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O Brasileiro de Marcas abriu na tarde deste sábado (25) a quarta etapa da temporada 2016
com a primeira corrida do final de semana no circuito de Tarumã, no Rio Grande do Sul. Prova 
     bastante disputada, cheia de ultrapassagens - e também algumas batidas. A vitória ficou
com Fábio Carbone, que largou da pole position com o Renault Fluence da equipe Greco
Competições. O paulistano liderou a primeira dobradinha da história da equipe comandada por
Fábio Greco ao ter Guilherme Salas na segunda posição.

  

A estratégia de Carbone era clara: acelerar tudo do começo ao fim e não dar margem à
concorrência. Funcionou perfeitamente, e o Renault Fluence #22 recebeu a bandeirada com 19
segundos de vantagem sobre o segundo colocado. Guilherme Salas saltou da terceira para a
segunda posição já na largada e formou um "trem" atrás de si, segurando as tentativas do
Honda Civic de Vicente Orige, que terminou em terceiro.

  

Mas a briga era boa: atrás de Salas estavam Orige, Luiz Razia com o Toyota Corolla e Nonô
Figueiredo em quinto com o Chevrolet Cruze. Na parte final da corrida começavam a chegar
também Carlos Souza, Gustavo Martins, Felipe Tozzo, Daniel Kaefer e Beto Monteiro.

  

"Eu e o Guilherme largamos um atrás do outro (P1 e P3), então a estratégia era largar bem
junto para que ele passasse o segundo colocado e virmos na frente. Deu tudo certo e
cumprimos a nossa estratégia", analisou Carbone, que vem em uma temporada nada fácil. Nas
seis corridas disputadas anteriormente, o piloto da Greco só havia completado uma - ou
abandonava com problemas mecânicos ou era tirado da pista em algum acidente.

  

"Tive muitos problemas esse ano, e só terminei uma corrida em Goiânia. Vamos ver se agora
começamos a dar a volta por cima. Largar em oitavo amanhã é mais complicado, porque
ultrapassar obviamente é mais difícil do que andar sozinho na frente. No entanto, temos um
bom carro e dá para fazer alguma coisa boa", concluiu.

  

Guilherme Salas e Vicente Origem concordaram, em uníssono, que a disputa pela segunda
posição foi uma das mais emocionantes da corrida. "Foi legal para quem estava vendo. Para
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mim foi um sufoco danado segurar três carros atrás de mim a corrida inteira", brincou. "Para
quem estava vendo foi muito legal mesmo", concordou o catarinense da JLM Sport.

  

"É bom começar no pódio. Foi bem difícil a briga com o Orige principalmente no final. Vamos
ver amanhã. Na última etapa eu venci, e nessa foi meu companheiro de equipe. Então estamos
animados e teremos um desafio a mais ao largar em sétimo e oitavo no domingo", disse Salas.

  

A segunda bateria da quarta etapa do Brasileiro de Marcas tem largada neste domingo (26) às
10h35.

  

Resultado Corrida 1:

1-) 22 Fábio Carbone (Greco/Renault Fluence) - 21 voltas em 27min08s242 (média de 142,4
km/h)
2-) 21 Guilherme Salas (Greco/Renault Fluence) - a 19s668
3-) 43 Vicente Orige (JLM Sport/Honda Civic) - a 19s942
4-) 33 Luiz Razia (RZ Motorsport/Toyota Corolla) - a 20s149
5-) 11 Nonô Figueiredo (Onze Motorsport/Chevrolet Cruze) - a 20s617
6-) 28 Carlos Souza (JLM Sport/Honda Civic) - a 21s368
7-) 0 Gustavo Martins (JLM Racing/Honda Civic) - a 23s324
8-) 57 Felipe Tozzo (Friato Racing Team/Ford Focus) - a 26s601
9-) 17 Daniel Kaefer (JLM Racing/Honda Civic) - a 28s124
10-) 55 Beto Monteiro (Romera Sports/Chevrolet Cruze) - a 29s346
11-) 1 Thiago Marques (RZ Motorsport/Toyota Corolla) - a 39s139
12-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Team/Renault Fluence) - a 42s120 
13-) 199 Di Tripa (Friato Racing Team/Ford Focus) - a 49s653 
14-) 31 Willian Starostik (C2 Team/Renault Fluence) - a 55s785 
15-) 555 Ayman Darwich (Romera Sports/Chevrolet Cruze) - a 1min01s066
16-) 12 Marcio Basso (Onze Motorsports/Chevrolet Cruze) - a 1min08s166
17-) 74 Odair dos Santos (Paraguay Racing/Toyota Corolla) - a 1 volta
NÃO COMPLETOU
18-) 88 Thiago Klein (Paraguay Racing/Toyota Corolla) - a 9 voltas
MELHOR VOLTA: Fábio Carbone, 1min15s402 (146,5 km/h)
*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas

Domingo, 26 de junho
09h00 - 10h00 - Visitação aos boxes
10h35 - Largada (Corrida 2) Copa Petrobras de Marcas 
12h00 - Largada Mercedes-Benz Challenge
14h00 - Largada (Corrida 1) Stock Car GP DA ESPERANÇA
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15h10 - Largada (Corrida 2) Stock Car GP DA ESPERANÇA
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