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Largando em 12º e 21º lugares corrida principal da oitava etapa da temporada 2016 da Stock
Car, em Londrina, Thiago Camilo e Galid Osman traçaram diferentes estratégias para saírem
de       Londrina com o máximo possível de pontos.

Camilo reabasteceria na primeira prova para tentar uma vitória na segunda. Galid tentaria
chegar entre os dez primeiros na abertura, aproveitar o grid invertido da Corrida 2 e torcer pela
entrada do safety car para chegar até o fim sem reabastecer. Por circunstâncias de corrida,
nenhuma das estratégias deu totalmente certo, mas também não deram totalmente errado.

Thiago Camilo fez 20 pontos com o 15º lugar na Corrida 1 (9 pontos) e o quarto lugar na
Corrida 2 (11 pontos).

A história poderia ser diferente se na sexta volta da segunda corrida, quando disputava o
quarto lugar com Marcos Gomes e Cacá Bueno, o piloto do Chevrolet número 21 da Ipiranga
RCM não tivesse sido espremido por Marcos Gomes.

“O Marquinhos me fechou e fiquei por fora, na parte suja da pista, na disputa com o Cacá. Ali
eu fui na grama e perdi quatro ou cinco posições”, diz Camilo, que ainda foi ganhando posições
e estava em terceiro na última volta da corrida, quando foi ultrapassado por Victor Genz.  “Era
uma corrida para brigar pela vitória”, resumiu.

Galid Osman largou em 21º na primeira corrida planejando não reabastecer e chegar entre os
dez primeiros. Para escapar de uma confusão na largada, quando um carro rodou na sua
frente, chegou a cair para 26º e cruzou a linha de chegada em 11º (13 pontos), a um segundo
do décimo, Nestor Girolami, que ficou com a pole position na Corrida 2. O piloto do Chevrolet
número 28 da Ipiranga RCM ainda poderia pontuar na segunda prova, mas teve o pneu traseiro
esquerdo furado numa disputa com Ricardo Mauricio e não pontuou.

Felipe Fraga venceu a primeira corrida e Rubens Barrichello a segunda. Eles são
respectivamente primeiro e segundo no campeonato. A próxima etapa da Stock Car acontece
em Curitiba (PR), no dia 16 de outubro.
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