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A C2 Team será responsável por acelerar o modelo Renault Fluence na primeira etapa do
Brasileiro de Marcas. É a estreia da montadora francesa na categoria que já conta com
modelos       da Toyota, Honda, Chevrolet e Ford. O comando dos carros ficará com Gabriel
Casagrande, que já estava na equipe ano passado, e o estreante Beto Cavaleiro, o mais novo
contratado do time paranaense. A disputa acontece neste final de semana, em Goiânia

  

"Estou preparado para isso e muito ansioso para que este campeonato comece. É um projeto
muito interessante, onde a chegada da Renault trouxe um novo ânimo, porque a montadora
está muito focada na categoria e isso casou muito com a nossa vontade de fazer as coisas
darem certo", comentou o Casagrande.

  

O paulista Beto Cavaleiro, que disputou as duas últimas temporadas da Stock Car, espera um
grande ano nesta nova fase de sua carreira. "Adquiri uma maturidade muito grande em 2014 e
vou me dedicar muito para ter o meu melhor ano no automobilismo. Essa vinda para o Marcas
tem sido bem importante e tenho certeza que fiz a escolha certa", destacou.

  

A rodada dupla do Brasileiro de Marcas acontece com uma corrida no sábado às 15h32. No
domingo, o público que for ao Autódromo de Goiânia, presenciará outras quatro corridas, com
a corrida 2 às 14h15. As duas provas terão 25 minutos de duração, mais uma volta.

  

Confira a programação do final de semana:

Sexta-feira, 20 de março

08h10 - 08h20 - Shakedown 
08h30 - 09h05 - 1º Treino, Grupo 1 
09h10 - 09h45 - 1º Treino, Grupo 2 
11h10 - 11h45 - 2º Treino, Grupo 1 
11h50 - 12h25 - 2º Treino, Grupo 2 
13h50 - 14h00 - Classificação
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Sábado, 21 de março
15h32 - Largada Corrida 1 (Marcas)

  

Domingo, 22 de março

14h15 - Largada Corrida 2  (Marcas)
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