Nutrition). Na prova de sábado, após uma largada espetacular, quando saltou da nona para a
terceira posição ainda na primeira volta, Baptista teve de recolher o carro a duas voltas do final,
por conta do travamento do câmbio na segunda marcha, quando ocupava o segundo lugar na
corrida, resultado que lhe alçaria à liderança da F3 Brasil.

  

Na corrida deste domingo (28), Baptista largou em 11º e já na segunda volta ocupava a quarta
colocação. Na volta seguinte, depois de cair para quinto, Rodrigo tentou retomar o quarto posto
no final da reta dos boxes, mas acabou tocando a asa dianteira na roda traseira do carro de
Gustavo Bandeira (Hitech Racing), o que provocou a quebra do componente. Sem pressão
aerodinâmica na parte frontal de seu Dallara, não lhe restou outra alternativa senão abandonar
novamente a pista.

  

"Infelizmente, este foi um fim de semana para ser esquecido. Meu carro vinha muito bem na
prova de hoje, mas o toque no final da reta acabou me tirando a chance de buscar um pódio e
buscar a liderança do Campeonato", lamentou Baptista. "Agora é deixar Santa Cruz para trás e
pensar na próxima etapa, no anel externo de Curitiba", finalizou.

  

Com estes resultados, Baptista deixa a vice-liderança do Campeonato, empatado com Carlos
Cunha na terceira posição, com 41 pontos.

  

Confira o resultado da segunda prova em Santa Cruz do Sul:

1) Pedro Piquet (Cesário F3), 24 voltas em 32min10s617 (Média de 157,98 km/h);
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2) Carlos Cunha Filho (CF3), a 14s518;
3) Matheus Iorio (Cesario F3), a 19s368;
4) Gustavo Bandeira (Hitech Racing), a 29s294;
5) Guilherme Samaia (Cesário F3/Light), a 30s048;
6) Artur Fortunato (A. Fortunato F3 Racing), a 30s162;
7) Nicolas Dapero (PropCar Racing), a 36s483;
8) Igor Fraga (PropCar Racing/Light), a 44s674;
9) Matheus Muniz (PropCar Racing/Light), a 57s173; 
10) Leonardo de Souza (Kemba Racing), a 1 volta;
11) Ryan Verra (RR Racing), a 5 voltas.

  

Pontuação da Fórmula 3 após 6 corridas:

1) Pedro Piquet, 63 pontos;
2) Matheus Iorio, 55;
3)Rodrigo Baptista e Carlos Cunha, 41;
5) Arthur Fortunato, 33;
6) Christian Hahn, 17;
7) Fernando Croce, 14
8) Leonardo Souza, 12; 
9) Ryan Verra e Gustavo Bandeira, 11;
11) Nicolas Dapero, 9;
12) Giuliano Raucci, 8;
13) Nicholas Silva, 2.
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