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Felipe Tozzo é mais um que entra para o panteão dos vencedores do Brasileiro de Marcas. O
catarinense, que fez em Tarumã a sua segunda etapa na temporada - enquanto o campeonato 
     acaba de concluir a quarta rodada dupla -, conquistou a primeira vitória de sua carreira e a
primeira do Ford Focus desde a etapa de abertura de 2015 em Goiânia, quando o hoje chefe
de equipe César Bonilha venceu com o mesmo carro.

  

Tozzo controlou a corrida. O oitavo lugar do sábado o garantiu na pole da manhã deste
domingo (26). Ele largou na frente e de cara conseguiu abrir pouco mais de um segundo para o
trio da Honda que surgiu atrás do Ford Focus, com Carlos Souza, Vicente Orige e Gustavo
Martins. Orige depois subiu ao segundo lugar, e Tozzo tratou de manter a margem. Segundo
ele, foi esta a estratégia determinante para sua primeira vitória na categoria.

  

"Eu vim poupando o carro um pouco no início da corrida porque na primeira prova meu carro
‘acabou’ no meio da corrida. Isso me deixou preocupado, pois eu tinha um ritmo forte de início
e depois o rendimento caía muito. Então eu tratei de dosar para não perder a corrida da
metade para a frente", justificou. "Economizei pneus, vim marcando os adversários - quando
eles forçavam, eu também apertava um pouco -, e graças a Deus saiu essa tão esperada
vitória. Estou muito feliz, só tenho a agradecer a Deus, meus patrocinadores e ao Cesinha
(Bonilha, chefe da equipe). O que ele fez por mim pouca gente faz. Tenho que dedicar a toda
essa equipe maravilhosa, que fez um trabalho perfeito hoje", agradeceu.

  

Em segundo lugar ficou Vicente Orige, terceiro na prova anterior no sábado, e que tentou, no
início da prova, pressionar Tozzo, sem sucesso. Passou a pensar no resultado e na boa
quantidade de pontos somados. Continua como vice-líder da tabela, cinco pontos atrás de
Gustavo Martins, que chegou na quarta colocação e soma agora 122 pontos.

  

"Olha, foi um final de semana excelente", afirmou o catarinense do Honda Civic #43 da JLM
Sport. "Tive um prejuízo grande em Goiânia com um sexto lugar e um abandono, depois em
Santa Cruz consegui recuperar bem e aqui os dois pódios - acho que fui o maior pontuador do
final de semana. Então vamos seguir buscando a liderança do campeonato", disse Vicente,
que somou 28 pontos em Tarumã. Ele e Nonô Figueiredo foram os maiores pontuadores do
final de semana da quarta etapa.
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Carlos Souza colocou outro Honda Civic no pódio com a terceira colocação. Companheiro de
equipe de Orige, o paranaense ficou pela primeira vez entre os três primeiros nesta temporada.
E ainda levou um susto nas voltas finais, quando seu carro escapou da pista, mas sem
prejuízos quando à sua posição na corrida.

  

"Meu carro estava bem traseiro, difícil de guiar. Eu tinha que tomar cuidado com meus
companheiros de equipe - eu tinha um à frente e outro atrás -, e enquanto a equipe me dava
informações pelo rádio eu acabei me distraindo e tomei aquele susto no final. Graças a Deus
deu tudo certo e pude conquistar meu primeiro pódio neste ano", concluiu.

  

Quarto colocado, Gustavo Martins mantém a liderança com 122 pontos contra 117 de Vicente
Orige. Os dois quintos lugares de Nonô Figueiredo o alçaram ao terceiro posto com 107,
enquanto Thiago Marques aparece em quarto com 102.

  

Entre os estreantes da temporada, o melhor foi Thiago Klein com o Toyota Corolla da Paraguay
Racing. O paranaense do carro #88 terminou a prova na oitava colocação, à frente de seu
companheiro de equipe Odair dos Santos.

  

Agora o Brasileiro de Marcas encara um intervalo de 75 dias até a quinta etapa, que acontece
em São Paulo, no circuito de Interlagos, nos dias 10 e 11 de setembro.

  

Resultado Corrida 2:

1-) 57 Felipe Tozzo (Friato Racing Team/Ford Focus) - 20 voltas em 27min30s592 (média de
133,8 km/h)
2-) 43 Vicente Orige (JLM Sport/Honda Civic) - a 0s755 
3-) 28 Carlos Souza (JLM Sport/Honda Civic) - a 1s541 
4-) 0 Gustavo Martins (JLM Racing/Honda Civic) - a 2s655 
5-) 11 Nonô Figueiredo (Onze Motorsports/Chevrolet Cruze) - a 3s055 
6-) 1 Thiago Marques (RZ Motorsport/Toyota Corolla) - a 5s518 
7-) 31 Willian Starostik (C2 Team/Renault Fluence) - a 7s000 
8-) 88 Thiago Klein (Paraguay Racing/Toyota Corolla) - a 1 voltas 
9-) 74 Odair dos Santos (Paraguay Racing/Toyota Corolla) - a 1 voltas 
10-) 55 R.Gargiolo/B.Monteiro/ (Romara Sports/Chevrolet Cruze) - a 1 voltas
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11-) 199 Marcelo Di Tripa (Friato Racing Team/Ford Focus) - a 3 voltas 
12-) 22 Fabio Carbone (Greco/Renault Fluence) - a 5 voltas 
NÃO COMPLETOU
13-) 33 P. Choate/L.Razia (RZ Motorsposrts/Toyota Corolla - 6 voltas 
14-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Team/Renault Fluence) - a 15 voltas 
15-) 17 Daniel Kaefer (JLM Racing/Honda Civic) - a 17 voltas 
16-) 21 Guilherme Salas (Greco/Renault Fluence) - a 20 voltas 
17-) 555 Ayman Darwich (Romera Sports/Chevrolet Cruze) - a 20 voltas
18-) 12 Marcio Basso (Onze Motorsports/Chevrolet Cruze) - EXCLUÍDO
MELHOR VOLTA: Felipe Tozzo, 1min16s258 (144,8 km/h)
*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas

  

Classificação do Campeonato - PILOTOS:

1-) Gustavo Martins, 122 pontos
2-) Vicente Orige, 117
3-) Nonô Figueiredo, 107
4-) Thiago Marques, 102
5-) Gabriel Casagrande, 99
6-) Carlos Souza, 88
7-) Daniel Kaefer, 80
8-) Willian Starostik, 73
9-) Guilherme Salas, 65
10-) Fábio Carbone, 58
11-) Marcelo Rocha, 50
12-) Renan Guerra, 45
13-) Felipe Tozzo, 39
14-) Patrick Choate, 36
15-) Beto Monteiro, 32
16-) Luiz Razia, 27
17-) Ricardo Gargiulio, 22
18-) Thiago Klein, 21
19-) Márcio Basso, 20
20-) Cesar Bonilha, 19
21-) Renato Braga, 15
22-) Ayman Darwich, 15
23-) Odair dos Santos, 12
24-) Ricardo Sperafico, 9

  

Classificação do Campeonato - MARCAS:

1-) Honda - 285 pontos
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2-) Renault - 256
3-) Chevrolet - 170
4-) Toyota - 153
5-) Ford - 108
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