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Depois de conquistar a primeira vitória da Renault no Brasileiro de Marcas, Gabriel Casagrande
estabeleceu mais uma marca inédita para montadora francesa na competição. Nesta
sexta-feira,       em Curitiba, o piloto marcou a primeira pole do modelo Fluence com a marca
de 1min26s181 e foi o grande destaque do início da quarta etapa do campeonato.

  

"Estou muito feliz com o trabalho que foi realizado porque desde os primeiros treinos
estávamos rápidos, sem nenhum problema no carro, e sabíamos que tínhamos condições de
conquistar a pole, só tínhamos que fazer tudo certo e conseguimos a volta mais rápida. Estou
muito contente também em conquistar a primeira pole da Renault no Campeonato de Marcas,
isso mostra que eles investiram no lugar certo, honramos a marca e conseguimos mostrando
esse resultado.", contou Casagrande, que vem embalado pela primeira vitória da Renault na
etapa do Velopark.

  

Casagrande vai dividir a primeira fila com Felipe Tozzo, que marcou 1min26s447. A segunda
fila tem Cesar Bonilha (1min26s450) e Vitor Meira (1min26s486).

  

Companheiro de Casagrandre, Beto Cavaleiro, que comanda o Fluence #07, enfrentou
problemas, mas acredita em corrida de recuperação. "Tivemos uma classificação difícil. O foco
amanhã é fazermos uma corrida de recuperação, pensando também em somar bons pontos no
domingo", destacou o paulista, que pontuou em todas as etapas da categoria que reúne cinco
grandes montadoras.

  

A primeira prova do final de semana está marcada para este sábado, às 16h. A prova de
domingo, que conta com grid invertido para os oito primeiros colocados, está marcada para as
10h.

  

Confira o grid de largada:

1. 83. Gabriel Casagrande - Renault Fluence - 1min26s181
2. 57. Felipe Tozzo - Honda Civic - 1min26s447
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3. 99. Cesar Bonilha - Ford Focus - 1min26s450
4. 3. Vitor Meira - Honda Civic - 1min26s486
5. 43. Vicente Orige - Honda Civic - 1min26s637
6. 17. Daniel Kaefer - Toyota Corolla - 1min26s784
7. 9. Rodrigo Baptista - Toyota Corolla - 1min26s837
8. 11. Nonô Figueiredo - Chevrolet Cruze - 1min26s865
9. 111. Rubens Barrichelo - Renault Fluence - 1min27s014
10. 0. Gustavo Martins - Honda Civic - 1min27s127
11. 1. Thiago Marques - Toyota Corolla - 1min27s224
12. 31. Willian Starostik - Toyota Corolla - 1min27s456
13. 13. Eduardo Rocha - Renault Fluence - 1min27s598
14. 7. Beto Cavaleiro - Renault Fluence - 1min28s188
15. 79. Flavio Lisboa - Chevrolet Cruze - 1min28s865
16. 53. Ronaldo Kastropil - Ford Focus - 1min28s866
17. 46. Fernando Miranda / Renan Guerra - sem tempo
*Resultado sujeito a verificações técnicas e desportivas
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