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AUTOMOBILISMO LIDERANÇA DO CAMPEONATO, PORÉM, É DO INGLÊS LEWIS HAMILTON, QUE TEM OITO VITÓRIAS ATÉ AGORA NA TEMPORADA 2019

Empolgação vermelha
Agora é na casa da Ferrari
FÓRMULA 1. Após primeira vitória da carreira de Charles Leclerc, pela equipe
Ferrari, próxima corrida da temporada é justamente na casa da equipe italiana
MONZA, ITÁLIA
Marcos Eduardo Carvalho
@marcosovale78

piloto da Ferrari, certamente
vai tentar aproveitar o embalo
para buscar a primeira vitória
da temporada.
A prova em Monza normalmente é também a mais curta
da temporada, com 53 voltas
em um circuito de 5.793 quilômetros.

O tradicional circuito de
Monza, na Itália, recebe neste
domingo a 14ª da temporada
2019 no Mundial de Fórmula
1. A corrida desta final de se- ETAPAS
mana tem um atrativo a mais:
Ainda restam mais oito etao monegasco Charles Leclerc pas até o final da temporada e
venceu a etapa passada, no Hamilton, mesmo sem vencer
último domingo, no circuito a prova passada, vai ficando
de Spa-Francorchamps, na cada vez mais perto do seu
Bélgica, a primeira vitória sexto título mundial. No ano
da carreira dele.
passado, o piloto inE, agora, o piloto
glês foi o vencedor
da Ferrari vai corda prova.
Mas antes terá que
rer justamente em
superar a empolgacasa, com o apoio PONTOS
é a vantagem
da torcida.
ção da equipe itaO inglês Lewis Ha- do inglês Lewis
liano. No segundo
treino livre de sextamilton, da Merce- Hamilton sobre
feira, por exemplo,
des, ainda é o líder o finlandês
Charles Leclerc fez
disparado do cam- Valtteri Bottas
a volta mais rápida,
peonato, com 268 na Fórmula 1
deixando Hamilton
pontos, 65 a mais
do que o seu companheiro em segundo e Vettel em terceide equipe, o finlandês Valtte- ro. O treino que define o grid
ri Bottas. Hamilton tem oito de largada seria realizado na
vitórias na temporada, contra manhã deste sábado.
O circuito de Monza tamduas de Bottas.
E, na Itália, a Ferrari pode bém, teoricamente, favorece
consolidar a sua reação no os carros da equipe Mercedes,
campeonato, já que o triun- com motores mais potentes,
fo de Leclerc também foi o porém, na prova passada, em
primeiro da equipe no ano. O Spa, viram a Ferrari surpreenalemão Sebastian Vettel, te- der com a jovem promessa da
tracampeão mundial, e outro equipe italiana.
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ATLETISMO RENDA VAI TODA PARA OBRA FILANTRÓPICA

Taubaté
ganha outra
prova em
novembro
TAUBATÉ
Divulgação

Taubaté vai receber em novembro uma corrida de atletismo para aproximadamente
1.000 participantes. Trata-se
da Corrida Solidária Grupo
Milclean 21 anos - Casa Irmãos de Francisco, no dia
3 de novembro, a partir das
7h, nas provas de 5km, 10km
e 3km (caminhada). Toda a
renda arrecada com as inscrições serão revertidas para

Novembro. Taubaté ganha nova
corrida de atletismo no ano

a “Casa Irmãos de Francisco”.
A concentração, largada e chegada acontecerão no Via Vale
Garden Shopping. A inscrição
pode ser feita pelo site ‘Minhas
Inscrições’ e todo o valor arrecadado será revertido para a
Casa Irmãos de Francisco.

.

Acelera!. Charles Leclerc da Ferrari durante
os treinos livres para o GP da Itália
Divulgação

