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A 15ª pole position de Thiago Camilo na Stock Car foi conquistada com muito suor, não só pela
temperatura próxima dos 60ºC dentro do Chevrolet número 21 da Ipiranga Mattheis, mas pelas 
     circunstâncias de um fim de semana que não vinha se desenhando como um dos melhores.
Nono colocado no treino livre da sexta-feira e 13º hoje pela manhã, Camilo e a equipe
comandada por Andreas Mattheis foram rápidos e cirúrgicos nas mudanças que levaram o
piloto à posição de honra.

“A gente chegou a Londrina numa posição crítica de pneus, poupamos os compostos e
sabíamos que as posições nos treinos livres não correspondiam ao que o carro poderia render
na classificação, mas tivemos vários problemas durante o fim de semana que faziam da pole
position uma possibilidade remota. A equipe fez um trabalho fantástico”, disse Camilo, que tem
duas vitórias em Londrina, em 2007 e 2008, justamente nas duas vezes em que largou na pole.
“Naquela época não havia o botão de ultrapassagem, sair na frente era uma vantagem maior
que é hoje, mas a pole ainda tem um peso muito grande nessa pista”, concluiu. Das sete
etapas da Stock Car realizadas até agora em 2017, em seis o vencedor da corrida principal
largou da pole position, inclusive no Velopark, onde o pole e vencedor foi Thiago Camilo. 

Daniel Serra, que lidera o campeonato com 17 pontos de vantagem em relação a Thiago
Camilo (209 a 192 pontos), vai largar na segunda posição, ao lado do adversário.  Galid
Osman, companheiro de Camilo na Ipiranga Mattheis, vai largar em 19º, mas poderia ter lutado
pelas primeiras posições. Depois de marcar 1min11s908 no primeiro grupo do Q1, quando 15
pilotos estavam na pista, o piloto do Chevrolet número 28 abriu uma volta muito rápida,
melhorou seus dois primeiros trechos, mas não fez o terceiro, porque a equipe ordenou que ele
recolhesse o carro ao box, para poupar pneus para o Q2. Os tempos do segundo grupo foram
bem melhores e faltaram 58 milésimos de segundos para Galid disputar o Q2. “Tinha carro
para ir bem mais pra frente”, resumiu o piloto.

A largada para a rodada dupla da Stock Car acontece às 13 horas do domingo.

Os seis do Q3

1- Thiago Camilo - 1min11s258
2- Daniel Serra - 1min11s361
3- Felipe Fraga - 1min11s509
4- Rubens Barrichello - 1min11s514
5- Valdeno Brito - 1min11s605
6- Marcos Gomes - 1min11s759
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