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Mais uma vez, a competitividade foi a marca da Stock Car na disputa do treino classificatório
para a oitava etapa da temporada, neste sábado (dia 9), no autódromo internacional Ayrton
Senna,       em Londrina (PR). A pista curta, de 3.055 metros, ‘viu’ os 30 pilotos da categoria
dentro do mesmo segundo na disputa do Q1 e, no final das três tomadas, o paulista Thiago
Camilo levou a melhor e ficou com a pole position. 

Na equipe Hot Car Competições, Sérgio Jimenez ficou novamente bem próximo do Q2 e vai
largar da 17a posição. O companheiro Guga Lima sai em 27o na primeira prova da rodada
dupla, que terá sua largada às 13 horas. A segunda corrida será às 14h10, com o grid definido
pela ordem de chegada da bateria 1 e os 10 primeiros invertidos.

“Viemos remando, mudando algumas coisas no carro e acertamos para o classificatório. Ainda
faltou um pouco, mas ficamos muito perto. O carro estava legal, mas faltou aquele detalhe ‘fino’
pra gente pular para o Q2. Nos treinos, não colocamos pneus novos e o carro andou muito
bem com pneus usados, então se tivesse entrado entre os 15, acho que teríamos largado mais
à frente”, comentou Jimenez, que pilota o Stock #73. 

“O carro é bom de corrida, então agora temos de nos livrar das confusões. Aqui a largada é
sempre um problema, porque vai para quatro curvas de primeira e segunda marchas e sempre
acontecem incidentes. Vamos tentar achar uma estratégia boa e quem sabe disputar um pódio
na segunda corrida. Em ritmo de prova, temos condições, mas ai vai depender de sorte, acertar
a estratégia para atingir este objetivo”, destacou.

A etapa em Londrina também vem sendo marcada pelo forte calor, com temperaturas acima
dos 30 graus Celsius. As duas provas de 40 minutos exigirão ainda mais dos pilotos em virtude
desta alta demanda física. “Estou bem preparado, treinei bastante neste um mês sem provas.
Mas quem não estiver vai sofrer com o cansaço, que pode provocar erros”, completou Jimenez.

Guga Lima concorda com o companheiro. “Está bem quente dentro do carro e é preciso estar
focado para não perder o rendimento”, lembrou o piloto mais jovem da Stock Car com 21 anos.

Sobre o treino, Guga também ressaltou sobre a competitividade. “Faltou um pouco, mas
chegamos mais perto dos melhores tempos na classificação, foram só três décimos para estar
no Top-15. Foi muito competitivo e já era esperado, mas nosso carro evoluiu e espero que
amanhã esteja bom para fazermos uma corrida de recuperação”, finalizou o piloto do Stock #9.

O grid de largada em Londrina:

1 - 21 Thiago Camilo - 1:11.258
2 - 29 Daniel Serra - 1:11.361
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3 - 40 Felipe Fraga - 1:11.509
4 - 111 Rubens Barrichello - 1:11.514
5 - 77 Valdeno Brito - 1:11.605
6 - 80 Marcos Gomes - 1:11.759

7 - 70 Diego Nunes - 1:11.474
8 - 8 Rafael Suzuki - 1:11.530
9 - 65 Max Wilson - 1:11.677
10 - 83 Gabriel Casagrande - 1:11.685
11 - 0 Cacá Bueno - 1:11.687
12 - 30 Cesar Ramos - 1:11.723
13 - 1 Antonio Pizzonia - 1:11.795
14 - 46 Vitor Genz - 1:11.824
15 - 31 Marcio Campos - 1:12.046

16 - 10 Ricardo Zonta - 1:11.884
17 - 73 Sergio Jimenez - 1:11.902
18 - 25 Tuka Rocha -1:11.907
19 - 28 Galid Osman - 1:11.908
20 - 18 Allam Khodair -1:11.956
21 - 51 Átila Abreu -1:11.968
22 - 90 Ricardo Mauricio- 1:11.997
23 - 4 Julio Campos -1:12.020
24 - 12 Lucas Foresti - 1:12.036
25 - 44 Betinho Valério -1:12.039
26 - 117 Guilherme Salas - 1:12.190
27 - 9 Guga Lima - 1:12.272
28 - 110 Felipe Lapenna -1:12.307
29 - 3 Bia Figueiredo - 1:12.445
30 - 5 Denis Navarro - sem tempo

Classificação do campeonato (Top-10):

1.             Daniel Serra - 209
2.             Thiago Camilo - 192
3.             Átila Abreu - 167
4.             Felipe Fraga - 153
5.             Max Wilson - 147
6.             Cacá Bueno - 146
7.             Ricardo Maurício - 131
8.             Rubens Barrichello - 125
9.             Marcos Gomes - 108
10.          Gabriel Casagrande – 99
26.          Sergio Jimenez - 32
30.          Guga Lima - 17
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