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Uma falha do ex-F1 e atual campeão da Stock Car, Rubens Barrichello, impediu a dupla Thiago
Camilo e Lucas Di Grassi de brigar pela pole position na corrida de abertura da temporada
2015       da principal categoria do automobilismo brasileiro, disputada em duplas. Depois de
andarem com pneus de chuva no treino livre da manhã, a pista secou e Thiago Camilo foi com
pneus lisos para a classificação, que considerou a melhor volta do piloto titular e do convidado.
Camilo era o primeiro colocado após sua primeira volta rápida e já vinha baixando seu tempo
em quase dois décimos de segundo quando Rubens Barrichello – após perder a tangência de
uma curva e passear fora da pista – apareceu subitamente na sua frente. O toque foi inevitável.
Camilo perdeu o que seria sua melhor volta, e a frente do Chevrolet número 21 ficou avariada.

Barrichello foi ao box da Ipiranga RCM, pediu desculpas a Thiago Camilo, disse que a
visibilidade do Stock Car é muito ruim e não percebeu que o adversário vinha numa volta
rápida. Rubinho foi punido com a perda de sua melhor volta. Sem as duas pequenas asas
dianteiras do lado direito, Di Grassi foi para a pista e ainda levou o carro do oitavo para o sexto
lugar no grid.

“A gente está largando em sexto, a menos de um décimo de segundo do terceiro. Somando o
que o acidente me prejudicou com o que prejudicou o Lucas, a gente estaria na primeira fila.
Mas agora isso é passado. Largando do sexto lugar numa corrida longa (são 50 minutos mais
uma volta) como essa, com um bom carro, podemos pensar no pódio. Vamos pra cima!”

Di Grassi teve uma reação idêntica à do companheiro. “Vamos pra cima. Peguei o carro com
um déficit aerodinâmico, principalmente nas curvas de alta, e mesmo assim ficamos com um
tempo muito próximo dos carros da frente. Isso é sinal de que temos um carro muito bom”.

Galid Osman e Beto Monteiro vão largar em 12º

Galid Osman fez uma boa sessão entre os pilotos titulares, e entregou o Chevrolet número 28
da Ipiranga RCM para o convidado Beto Monteiro em quinto lugar. O pernambucano, duas
vezes campeão da Fórmula Truck (2004 e 2013), teve algumas dificuldades para encaixar uma
boa volta e a dupla vai largar em 12º.

“A gente esperava largar mais pra frente, mas algumas circunstâncias da sessão do Beto nos
jogaram na sexta fila. Desde que eu cheguei à Ipiranga RCM, meu carro sempre se mostrou
muito consistente em situação de corrida, sempre ganhei posições. Meu companheiro é um
piloto extremamente experiente, muito inteligente na negociação de posições, e vamos brigar
por bons pontos amanhã”.

A largada para a primeira etapa da temporada 2015 da Stock Car acontece amanhã, às 10h30.
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Os melhores no grid da etapa de Goiânia

1º) Átila Abreu/Nelsinho Piquet, 1:24.234
2º) Marcos Gomes/Mark Winterbottom, 1:24.539
3º) Popó Bueno/Guilherme Salas, 1:24.546
4º) Valdeno Brito/Laurens Vanthoor, 1:24.632
5º) Ricardo Maurício/Nestor Girolami, 1:24.635
6º) Thiago Camilo/Lucas di Grassi, 1:24.636
7º) Allam Khodair/Antonio Felix da Costa, 1:24.686
8º) Cacá Bueno/Pechito Lopez, 1:24.732
9º) Felipe Lapenna/Vitantonio Liuzzi, 1:24.807
10º) Lucas Foresti/Luiz Razia, 1:24.841
11º ) Vitor Genz/Matheus Stumpf 1min24s852
12º) Galid  Osman/Beto Monteiro 1min24s863
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