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Cacá Bueno é daqueles pilotos que crescem nas dificuldades. Depois de uma sexta-feira
conturbada, que incluiu um estouro de pneu a 200 km/h, o piloto da Red Bull trabalhou forte      
junto de sua equipe e, como parte do último grupo de competidores a entrar na pista para suas
voltas rápidas, conquistou sua segunda pole-position consecutiva na temporada.

  

O vice-líder da tabela marcou 1min23s818 e tomou a pole de Rubens Barrichello, que até
então detinha o melhor tempo com 1min23s916. A sessão classificatória do início da tarde
deste sábado (21) em Goiânia foi bastante equilibrada e quente (com 30 graus de temperatura
na capital goiana). Dos 28 carros que marcaram tempo, 23 fizeram suas voltas dentro do
mesmo segundo.

  

O campeão de 2015 Marcos Gomes abre a segunda fila em terceiro lugar, seguido do atual
líder do campeonato Daniel Serra, com Ricardo Maurício fechando os cinco primeiros.

  

Cacá destacou que, embora seja ainda muito cedo para qualquer previsão sobre a disputa pelo
título, quer garantir o máximo de pontos possível em qualquer oportunidade. "Lógico que eu
quero a vitória, mas qualquer lugar entre os três primeiros é importantíssimo para o
campeonato", declarou.

  

O maior vencedor em atividade na Stock Car destacou seu gosto pelo que faz. "Eu gosto tanto,
me dedico tanto a isso, que quando as coisas não dão certo eu fico bravo, irritado, de cara
fechada, e isso todo mundo pode ver (risos). Eu cobro muito de mim mesmo e não me contento
com o segundo lugar. Então eu acabo, na dificuldade, talvez colocando mais cobrança", disse
o piloto a respeito do problema enfrentado na sexta-feira (20).

  

"Quando as coisas não acontecem eu fico naquela necessidade de mostrar - embora eu não
precise - que ainda posso ganhar. Eu gosto de cobrança, desse peso nos ombros. E ela não
alivia nunca porque eu mesmo coloco isso. O fato de as coisas não terem dado certo ontem me
levaram a trabalhar mais com o Andreas (Mattheis, chefe da equipe) com um nível de
exigência um pouco maior do que eu vinha fazendo", lembrou o pentacampeão.
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"Isso mostra que sempre há espaço para fazer um pouquinho mais e não vamos descansar
porque as coisas estão acontecendo. Fizemos a pole em uma pista travada como o Velopark;
fizemos a pole em pista rápida como aqui em Goiânia. Estamos sempre no papel de
protagonista e espero que continuemos assim até o final do ano", concluiu.

  

A largada para a terceira etapa da Stock Car 2016 acontece neste domingo (22) às 13 horas; a
segunda prova, mais curta, começa às 14h10.

  

Grid de Largada:

1-) Cacá Bueno (Red Bull Racing) - a 1min23s818
2-) Rubens Barrichello (Medley Full Time) - a 1min23s916 (0s098)
3-) Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1min23s941 (0s123)
4-) Daniel Serra (Red Bull Racing) - 1min23s989 (0s171)
5-) Ricardo Maurício (Eurofarma-RC) - 1min24s187 (0s369)
6-) Allam Khodair (Full Time Texaco) - 1min24s200 (0s382)
7-) Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1min24s223 (0s405)
8-) Diego Nunes (União Química Racing) - 1min24s233 (0s415)
9-) Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - 1min24s257 (0s439)
10-) Valdeno Brito (TMG Racing) - 1min24s257 (0s439)
11-) Rafael Suzuki (Geolab Racing) - 1min24s274 (0s456)
12-) Galid Osman (Ipiranga-RCM) - 1min24s300 (0s482)
13-) Felipe Fraga (Cimed Racing) - 1min24s337 (0s519)
14-) Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1min24s407 (0s589)
15-) Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - 1min24s443 (0s625)
16-) Sérgio Jimenez (Cavaleiro Sports) - 1min24s520 (0s702)
17-) Felipe Guimarães (Full Time Pro-GP) - 1min24s526 (0s708)
18-) Bia Figueiredo (União Química Racing) - 1min24s532 (0s714)
19-) Denis Navarro (Geolab Racing) - 1min24s585 (0s767)
20-) Átila Abreu (Shell Racing) - 1min24s609 (0s791)
21-) Felipe Lapenna (Hot Car) - 1min24s634 (0s816)
22-) Guga Lima (TMG Racing) - 1min24s651 (0s833)
23-) Popó Bueno (Cavaleiro Sports) - 1min24s701 (0s883)
24-) Julio Campos (Axalta C2 Team) - 1min24s921 (1s103)
25-) Gabriel Casagrande (Axalta C2 Team) - 1min24s974 (1s156)
26-) Raphael Abbate (Hot Car) - 1min25s022 (1s204)
27-) Lucas Foresti (Full Time ProGP) - 1min26s500 (2s682)
28-) Max Wilson (Eurofarma-RC) - 1min36s150 (12s332)
Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas
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Programação do evento:
Domingo (22/05):

08h25 - Largada Brasileiro de Turismo (Corrida 2)
09h05 - 09h15 - Seu Carro nas Pistas
09h45 - Largada Copa Petrobras (Corrida 2)
11h05 - Largada Mercedes-Benz Challenge
13h00 - Largada Stock Car (Corrida 1)
14h10 - Largada Stock Car (Corrida 1)
15h00 - 16h00 - Visitação aos boxes / Volta rápida
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