
Serra vai ao pódio e Cacá marca pontos em Sta Cruz

Escrito por Tiago Mendonça
Dom, 05 de Junho de 2016 19:55

Daniel Serra levou outro troféu para casa na quarta etapa da Stock Car, disputada neste
domingo (5) em Santa Cruz do Sul, RS. O piloto da Red Bull Racing terminou em terceiro na
primeira       corrida do dia, vencida tranquilamente por Felipe Fraga.  Na segunda, Serrinha
ainda beliscou um 12º lugar, marcando um total de 25 pontos nessa etapa.

Ele foi o terceiro maior “pontuador” do fim de semana. Só perdeu para o próprio Fraga (30) e
para Ricardo Maurício (28).

Cacá Bueno teve um dia bem difícil, começando por um toque na largada da primeira corrida e
terminando com a quebra da caixa de direção na segunda prova. Ainda assim, ele marcou
pontos nas duas. Highlander!

Corrida 1

Serrinha foi bem, mantendo a terceira posição na largada. Cacá não teve essa mesma
felicidade: para evitar bater em Khodair, puxou para o lado, fritou pneus e deu uma espalhada
na primeira curva. Na volta para o traçado, recebeu um toque e perdeu muitas posições.

Enquanto tudo isso acontecia, Nestor Girolami bateu na chicane, provocando a entrada do
Safety Car.

A relargada veio na terceira volta – e as coisas permaneceram como estavam. Felipe Fraga na
liderança, Allam Khodair em segundo lugar, Serrinha em terceiro.

Os dois da frente deram uma boa desgarrada e Serrinha logo percebeu que seria difícil
ameaçá-los na disputa pela vitória. Era hora de assegurar essa vaga no pódio!

Sempre que pressionado pelo quarto colocado, Marcos Gomes, Serrinha respondia bem.

Cacá esteve quase a corrida inteira numa disputa envolvendo Rubens Barrichello e Diego
Nunes. Ele e o chefe de equipe Andreas Mattheis decidiram mudar o jogo na 24ª volta (de um
total de 33 completadas). Era o limite imposto por regulamento para reabastecimento.

 Cacá aproveitou a janela para um splash-and-go, numa boa estratégia para a segunda corrida.

Lá na frente, vitória de Felipe Fraga. Serrinha confirmou as expectativas e subiu no pódio mais
uma vez, na terceira posição.

Corrida 2
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Lembre-se: os dez primeiros colocados na Corrida 1 largam em posições invertidas na última
bateria (décimo colocado na pole, nono em segundo e assim por diante).

Serrinha saiu em oitavo. Pulou bem na largada, mas como estava por fora, ficou sem espaço
na primeira curva. Veio numa batalha danada para voltar ao traçado, mas acabou tomando
uma fechada e escapou da pista.

Os pilotos que não abasteceram na Corrida 1 precisavam parar agora. Serrinha recolheu assim
que pôde, encheu o tanque e voltou pra pista, momentaneamente fora da zona de pontos.

Cacá estava entre aqueles que não precisavam mais parar. E a corrida ficou bonita pra ele!
Aparecia em oitavo lugar – o primeiro entre os que estavam tranquilos em relação ao nível de
combustível.

Pena que na décima volta (de um total de 22), a caixa de direção resolveu pregar uma peça e
parou de funcionar. Aí, foi um sofrimento. Cacá veio tentando de todas as formas levar o carro
até a bandeirada. E o que era uma luta pela vitória virou um esforço para pontuar.

Deu certo. Ele ganhou mais algumas posições conforme os caras da frente pararam e cruzou a
linha de chegada em sétimo.

E dentro do possível na estratégia que adotou, Serrinha fez grande corrida, garantindo mais
alguns pontos. Ele fechou a Corrida 2 na 12ª posição.

ABRE ASPAS

Daniel Serra, Red Bull Racing #29, P3 & P12: Foi uma boa corrida. Eu vi que não tinha ritmo
para acompanhar os dois primeiros, então resolvi poupar combustível, push-to-pass. É sempre
bom marcar pontos, principalmente subindo no pódio! Na segunda corrida, eu me ferrei na
largada e não foi fácil guiar na parte final, por causa do desgaste dos pneus. Mas foi bom: saio
daqui com 25 pontos a mais e em quinto no campeonato.

Cacá Bueno, Red Bull Racing #0, P18 & P7: Ficou tudo mais complicado depois da largada da
primeira corrida. Eu evitei a batida no Khodair, mas quando voltei para o traçado levei um toque
e caí lá pra trás. Tivemos de mudar a estratégia pensando na segunda prova e a ideia foi boa,
porque num determinado momento eu estava na posição de ganhar a corrida. Mas aí tivemos o
problema na caixa de direção. Eu fiz mais de dez voltas com esse problema, apoiando o
volante no joelho pra segurar. Valeu o esforço pelos pontos, mas essa falta de sorte precisa
passar!  

Os dez primeiros da Corrida 1 em Santa Cruz do Sul:

1) Felipe Fraga
2) Allam Khodair
3) DANIEL SERRA
4) Marcos Gomes
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5) Ricardo Mauricio
6) Átila Abreu
7) Gabriel Casagrande
8) Vitor Genz
9) Sergio Jimenez
10) Ricardo Zonta
18) CACÁ BUENO

Os dez primeiros da Corrida 2 em Santa Cruz do Sul:

1) Max Wilson
2) Rubens Barrichello
3) Felipe Guimarães
4) Raphael Abbate
5) Galid Osman
6) Ricardo Mauricio
7) CACÁ BUENO
8) Rafael Suzuki
9) Ricardo Zonta
10) Átila Abreu
12) DANIEL SERRA

Classificação do campeonato (após 4 de 12 etapas):

1) Felipe Fraga, 86 pontos
2) Marcos Gomes, 79
3) Átila Abreu, 70
4) Rubens Barrichello, 66
5) DANIEL SERRA, 65
6) CACÁ BUENO, 57
7) Ricardo Mauricio, 57
8) Diego Nunes, 55
9) Max Wilson, 54
10) Valdeno Brito, 52
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