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Foram duas corridas bem movimentadas neste domingo (25), vencidas por Felipe Fraga e por
Rubens Barrichello (exatamente nessa ordem).       
Cacá Bueno esteve na briga pela vitória na primeira delas. Chegou a disputar posição com
Fraga, mas foi perdendo rendimento ao longo da prova e acabou em sétimo. Daniel Serra
cruzou a linha de chegada em 20º, marcando um ponto. Foi o máximo que ele pôde fazer
depois de receber uma pancada na traseira, ainda na primeira volta.

Depois, na segunda corrida, os dois pilotos da Red Bull Racing ficaram fora da zona de pontos.
Cacá por ter priorizado a primeira corrida e Serrinha por ter recebido outra batida.

ABRE ASPAS:

Cacá Bueno, Red Bull Racing #0, P7 & P16: Largando em segundo, brigando pela liderança
da corrida, é claro que esse sétimo lugar não era o que a gente esperava. O comportamento do
carro mudou muito do meio da prova pra frente e eu não tinha mais o ritmo dos primeiros
colocados. Pelo menos, somamos alguns pontos para reduzir o prejuízo pela vitória do [Felipe]
Fraga, que agora disparou no campeonato. Dava para pontuar também na segunda corrida,
mas na última volta explodiu o acrílico da minha janela, do nada, e eu fui parar na parte suja da
pista, perdendo duas posições.

Daniel Serra, Red Bull Racing #29, P20 & abandonou: Foi um dia bem difícil pra mim. O
[Vitor] Genz me acertou logo no início da primeira corrida, eu rodei e fui lá pra trás. Depois,
erramos na estratégia. Eu acho que era melhor não ter feito o pit stop. Mas fizemos, e na
segunda corrida também nem tive tempo de fazer nada porque fui espremido na largada e o
carro ficou detonado. Prejuízo total sair daqui só com um ponto, mas vamos trabalhar para
recuperar em Curitiba.

Os dez primeiros na Corrida 1:

1) Felipe Fraga
2) Valdeno Brito
3) Ricardo Mauricio
4) Marcos Gomes
5) Sergio Jimenez
6) Rubens Barrichello
7) CACÁ BUENO
8) Diego Nunes
9) Raphael Abbate
10) Nestor Girolami
20) DANIEL SERRA
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Os dez primeiros na Corrida 2:

1) Rubens Barrichello
2) Átila Abreu
3) Vitor Genz
4) Thiago Camilo
5) Ricardo Zonta
6) Allam Khodair
7) Denis Navarro
8) Bia Figueiredo
9) Ricardo Mauricio
10) Max Wilson
16) CACÁ BUENO

Classificação do campeonato (após 8 de 12 etapas):

1) Felipe Fraga, 195 pontos
2) Rubens Barrichello, 157
3) Valdeno Brito, 147
4) Marcos Gomes, 136
5) Max Wilson, 135
6) Diego Nunes, 127
7) CACÁ BUENO, 122
8) DANIEL SERRA, 118
9) Allam Khodair, 112
10) Vitor Genz, 110
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