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Atual equipe campeã da Fórmula 3 Brasil Light, a PropCar Racing já começou a sua
caminhada para assegurar o título novamente. No último final de semana (09 e 10/4) o      
paranaense Renan Pietrowski venceu de ponta a ponta ambas as provas de abertura do
certame da classe de acesso, disputadas no Velopark, a 30 km de Porto Alegre (RS).

  

"Tive um excelente carro e só tenho que agradecer à PropCar pela oportunidade. Agora
preciso conseguir apoio em Ponta Grossa para dar continuidade neste campeonato que
comecei literalmente com o pé direito", comemorou o estudante de engenharia mecânica.

  

"O Renan (Pietrowski) se portou muito bem na pista que estava com condições muito difíceis
de pilotagem. Tenho certeza que estas duas vitórias vão dar mais ânimo para ele ir atrás de
patrocínios e dar continuidade à sua carreira, que se inicia de forma soberba e invicta, com a
liderança de um campeonato de suma importância", emendou o chefe de equipe Dárcio dos
Santos.

  

Na classe principal Matheus Muniz fez uma corrida bem consciente no domingo, pois no dia
anterior teve que abandonar a prova prematuramente, em virtude de ter atolado na lateral do
circuito. Mesmo com a pista molhada e seca em alguns pontos, ele foi um dos poucos pilotos a
não rodar ou mesmo sair do traçado, subindo oito posições em relação à largada e com quinto
lugar somou os seus primeiros pontos.

  

"Conseguimos evoluir durante a prova e chegar o mais pra frente possível. Sai da 13ª posição
e recebi a bandeirada em quinto, então foi bom. Estou ganhando experiência, pois este ano a
categoria principal está mais competitiva do que no passado", apontou o atual vice-campeão
da F-3 Light.

  

Menos sorte teve o nipo-brasileiro Igor Fraga, que brigava pelo quarto posto e ainda na
segunda volta levou uma batida do carioca Thiago Vivacqua - que acabou sendo punido - e
teve que abandonar. "Foi uma pena, pois mesmo com as condições ruins da pista o meu carro
estava bom. Acho que dava para terminar no pódio e assim sair daqui entre os três primeiros
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do campeonato. Vamos continuar trabalhando, pois já mostramos que viemos pra andar na
frente", admite o piloto que reside em Ipatinga (MG).

  

A próxima rodada dupla da Fórmula 3 Brasil será nos dias 04 e 05 de junho, em Santa Cruz do
Sul, também no Rio Grande do Sul.

  

Confira os dez primeiros na segunda etapa da F-3 Brasil:
1-) 34 - Matheus Iório (Cesário F3), 26 voltas em 31min07s986;
2-) 54 - Carlos Cunha (CF3), a 0s787;
3-) 43 - Pedro Cardoso (Hitech GP), a 1s526;
4-) 91 - Leonardo Souza (Kemba Racing), a 2s101;
5-) 27 - Matheus Muniz (PropCar Racing), a 3s369;
6-) 95 - Yurik Carvalho (Hitech Racing), a 4s779;
7-) 48 - Renan Pietrowski (Prop Car Racing Light), a 5s463;
8-) 52 - Pedro Caland (Hitech Racing), a 5s978;
9-) 12 - Christian Hahn (CF3), a 1 volta;
10-) 41 - Artur Fortunato (A Fortunato F3 Racing ), a1 volta.

  

Confira os dez primeiros na primeira etapa da F-3 Brasil:
1-) 54 - Carlos Cunha (CF3), 32 voltas em 28min38s015;
2-) 77 - Guilherme Samaia (Cesario F3 ), 2s469;
3-) 41 - Artur Fortunato (A Fortunato F3 Racing ), a 6s197;
4-) 55 - Igor Fraga (Prop Car Racing), a1s241;
5-) 10 - L. Felipe Branquinho (RR Racing), a 18s816;
6-) 95 - Yurik Carvalho (Hitech Racing), a 20s238;
7-) 43 - Pedro Cardoso (Hitech GP), a 29s497;
8-) Thiago Vivacqua (Hitech Racing), a 1 volta; 
9-) 48 - Renan Pietrowski (Prop Car Racing Light), a 1 volta;
10-) Pedro Caland (Hitech GP), a 1 volta.

  

Pontuação da Fórmula 3 Brasil após duas etapas:
1-) 54 - Carlos Cunha (CF3), 27;
2-) 43 - Pedro Cardoso (Hitech GP), 16;
3-) 34 - Matheus Iório (Cesario F3), 15;
4-) 77 - Guilherme Samaia (Cesario F3), 12;
5-) 41 - Artur Fortunato (A Fortunato F3 Racing), 10;
6-) 91 - Leonardo Souza (Kemba Racing), 7;
7-) 55 - Igor Fraga (Prop Car Racing), 5;
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7-) 27 - Matheus Muniz (PropCar Racing), 5;
7-) 95 - Yurik Carvalho (Hitech Racing), 5;
10-) 10 - L. Felipe Branquinho (RR Racing), 3;
11-) 12 - Christian Hahn (CF3), 2;
12-) Thiago Vivacqua (Hitech Racing), 1
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