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Conhecido por seus trabalhos como músico e ator, Fiuk mostrou outra faceta neste domingo. Dentro e fora das pistas, ele foi uma das principaisConhecido por seus trabalhos como músico e ator, Fiuk mostrou outra faceta neste domingo. Dentro e fora das pistas, ele foi uma das principais
atrações da segunda etapa do Super Drift Brasil, em Piracicaba, ao ficar com o prêmio de piloto revelação da disputa de derrapagens. A tietagem doatrações da segunda etapa do Super Drift Brasil, em Piracicaba, ao ficar com o prêmio de piloto revelação da disputa de derrapagens. A tietagem do
público também rolou solta entre uma apresentação e outra. público também rolou solta entre uma apresentação e outra. 

Fiuk chegou cedo ao evento para participar das tomadas de tempo no período da manhã e atraiu fãs. Após finalizar as competições pela manhã naFiuk chegou cedo ao evento para participar das tomadas de tempo no período da manhã e atraiu fãs. Após finalizar as competições pela manhã na
quarta colocação, o filho do também artista Fábio Júnior dedicou-se ao retribuir o carinho da torcida. Quebrando o protocolo, subiu nas arquibancadasquarta colocação, o filho do também artista Fábio Júnior dedicou-se ao retribuir o carinho da torcida. Quebrando o protocolo, subiu nas arquibancadas
para tirar fotos e distribuir autógrafos. para tirar fotos e distribuir autógrafos. 

A bordo do seu novo Nissan 350z, Fiuk foi um dos destaques das provas no período da tarde. Foi sua segunda apresentação no ECPA (Esporte ClubeA bordo do seu novo Nissan 350z, Fiuk foi um dos destaques das provas no período da tarde. Foi sua segunda apresentação no ECPA (Esporte Clube
Piracicabano de Automobilismo). A primeira aconteceu em 2012. O título geral da etapa deste domingo ficou com Márcio Kabeça. Piracicabano de Automobilismo). A primeira aconteceu em 2012. O título geral da etapa deste domingo ficou com Márcio Kabeça. 

Criado no Japão nos anos de 1970, o esporte tem ganhando espaço nas pistas do Brasil após a série de filmes "Velozes e Furiosos". Muito mais doCriado no Japão nos anos de 1970, o esporte tem ganhando espaço nas pistas do Brasil após a série de filmes "Velozes e Furiosos". Muito mais do
que uma corrida automobilística, o drift oferece show aos espectadores, além de  proporcionar interação entre público e pilotos. que uma corrida automobilística, o drift oferece show aos espectadores, além de  proporcionar interação entre público e pilotos. 
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