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Thiago Camilo e Galid Osman vão largar respectivamente em 9º e 12º lugares na corrida que
abre a terceira etapa da temporada 2016 da Stock Car em Goiânia, amanhã (domingo), às 13
horas. O      pole position é Cacá Bueno. Embora as posições não sejam as desejadas pelos
pilotos da Ipiranga RCM, também não tiram o ânimo da equipe, já que da última vez que a
principal categoria do automobilismo nacional esteve em Goiânia, em agosto do ano passado,
Thiago Camilo venceu a Corrida do Milhão largando da 12ª posição.

“São circunstâncias bastante diferentes, aquela era uma corrida isolada e essa é uma rodada
dupla, onde se multiplicam as estratégias. Em comum temos o fato de que essa é uma pista
que permite ultrapassagens, onde os acidentes na largada podem ser evitados, já que há uma
boa área de escape, e tanto na Corrida do Milhão quanto nesta de amanhã devo ter um bom
carro em situação de corrida. Para disputar a pole position faltaram alguns detalhes. Ontem o
carro evoluiu muito pouco quando calçamos pneus novos, e hoje melhoramos nessa condição,
mas não o suficiente”, disse o piloto do Chevrolet Cruze número 21 da Ipiranga RCM, que
marcou 1min24s257 e ficou a 439 milésimos da pole position.

Para se ter uma noção do equilíbrio da categoria, os doze primeiros do grid ficaram separados
por menos de meio segundo. Galid Osman, com 1min24s300, ficou a 482 milésimos da pole.
No último GP da Fórmula 1, na Espanha, semana passada a diferença entre o pole (Lewis
Hamilton) e o décimo do Q3 (Fernando Alonso) foi de 1,981s. E o terceiro colocado do grid
(Daniel Ricciardo), tomou 0,680 de Hamilton, espaço de tempo em que caberiam 15 pilotos da
Stock no grid de Goiânia.

“Eu dei uma errada na troca de marcha do último setor, na minha melhor volta. Ganharia uns
dois décimos, talvez, o que me botaria mais para cima no grid, mas não brigando pela pole
position. Pensando em nosso objetivo aqui, que é marcar o maior número possível de pontos, e
no fato de que o grid das rodadas duplas da Stock Car é invertido na segunda corrida, quando
o décimo colocado na primeira prova larga na pole position, dá para, ganhando algumas
posições na primeira prova e mantendo um carro equilibrado para a segunda, pontuar bem no
fim de semana”, avaliou o piloto do Cruze número 28 da Ipiranga RCM.

A largada da primeira corrida da rodada dupla da Stock Car será dada às 13 horas. 

Grid de Largada:

1-) Cacá Bueno (Red Bull Racing) - a 1min23s818
2-) Rubens Barrichello (Medley Full Time) - a 1min23s916 (0s098)
3-) Marcos Gomes (Cimed Racing) - 1min23s941 (0s123)
4-) Daniel Serra (Red Bull Racing) - 1min23s989 (0s171)
5-) Ricardo Maurício (Eurofarma-RC) - 1min24s187 (0s369)
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6-) Allam Khodair (Full Time Texaco) - 1min24s200 (0s382)
7-) Ricardo Zonta (Shell Racing) - 1min24s223 (0s405)
8-) Diego Nunes (União Química Racing) - 1min24s233 (0s415)
9-) Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) - 1min24s257 (0s439)
10-) Valdeno Brito (TMG Racing) - 1min24s257 (0s439)
11-) Rafael Suzuki (Geolab Racing) - 1min24s274 (0s456)
12-) Galid Osman (Ipiranga-RCM) - 1min24s300 (0s482)
13-) Felipe Fraga (Cimed Racing) - 1min24s337 (0s519)
14-) Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team) - 1min24s407 (0s589)
15-) Nestor Girolami (Eisenbahn Racing Team) - 1min24s443 (0s625)
16-) Sérgio Jimenez (Cavaleiro Sports) - 1min24s520 (0s702)
17-) Felipe Guimarães (Full Time Pro-GP) - 1min24s526 (0s708)
18-) Bia Figueiredo (União Química Racing) - 1min24s532 (0s714)
19-) Denis Navarro (Geolab Racing) - 1min24s585 (0s767)
20-) Átila Abreu (Shell Racing) - 1min24s609 (0s791)
21-) Felipe Lapenna (Hot Car) - 1min24s634 (0s816)
22-) Guga Lima (TMG Racing) - 1min24s651 (0s833)
23-) Popó Bueno (Cavaleiro Sports) - 1min24s701 (0s883)
24-) Julio Campos (Axalta C2 Team) - 1min24s921 (1s103)
25-) Gabriel Casagrande (Axalta C2 Team) - 1min24s974 (1s156)
26-) Raphael Abbate (Hot Car) - 1min25s022 (1s204)
27-) Lucas Foresti (Full Time ProGP) - 1min26s500 (2s682)
28-) Max Wilson (Eurofarma-RC) - 1min36s150 (12s332)
*Resultados sujeitos a verificações técnicas e desportivas
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