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Em manhã fria e chuvosa deste domingo (2), aconteceu a corrida 2 da quarta etapa do
Campeonato Brasileiro de Turismo, em Curitiba. Após uma quinta colocação no sábado, Pietro 
     Rimbano conquistou bons pontos para o campeonato, após finalizar a corrida em quarto. 

A corrida começou com o Carro de Segurança na pista, por conta da pista molhada. Quando foi
dada a bandeira verde, Pietro, que era o segundo colocado, partiu para cima do líder Gaetano
Di Mauro, mas não conseguiu executar a ultrapassagem. O Carro de Segurança entrou
novamente na pista e, na relargada, Rimbano se manteve em segundo. Porém após a parada
de reabastecimento, o piloto de 19 anos perdeu a segunda colocação para Gabriel Robe.

Tudo se encaminhava para uma terceira colocação mas, nas últimas voltas, Pietro escapou da
pista, o que colaborou para a aproximação de Marcos Cozzi, que realizou a ultrapassagem na
última volta. Mesmo perdendo a terceira colocação, Rimbano subiu ao pódio pela segunda vez
no final de semana. 

"Foi uma prova muito disputada. As condições da pista estavam complicadas, o carro
escorregava bastante, Infelizmente perdi algumas colocações durante a prova, mas eu sigo na
disputa pelo título, que é o meu principal objetivo", disse.
Rimbano tem agora 83 pontos no campeonato, empatado com Gaetano Di Mauro, mas por
critério de desempate, está na vice-liderança da competição.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo acontece nos dias 22 e 23 de julho, em
Curvelo, Minas Gerais.

Confira o resultado da corrida 2 (10 primeiros):

1) 11 - Gaetano Di Mauro (W2 Racing), 21 voltas
2) 35 - Gabriel Robe (Motortech), a 8.656s
3) 23 - Marcos Cozzi (RSports), a 23.933s
4) 17 - Pietro Rimbano (RKL Competições), a 24.273s
5) 177 - Luca Milani (C2 Team), a 29.945s
6) 1 - Lukas Moraes (Nascar Motorsport), a 33.917s
7) 120 - Vitor Baptista (Full Time), a 48.105s
8) 86 - Gustavo Frigotto (RKL Competições), a 49.413s
9) 777 - Pedro Saderi (MRF Motorsport), 50.671s
10) 7 - Giulio Borlenghi (Full Time), a 54.549s

Confira a classificação do campeonato:

1 - Gaetano Di Mauro, 83 pontos

 1 / 2



Rimbano finaliza em quarto corrida 2 e segue na disputa do título

Escrito por Vinny Alves 
Dom, 02 de Julho de 2017 13:02

2 - Pietro Rimbano, 83 pontos
3 - Gabriel Robe, 82 pontos
4 - Luca Milani, 72 pontos
5 - Gustavo Frigotto, 66 pontos
6 - Gustavo Myasava, 60 pontos
7 - Raphael Reis, 54 pontos
8 - Giulio Borlenghi, 54 pontos
9 - Edson Coelho, 47 pontos
10 - Matheus Muniz, 41 pontos
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