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Hamilton a um
passo de mais de
um feito histórico

TÊNIS

ATP Finals começa neste domingo

Lewis está muito próximo de faturar heptacampeonato mundial de Fórmula 1

Recordista de vitórias
na Fórmula 1, piloto
britânico pode igualar
Michael Schumacher,
neste domingo, como
maior campeão
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N
este domingo, Lewis Ha-
milton pode escrever no
GP da Turquia, a partir das
7h10, mais um capítulo
importante na sua já im-
pressionante trajetória na
Fórmula 1. É que a ocasião
pode marcar a conquista
do heptacampeonato

mundial pelo piloto britânico, um
feito só alcançado até hoje pelo
alemão Michael Schumacher. O
inglês possui 282 pontos, com
vantagem de 85 para o compa-
nheiro de equipe, Valtteri Bottas. 

Durante esta temporada, Ha-
milton construiu ampla vantagem

para os seus adversários. Em 13
corridas no ano, venceu nove e só
não esteve presente no pódio em
duas. Este desempenho, inclusive,
o fez atingir a 92ª vitória da carreira
na categoria, ultrapassando o re-
corde de vitórias de Schumacher,
no GP de Portugal. Ele agora é o pi-
loto que mais venceu corridas na
história da Fórmula 1.

A curiosidade é que a primeira
oportunidade de Hamilton faturar
o sétimo título mundial será em
um Grande Prêmio que o maior
vencedor é um brasileiro. Pilo-
tando carro da Ferrari, Felipe Mas-
sa venceu três vezes consecutivas

o GP da Turquia, em 2006, 2007 e
2008. A corrida, no entanto, não
era disputada em Istambul desde
2011, quando foi vencida por Se-
bastian Vettel. O próprio Lewis, in-
clusive, ganhou a prova disputada
em 2010 e alimenta o sonho de al-
cançar o que, por muitos, é consi-
derado o maior piloto da história
da Fórmula 1.

No treino livre realizado na sex-
ta-feira, Max Verstappen foi, mais
uma vez, o piloto mais rápido,
com o tempo 1min28s330, e Char-
les Leclerc também repetiu o se-
gundo posto, mostrando que a
Ferrari está bem no circuito. O

monegasco foi 401 milésimos mais
lento que Verstappen. As Mercedes
se recuperaram depois de sofrerem
muito com os pneus no primeiro
treino, mais ainda assim ficaram
em terceiro com Valtteri Bottas e
Lewis Hamilton em quarto.

A classificação para o GP da Tur-
quia será disputada neste sábado
(14), às 9h, com transmissão do
SporTV 2. A corrida será transmi-
tida pela Globo, no domingo (15),
às 07h10. Para assegurar o título,
Hamilton precisa que o seu com-
panheiro de equipe, Valtteri Bot-
tas, não faça oito pontos a mais
que ele.

Tem início neste domingo, em
Londres, na Inglaterra, a disputa do
ATP Finals, torneio que reúne os
oito melhores tenistas da tempora-
da. Neste ano, participam da com-
petição Novak Djokovic (SRB), Ra-
fael Nadal (ESP), Dominic Thiem
(AUS), Daniil Medvedev (RUS), Ste-
fanos Tsitsipas (GRE), Andrey Ru-
blev (RUS), Alexander Zverev (ALE)
e Diego Schwartzman (ARG). 

Às 11h (horário de brasília), o aus-

tríaco Dominic Thiem enfrenta o
Grego Stefanos Tsitsipas. Também
em Londres, mas às 17h, o espanhol
Rafael Nadal enfrenta o russo An-
drey Rublev. Número 1 do ranking,
Djokovic estreia contra o argentino
Diego Schwartzman, nesta segunda-
feira, a partir das 11h. Na outra par-
tida da chave, Medvedev e Zverev se
enfrentam às 17h.

Principal favorito à consquista
do ATP Finals, Djokovic chega à

Londres com a liderança do ranking
na temporada já assegurada pela
sexta vez, feito atingido até então
apenas por Peter Sampras. O ame-
ricano alcançou a marca entre 1993
e 1998. Rafael Nadal, segundo do
ranking, era o único que tinha con-
dições de impedir o sérvio de ter-
minar 2020 no topo, mas, como
desistiu do ATP 250 de Sofia por
conta de problemas físicos, deixou
de somar pontos importantes.

SÉRIE D

Salgueiro encara o líder América/RN
Pela 12ª rodada do Campeonato

Brasileiro da Série D, o Salgueiro en-
frenta o líder América-RN, neste
sábado (14), às 16h, no Estádio Cor-
nélio de Barros. Jogando em casa, o
Carcará entra em campo com a mis-
são de se aproximar do Mecão. Nos
últimos cinco jogos, o Salgueiro,
que ocupa a 3ª posição no grupo A3
com 20 pontos, venceu três e em-

patou duas. Por outro lado, nas úl-
timas cinco partidas o time potiguar
venceu quatro e empatou uma. Lí-
der da chave, acumula 24 pontos em
11 jogos. 

O Salgueiro tem um adversário de
peso nesta rodada. A equipe alvir-
rubra está invicta há oito rodadas. A
única derrota sofrida pelo América
no Campeonato Brasileiro da Série

D foi justamente para o Carcará, por
1x0, em Natal, pela terceira rodada.

Na sexta-feira, mais dois per-
nambucanos estiveram em ação
pela Série D. O Central (5º) empatou
com o Potiguar (6º) em 2x2, em
Caruaru, pelo Grupo A4, enquanto
o Afogados (7º) sofreu mais uma
derrota, desta vez para o Globo/RN
(5º), fora de casa, por 2x1.
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