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Acidente
espetacular na
largada tirou
as duas Ferraris
da corrida

FÓRMULA 1 Vettel bate na largada e Hamilton amplia
vantagem no campeonato com vitória em Cingapura
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ESTADÃO CONTEÚDO

O
GP de Cingapura ti-
nha tudo para ser a
grande corrida da
Ferrari no ano. E, de
quebra, o momen-

to em que Sebastian Vettel
reassumiria a liderança do
Mundial de Pilotos da Fórmula
1. Mas uma batida entre o ale-
mão, seu companheiro finlan-
dês Kimi Raikkonen e o holan-
dês Max Verstappen, da Red
Bull, acabou com as chances da
equipe italiana. Para piorar, a
dupla da Ferrari viu Lewis Ha-
milton vencer no circuito de rua
de Cingapura, ontem, e ainda
ampliar a vantagem na ponta
do campeonato.

A batida tripla na largada fez
opilotodaMercedes,quelargou
em5º,herdara1ªcolocaçãoque
nãoperdeudurantetodaalonga
prova noturna. Nem as três en-
tradas do safety car na pista der-
rubaram Hamilton da ponta. O
australiano Daniel Ricciardo, da
Red Bull, chegou em 2º, e o
finlandêsValtteriBottas,daMer-
cedes,completouopódio.Felipe
Massa foi apenas o 11º.

Com sua 7ª vitória na tem-
poradaeoabandonoprecocede
Vettel, Hamilton aumentou de
três para 28 pontos a sua van-
tagem na 1ª colocação do cam-
peonato. O inglês soma agora
263 pontos, contra 235 do ale-
mão. Bottas, na 3ª colocação
geral, chegou aos 212.

A próxima etapa da F-1 será
daquiaduassemanas,noGPda
Malásia, em 1º de outubro.

A Corrida
O GP de Cingapura tinha 61
voltas previstas. Porém, em ra-
zão das entradas de safety car,
a corrida se alongou além do
esperado.Comoconsequência,
aprovafoi finalizadaportempo
(limite de 2h), e não pelo nú-
mero de voltas completadas.

Sob chuva e pista encharca-
da, a largada em Cingapura foi
marcada pela tensão logo na
primeira curva. Um choque en-
volvendo Raikkonen, Vettel e
Verstappen acabou com a pro-
va da Ferrari e voltou a tirar o
piloto da Red Bull de uma cor-
rida nesta temporada. A batida

A CLASSIFICAÇÃO FINAL
DO GP DE CINGAPURA

1º L. Hamilton (ING/Mercedes)

em 2h03m23s544

2º D. Ricciardo (AUS/Red Bull) a 4s507

3º V. Bottas (FIN/Mercedes) a 8s800

4º C. Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso) a 22s822

5º S. Pérez (MEX/Force India) a 25s359

6º J. Palmer (ING/Renault) a 27s259

7º S. Vandoorne (BEL/McLaren) a 30s388

8º L. Stroll (CAN/Williams) a 41s696

9º R. Grosjean (FRA/Haas) a 43s282

10º E. Ocon (FRA/Force India) a 44s795

11º F. Massa (BRA/Williams) a 46s536

12º P. Wehrlein (ALE/Sauber) a 2 voltas

Não completaram a prova

S. Vettel (ALE/Ferrari); Kimi Raikkonen;

(FIN/Ferrari); M. Verstappen (HOL/Red Bull);

F. Alonso (ESP/McLaren); D. Kvyat (RUS/Toro

Rosso); M. Ericsson (SUE/Sauber) e K.

Magnussen (DIN/Haas)

MUNDIAL: PILOTOS

1º Lewis Hamilton 263 pontos

2º Sebastian Vettel 235

3º Valtteri Bottas 212

4º Daniel Ricciardo 162

5º Kimi Raikkonen 138

6º Max Verstappen 68

7º Sergio Perez 68

8º Esteban Ocon 56

9º Carlos Sainz Jr. 48

10º Nico Hulkenberg 34

11º Felipe Massa 31

12º Lance Stroll 28

13º Romain Grosjean 26

14º Kevin Magnussen 11

15º Fernando Alonso 10

ainda sobrou para Fernando
Alonso, que acabou abando-
nando a corrida em seguida,
com sua McLaren avariada.

O choque aconteceu quando
Raikkonen tentava passar Vers-
tappen por dentro, enquanto
Vettel confirmava a liderança,
ao largar na pole position. O
holandêsficounum‘sanduíche’
entre os dois carros da Ferrari e
acabou fazendo uma leve mu-
dança no seu carro, em direção
ao finlandês, o que acabou le-
vando ao choque triplo.

O maior beneficiado pela ba-
tida, direta e indiretamente, foi
Hamilton. O piloto da Mercedes
pulou da 5ªpara a1ª colocação,
com Ricciardo em 2º. Com
pneus intermediários, eles
mantiveramodomíniodaprova
mesmo depois da segunda en-
trada do safety car, na 11ª volta,
após choque de Daniil Kvyat
contra o muro de proteção.

Quandooscarrosvoltaramao
confronto,nãohaviamaischuva.
Parecia que a corrida já estava
definida.AtéqueosuecoMarcus

Ericsson bateu e forçou nova-
mente o safety car, na 38ª volta.
Contudo,napartefinaldaprova,
Ricciardo não chegou a colocar
em risco a vitória do inglês.

MUNDIAL: CONSTRUTORES

1º Mercedes 475 pontos

2º Ferrari 373

3º Red Bull Racing 230

4º Force India 124

5º Williams 59

6º Toro Rosso 52

7º Renault 42

8º Haas 37

9º McLaren 17

10º Sauber 5

VÔLEI MASCULINO

Brasil bate anfitrião Japão e se sagra
tetracampeão da Copa dos Campeões
ESTADÃO CONTEÚDO

Sem dar chance para qualquer
surpresa, a seleção brasileira
masculina de vôlei confirmou o
favoritismo sobre o anfitrião Ja-
pão na manhã de ontem (pelo
horário de Brasília) e garantiu o
4º título consecutivo – e o 5º
geral – na Copa dos Campeões,
na cidade de Osaka.

Aequipecomandadapelotéc-
nico Renan Dal Zotto venceu os

japoneses por 3 sets a 0, parciais
de 25/17, 25/15 e 25/22. Para
assegurar o título, no campeo-
nato que é disputado a cada
quatro anos, o Brasil poderia ce-
der somente um set ao rival,
nesta rodada final do torneio.

“Foi uma partida tensa por-
que sabíamos que precisávamos
da vitória e íamos jogar contra a
equipe da casa. O Japão tem um
time difícil e o Brasil está de pa-
rabéns pela forma que se com-

FIVB / Divulgação

Seleção celebra o
5º título no torneio,
4º de forma consecutiva

CURTAS

COPA DAVIS - GRUPO DE ACESSO
Tufão adia novamente jogos do Brasil

O mau tempo voltou a atra-
palhar a programação do
confronto do Brasil com o Ja-
pão, pelos playoffs da Copa
Davis. O tufão, que era es-
perado desde sexta-feira, foi
confirmado em Osaka na noi-
te de sábado e impediu que
Marcelo Melo e Bruno Soares
entrassem em quadra para
manter o time brasileiro vivo
na disputa - o Japão lidera a
série melhor de cinco jogos
por 2 a 0 (Guilherme Clezar e
Thiago Monteiro foram der-
rotados por Yuichi Sugita e
Go Soeda, na sexta-feira). “O
governo japonês emitiu um

alerta vermelho, incluindo o
fechamentodoestádio.Ama-
nhã estaremos de volta!!!”,
disse Marcelo Melo nas redes
sociais. Pela nova programa-
ção da disputa, o jogo de du-
plas foi remarcado para as
3h30 da manhã de segun-
da-feira, pelo horário de Bra-
sília Os jogos de simples que
restam serão disputados lo-
go na sequência, com Mon-
teiro e Clezar contra Sugita e
Soeda, respectivamente. O
time brasileiro na Davis pre-
cisa da vitória nas duplas pa-
ra seguir vivo na série melhor
de cinco jogos.

VÔLEI DE PRAIA
Evandro e André
ganham 1ª etapa

Os campeões da 1ª etapa do
Circuito Brasileiro de vôlei de
praia foram definidos neste
final de semana, em Campo
Grande (MS). No masculino,
ontem, os grandes vencedo-
res foram Evandro e André,
que na decisão superaram
Guto e Vítor Felipe por 2 sets
a 1, com parciais de 15/21,
21/17 e 15/9. A dupla segue
se destacando na tempora-
da, já que, recentemente, foi
campeã mundial. No femi-
nino, na decisão disputada
neste sábado, Larissa e Ta-
lita, tricampeãs da compe-
tição, garantiram o ouro. A
principal parceria nacional
levou a melhor sobre Maria
Elisa e Carol Solberg.

portou durante todo o jogo,
mesmo com a pressão e a res-
ponsabilidade de vencer para
conquistar o título”, comentou o
técnico Renan Dal Zotto.

Com o resultado, a seleção
encerra sua campanha em solo
japonês com quatro vitórias –
venceutambémEstadosUnidos,
FrançaeIrã–eumaderrota,para
a Itália. Foio segundo título con-
quistado sob o comando de Re-
nan, que antes levara a equipe
ao troféu do Sul-Americano, ga-
nhando vaga para o Mundial do
próximo ano. Antes, o time foi
vice-campeão da Liga Mundial,
na final disputada em Curitiba.

“Ficamos felizes de ter con-
quistado esse título em uma

competição tão importante. Foi
uma competição maravilhosa,
com um nível técnico muito alto
e a prova disso é que as duas
primeiras equipes classificadas
são as mesmas dos Jogos Olím-
picos do Rio: Brasil e Itália”, ce-
lebrou o treinador.

O maior destaque da partida
disputada no Osaka Municipal
Central Gymnasium neste do-
mingo foi o central Lucão,
maior pontuador do duelo,
com 16 pontos. A seleção foi
escalada ainda com Bruno,
Wallace, Maurício Souza, Luca-
relli, Maurício Borges e o líbero
Thales. Durante o jogo, entra-
ram em quadra Tiago Brendle,
Renan, Raphael.
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Hamilton da salto de sua Mercedes após triunfo em Cingapura
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