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Helio Castroneves: Primeiro teste do ano será nesta sexta-feira, em Sebring 

 

(Terça-feira, 14 de janeiro de 2014) – Após vários dias de atividades promocionais, o piloto Helio 

Castroneves realizará o primeiro teste a bordo do seu Dallara Chevy de IndyCar nesta sexta-feira, 

17, em Sebring, pista localizada no estado norte-americano da Flórida. Sede da famosa prova de 

Endurance “12 Horas de Sebring”, a pista foi escolhida em razão das condições de inverno menos 

severas, em comparação ao que acontece atualmente no centro e no norte dos USA. 

 

 O Team Penske estará, pois o três vezes vencedor da Indy 500 terá ao seu lado os 

teammates Will Power e Juan Pablo Montoya. Castroneves correrá novamente com o seu 

tradicional #3 e trabalhará com o engenheiro Jonathan Diuguid pelo segundo ano consecutivo. “O 

time trabalhou forte nas últimas semanas na fábrica e eu e o Jonathan temos conversado muito 

sobre algumas coisas que queremos colocar em prática. Esse teste, entre outras coisas, servirá 

para ver se algumas dessas idéias podem funcionar durante a temporada”, comentou 

Castroneves.  

 

“Mas esse é só um primeiro passo. Até o campeonato começar, tenho um caderninho 

secreto cheio de anotações e quero experimentar cada ideia maluca que está escrita lá”, 

concluiu o piloto, divertindo-se diante vasto leque de avaliações que tem pela frente e da troca de 

informações com o corpo técnico da equipe chefiada por Roger Penske. 
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