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Um final de semana para a equipe Onze Motorsports comemorar. Já em sua segunda
participação no Brasileiro de Marcas, o time mostra-se altamente competitivo ao conquistar
excelentes       resultados na etapa do Rio Grande do Sul, disputada no Velopark, em Nova
Santa Rita.

  

Desde os treinos livres o desempenho dos Chevrolet Cruze se mostraram muito melhores que
na etapa de abertura, em Goiânia, no mês passado. Guilherme Salas foi o quinto colocado no
primeiro treino e Nonô Figueiredo completou o segundo treino em terceiro.

  

Na tomada de tempos Nonô marcou a pole-position, mas foi reposicionado para a 16ª
colocação no grid, em função de uma penalização que carregava desde a etapa de Goiânia.
Mesmo assim, fez boa prova de recuperação e terminou em 6º. Salas, que largou em 10º,
também vinha avançando. Marcou a melhor volta da prova e já estava em sétimo quando
sofreu um acidente e abandonou.

  

A prova deste domingo foi ainda melhor. Com a inversão dos 8 primeiros colocados na corrida
anterior, para formar o grid da segunda, Nonô partiu do 3º lugar. Na largada já ganhou uma
posição, e na segunda volta assumiu a liderança para não perder mais, conquistando a
primeira vitória da história da equipe.

  

Salas também fez uma excelente corrida. Partindo de 16º, teve mais trabalho para avançar,
mas o fez com grandes ultrapassagens. Chegou a ocupar o quarto posto, e brigava pela
terceira colocação - que lhe daria o primeiro pódio na categoria - quando um toque com o
adversário o fez perder uma posição. O jundiaiense terminou em 5º, resultado também muito
comemorado pela equipe.

  

“Sinceramente não esperávamos esse resultado já na segunda etapa. Sabíamos que os carros
seriam muito mais competitivos que em Goiânia, mas a vitória realmente nos surpreendeu.
Gostaria de agradecer a toda a equipe pelo empenho nesses quatro últimos meses de
trabalho, eles foram sensacionais. Também agradeço aos nossos patrocinadores, que
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acreditam nesse projeto” disse Nonô.

  

Para Salas, o final de semana mostra mais uma vez que a decisão de vir para a equipe foi
acertada. “Sabíamos que haveria um período de adaptação minha ao carro e de evolução da
equipe, estávamos preparados para isso, mas tudo vem acontecendo muito rápido. Estou feliz
com esse momento e certo que acertamos em nossa decisão de vir para a Onze Motorsports”.

  

Com os resultados do final de semana Nonô Figueiredo sobe para a quarta colocação no
campeonato e Salas para 10º. A equipe Onze Motorsports, melhor time representando a marca
Chevrolet, agora é terceira colocada, atrás apenas das equipes que utilizam modelos Honda.

  

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Marcas será realizada no dia 31 de maio, em
Curitiba (PR).
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