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Gabriel Casagrande resolveu sua corrida, a segunda da primeira etapa do Campeonato
Brasileiro de Turismo, em Curitiba, já na largada. Foi a segunda vitória consecutiva do
paranaense, em       prova que marcou o novo formato adotado para a categoria de acesso à
Stock Car - com pit stops e acionamentos do botão de ultrapassagem.

  

O piloto da C2 Team largou da sexta posição com a inversão dos seis primeiros da prova de
sábado no grid da manhã deste domingo. E contornou a primeira curva já na liderança.

  

"Foi uma manobra ousada na largada. Acho que foi este o grande momento da minha corrida.
Realmente facilitou o meu trabalho", disse. "Eu sabia que tinha um carro bom e consistente.
Claro que tive que cuidar dos pneus, mas foi legal, todo mundo fez o trabalho direitinho",
elogiou Casagrande.

  

Em segundo lugar, o estreante Pietro Rimbano, da Voxx Racing, que também fez largada
espetacular. "Este pódio foi muito bom para mim. Na segunda bateria eu larguei em 11º e saí
muito bem, vim lutando até conseguir este pódio no final. Passava muita coisa na minha
cabeça, tudo o que eu passei até chegar aqui, o pódio próximo... Foi um final de semana
brilhante", comentou o piloto, que ainda marcou a melhor volta da corrida.

  

Atual campeão, Márcio Campos travou intensa batalha com Marco Cozzi para conseguir o
último lugar do pódio. "Minha meta é essa, estar no pódio em todas as corridas, e aqui em
Curitiba já conseguimos. Isso é o que vale. Começar bem a temporada é importante, porque
estamos vendo que este ano vai ser mais disputado que ano passado, temos excelentes
pilotos e o campeonato vai ser equilibrado", destacou.

  

Marco Cozzi e Gustavo Myasava completaram os cinco primeiros. Casagrande ainda tem
dúvidas se competirá por toda a temporada. Titular da C2 na Stock Car e também na Copa
Petrobras de Marcas, o paranaense correu em Curitiba no Brasileiro de Turismo para ter mais
tempo de pista, já que o Marcas só começa em abril. "Não sei se vou continuar a temporada
inteira, mas vontade não falta", concluiu.
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A segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo acontece no Velopark, no dia 10 de
abril.

  

Corrida 2*:

1-) 83 Gabriel Casagrande (C2 Team) - 22 voltas em 32min50s717
2-) 17 Pietro Rimbano (Voxx Racing) - a 4s086
3-) 31 Marcio Campos (Motortech Competições) - a 10s037
4-) 23 Marco Cozzi (C2 Team) - a 14s815
5-) 69 Gustavo Myasava (J. Star Racing) - a 15s091
6-) 99 Edson Coelho (W2 Racing) - a 16s024
7-) 111 Lukas Moraes (RR Racing) - a 16s271
8-) 35 Gabriel Robe (Motortech Competições) - 27s674
9-) 2 Mauri Zacarelli (Nascar Motorsport) - 30s649
10-) 79 Adibe Marques (Voxx Racing) - 31s186
11-) 77 Raphael Reis (Hitech Racing) - 47s073
12-) 28 Dennis Dirani (W2 Racing) - 53s610
13-) 33 Antonio Matiazi (RZ Motorsport) - 56s855
14-) 86 Gustavo Frigotto (R K L Motorsports 2) - a 1 volta

NÃO COMPLETOU

15-) 9 Felipe Donato (J. Star Racing) - a 17 voltas
MELHOR VOLTA: Pietro Rimbano, 1min26s188
*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas

  

Classificação do Campeonato:

1-) Gabriel Casagrande - 40 pontos
2-) Márcio Campos - 28
3-) Edson Coelho - 27
4-) Marco Cozzi - 25
5-) Gustavo Myasava - 25
6-) Pietro Rimbano - 22
7-) Gabriel Robe - 19
8-) Lukas Moraes - 18
9-) Raphael Reis - 17
10-) Mauri Zacarelli - 17
11-) Adibe Marques - 12
12-) Antonio Matiazi - 11
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13-) Dennis Dirani - 5
14-) Gustavo Frigotto - 3
15-) Felipe Donato - 0
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