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Átila Abreu mais uma vez conseguiu provas de recuperação na Stock Car. Largando do fim do
grid em Tarumã, o piloto vice-campeão de 2014 combinou nada menos que 18 conquistas de
posições       nas duas corridas, sai do autódromo gaúcho em quarto lugar no campeonato, 26
pontos atrás do líder. Ele conduziu o Chevrolet #51 a um 14º e um décimo lugares neste
domingo.

  

Na primeira corrida, Átila partiu de 23º e administrou o ritmo no início, mas sempre
conquistando posições. Na volta 12 era 22º, depois subiu para 20º na 15, com ritmo constante.
Na marca da volta 27, ele trouxe o Chevrolet #51 para o box da equipe Shell Racing em 17º
lugar.

  

Saiu com dois pneus novos do lado direito, deixando os pits em 19º. Na volta 35, o sorocabano
novamente era 17º. Nas duas voltas finais, fez mais um par de ultrapassagens, recebendo a
bandeirada em 15º --posteriormente promovido a 14º com a exclusão de outro competidor.

  

A posição de largada na sétima fila era promissora, uma vez que diversos carros que estavam
à frente no grid seriam obrigados a parar no box ao longo da corrida curta.

  

Novamente Átila largou bem, sustentando a posição pela linha interna. Mas no contorno da
primeira chicane, quando já havia se posicionado para a tomada da curva, recebeu um toque
por trás. O Chevrolet #51 ficou na contramão e despencou na classificação.

  

Então foi necessário remar tudo de novo mais uma vez. De 19º na passagem da primeira volta,
Átila foi galgando posições. Na marca de meia prova, no giro 12, era 14º. Na 15ª volta,
avançou para 11º. Na seguinte, ingressou no top10, mas acabou a seguir ultrapassado pelo
companheiro Ricardo Zonta. Mas lutou até o fim e conquistou a décima posição na volta final.

  

O saldo do dia, além das 18 ultrapassagens, foi o quarto lugar no campeonato, com XX pontos.
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“Infelizmente o carro não teve a velocidade que a gente esperava. Mas saímos ainda com
alguns pontos. Ficou um gostinho amargo pelo toque recebido na segunda prova, pois eu era o
segundo piloto do grid que havia parado. Não ia brigar pela vitória pelo ritmo do carro, mas um
top5 acho que era possível. Estamos em quarto lugar no campeonato, o que acho que ainda é
um lucro pelo nosso desempenho. Importante chegar de novo, pontuar em ambas as provas.
Agora temos que melhorar para brigar pelo título. Temos três semanas agora até Cascavel e
confio no potencial da Shell Racing”, afirmou o piloto, agora o único da categoria a completar
100% das voltas da temporada.

  

A próxima etapa do campeonato sul-americano de Stock Car acontece no dia 17 na pista do
oeste paranaense.

STOCK CAR – CLASSIFICAÇÃO (Top 5):

Felipe Fraga 111 pontos
Marcos Gomes 101
Daniel Serra 86
Átila Abreu 85
Max Wilson 84
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