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Átila Abreu esperava bem mais que um lugar na 12ª fila no grid para a etapa em que vai atingir
100 participações na Stock Car. Contudo, em um de seus fins de semana de mais dificuldades
na       categoria, o piloto sorocabano vai alinhar o Chevrolet #51 na 23ª posição de largada
para a primeira corrida da etapa deste domingo (26) no Autódromo Internacional Velopark, na
cidade gaúcha de Nova Santa Rita. A pole position é do também paulista Marcos Gomes.

  

"Aqui, de novo, vamos ter de buscar uma corrida de recuperação", resignou-se Átila,
vice-campeão da Stock Car em 2014, que empreendeu 30 manobras de ultrapassagens nas
duas corridas que marcaram o segundo evento da temporada, no dia 5 de abril na pista de rua
de Ribeirão Preto. "É uma situação difícil, nunca larguei de uma posição tão ruim no Velopark.
O grande problema é que, por conta de tantas dificuldades, não conseguimos ser rápidos até
agora", continuou.

  

"O panorama não é dos mais favoráveis, mas vamos tentar pontuar. O fundamental, mesmo, é
tentarmos achar o acerto ideal do carro, talvez para as próximas etapas", frisou.

  

Átila ocupa a 12ª posição na classificação do campeonato, com 16 pontos. Ele abandonou a
primeira etapa do campeonato, disputada por duplas em Goiânia, por conta de quebra na roda
quando seu parceiro Nelsinho Piquet disputava a sexta posição. Na rodada dupla do início de
abril em Ribeirão Preto, ocupou a 24ª posição no grid e terminou a primeira corrida em 17º,
depois de duas passagens pelo box. Na segunda, com menor duração, obteve o primeiro pódio
de 2015 e o 24º na carreira, em terceiro lugar.

  

A etapa do Velopark, terceiro evento do calendário de 2015, terá a quarta prova do ano com
duração de 48 minutos e mais uma volta. A largada será dada às 13h05. O resultado final será
reproduzido no grid da quinta prova da temporada, observando-se a inversão absoluta das dez
primeiras posições. A segunda largada do dia será dada às 14h20, para 28 minutos mais uma
volta.
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(Resultado do treino classificatório no Velopark)
1º) Marcos Gomes, 54s067
2º) Daniel Serra, 54s102
3º) Júlio Campos, 54s128
4º) Rubens Barrichello, 54s160
5º) Allam Khodair, 54s178
6º) Cacá Bueno, 54s182
7º) César Ramos, 54s339
8º) Ricardo Zonta, 54s365
9º) Ricardo Maurício, 54s366
10º) Thiago Camilo, 54s410
11º) Felipe Fraga, 54s442
12º) Sérgio Jimenez, 54s445
13º) Galid Osman, 54s459
14º) Fábio Fogaça, 54s495
15º) Diego Nunes, 54s543
16º) Lucas Foresti, 54s552
17º) Valdeno Brito, 54s100*
18º) Denis Navarro, 54s596
19º) Antonio Pizzonia, 54s611
20º) Rafael Suzuki, 54s612
21º) Felipe Lapenna, 54s615
22º) Gabriel Casagrande, 54s624
23º) Átila Abreu, 54s628
24º) Max Wilson, 54s691
25º) Vitor Genz, 54s734
26º) Raphael Abbate, 54s737
27º) Luciano Burti, 54s791
28º) Bia Figueiredo, 54s981
29º) Popó Bueno, 55s023
30º) Tuka Rocha, 55s499
31º) Raphael Matos, 54s798*

* Brito e Matos largam em 17º e 31º, respectivamente, por conta da punição desportiva que
trazem da etapa anterior, disputada em Ribeirão Preto. Ambos perdem 15 posições no grid em
relação aos tempos que marcaram no treino classificatório
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