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A prova de duplas que abriu a temporada 2015 da Stock Car ficará marcada para sempre na
memória de Chico e Daniel Serra. Pai e filho dividiram o carro #29 durante a corrida disputada
no       Autódromo Internacional de Goiânia e, durante todos os treinos ao longo do fim de
semana, curtiram a experiência. No carro #0 da Red Bull Racing, Cacá Bueno e José Maria
"Pechito" López comprovaram o bom desempenho da parceria ao receberem a bandeira
quadriculada em quarto lugar, com o pódio escapando por menos de meio segundo.

  

Serrinha e o pentacampeão tiveram corridas bem distintas enquanto estiveram na pista.
Largando em sétimo, Cacá ganhou uma posição na primeira volta, enquanto o paulista,
partindo da 26ª colocação, foi cauteloso no início para depois ir para cima dos adversários.

  

No último conselho antes da largada Chico falou: "Vai lá e capricha, filhão". E conselho de pai
não se despreza. A cada passagem, Serrinha aparecia melhor classificado e quando fez o pit
stop para entregar o carro para Chico, na 16ª volta, já aparecia em 13º, colado em Rubens
Barrichello, que daria lugar a Ingo Hoffman. A tradicional disputa só não voltou a acontecer,
pois na hora de voltar à pista, o tricampeão teve de esperar os mecânicos da equipe do antigo
rival saírem da frente de seu carro.

  

Donos de 15 títulos da Stock Car, os dois não chegaram a ter uma disputa direta. Quando
estava em 11º, Chico rodou na entrada da reta dos boxes, caindo para 14º. Mesmo assim,
ainda conseguiu recuperar uma posição antes de receber a bandeira quadriculada e os
parabéns do filho, que vibrava com o desempenho do pai na parte final da corrida.

  

Enquanto isso, Cacá e Pechito brigavam por um lugar no pódio. O pentacampeão entregou o
carro #0 em quarto lugar para o argentino, que foi em busca do português Antonio Felix da
Costa, que fez dupla com Allam Khodair.

  

O atual campeão mundial do World Touring Car Championship (WTCC) e o piloto do DTM
mantiveram-se juntos durante todo o tempo que estiveram na pista. Pechito chegou a superar o
rival algumas vezes, mas da Costa sempre dava o troco na volta seguinte, usando o push to
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pass. A disputa continuou até os dois cruzarem a linha de chegada com uma diferença de 298
milésimos.

  

Ao fim da prova, os quatro pilotos se mostraram satisfeitos, cada um com a sua performance.
Agora, Pechito volta sua atenção na defesa do título do WTCC, campeonato que lidera, após
uma etapa; enquanto Cacá e Serrinha se preparam para a próxima etapa da Stock Car será
realizada em duas semanas, nas ruas de Ribeirão Preto, no interior paulista.

  

ABRE ASPAS:
Cacá Bueno, Red Bull Racing #0 - P4: "O carro estava muito bom. Foi o melhor carro que tive
no fim de semana inteiro. Talvez, fosse o melhor entre todos os pilotos, mas ainda nos falta um
pouco de velocidade. O Pechito (López) fez uma ótima corrida e ficamos de fora do pódio por
muito pouco, mas ele está de parabéns. Não é fácil chegar e já ser tão competitivo quanto ele
foi, ainda mais por ele competir em um campeonato com carros de tração dianteira. No geral,
foi um bom fim de semana e um bom início de campeonato"

  

José Maria "Pechito" López, Red Bull Racing #0 - P4: "Da classificação para a corrida o carro
melhorou bastante. Me senti muito bem e tive uma disputa muito legal com o (Antonio Felix) da
Costa. Foi uma pena o pódio ter escapado por tão pouco, mas foi um fim de semana muito
legal"

  

Daniel Serra, Red Bull Racing #29 - P13: "Foi do <@π@lhø dividir o carro com o ‘Chicão’.
Como ele disse, é raro pai e filho terem uma oportunidade como esta, de correr no mesmo
carro, então foi um fim de semana muito legal e bem emocionante. Vai ser uma coisa que vou
me lembrar para sempre. Depois que passei o carro para ele, fiquei assistindo e torcendo e ele
está de parabéns, porque foi muito bem"

  

Chico Serra, Red Bull Racing #29 - P13: "Dividir o carro com o Daniel foi uma experiência
muito legal e que não sei se terei outra oportunidade. A corrida foi bem melhor que a
classificação. Foi uma pena ter rodado na entrada da reta a quatro voltas do fim, quando
estava em décimo e o Ingo (Hoffman) em novo. O Daniel e o Rubinho (Barrichello) pararam
juntos no box, mas na saída o mecânico deles ficou na frente demorei para sair, senão eu e o
Ingo teríamos voltado para a pista bem perto, o que teria sido divertido. Mas foi legal. Valeu a
curtição"
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Confira o grid de largada para a primeira etapa da Stock Car 2015, em Goiânia (GO):
1º) Ricardo Maurício/Nestor Girolami - 35 voltas
2º) Marcos Gomes/ Mark Winterbottom a 6s892
3º) Allam Khodair/Antonio Felix da Costa a 18s475
4º) CACÁ BUENO/JOSÉ MARIA LÓPEZ a 18s742
5º) Thiago Camilo/Lucas Di Grassi a 19s102
6º) Max Wilson/Vitor Meira a 19s766
7º) Felipe Fraga/Alvaro Parente a 19s880
8º) Valdeno Brito/Laurence Vanthoor a 25s577
9º) Rubens Barrichello/Ingo Hoffman a 42s395
10º) Luciano Burti/Jaime Algersuari a 45s797
13º) DANIEL SERRA/CHICO SERRA a 52s997

  

Conheça os pilotos:
Carro #0
Cacá Bueno:
Pentacampeão da Stock Car (2006/2007/2009/2011/2012)
Campeão Sul-Americano de Superturismo (1999)
Tricampeão do Trofeo Línea (2010/2011/2012)
Campeão da Stock Car Light (1997)
Vitórias na Stock Car: 32
Poles na Stock Car: 32

  

José Maria "Pechito" López:
Campeão Mundial do WTCC (2014)
Bicampeão da TC 2000 (2008/2009)
Campeão da Top Race V6 (2009)
Campeão da Super TC 2000 (2012)
Piloto de testes da Renault F1 Team (2006)

  

Carro #29
Daniel Serra:
Campeão Brasileiro de Fórmula Renault (2004)
Vice-campeão da Copa Petrobras de Marcas (2011)
Vice-campeão Brasileiro de Stock Car Light (2006)
Quarto colocado na Stock Car (2012 e 2013)
Vitórias na Stock Car: 8
Poles na Stock Car: 5
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Chico Serra:
Tricampeão da Stock Car (1999/2000/2001)
Campeão da Fórmula 3 Inglesa (1979)
33 GPs de Fórmula 1 (1981-1983)
Vitórias na Stock Car: 33
Poles na Stock Car: 24

  

Veja o calendário da temporada 2015 da Stock Car:
22 de março - Goiânia (GO)
05 de abril - Ribeirão Preto (SP)
26 de abril - Velopark (RS)
31 de maio - Curitiba 
02 de agosto - a definir
16 de agosto - Corrida do Milhão em Goiânia (GO) 
30 de agosto - Cascavel (PR)
13 de setembro - Brasília (DF)
04 de outubro - Santa Cruz do Sul (RS)
18 de outubro - Curitiba (PR)
08 de novembro - Tarumã (RS)
13 de dezembro - Interlagos (SP)
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