
Automobilismo

27 e 28 outubro

CADERNO FIM SEMANA

F1- sexta: Red Bull 
sempre na frente
Max Verstappen e Daniel 
Ricciardo dominaram as 
duas sessões de treinos 
para o GP do México. 
Hamilton fez o sétimo 
melhor tempo 
Do:/Auto Sport

F1- domingo:
Vitória de Verstappen, 
Hamilton foi quarto e liquida 
o campeonato no GP do 
México com o penta 
campeonato.

F1-sábado: Pole é de 
Daniel Ricciardo
Daniel Ricciardo tirou, no 
último minuto, do 
companheiro, Max Verstappen, 
o ‘título’ do mais ‘jovem’ na 
pole da história da F1. 
Do:/Auto Sport
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Repercussões da 
eleição brasileira na 
Europa
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RALI CATALUNHA:
Vitória de Sébastien Loeb
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ENDURANCE: 
Daniel Serra e Chico 
Longo vencem no 
Velopark.
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O piloto britânico da Mercedes chegou ao 
quinto título mundial de Fórmula 1, no 
Grande Prêmio do México, disputado no 
dia 28 de outubro, igualando as cinco 
conquistas do argentino Juan Manuel 
Fangio.
Em um GP sem emoção, Lewis Hamilton 
controlou a corrida e em nenhum 
momento foi capaz de acompanhar o ritmo 
de Max Verstappen, que venceu com 
facilidade. Sebastien Vettel foi segundo e 
Kimi Räikkönen fechou o pódio no México.
Ainda com dois Grandes Prêmios a 
disputar (Brasil e Abu Dhabi), Hamilton 
sagrou-se campeão pelo segundo ano 
consecutivo, depois das conquistas em 
2008, 2014 e 2015. 
Aos 33 anos, Hamilton fica a apenas dois 
títulos do recorde estabelecido por Michael 
Schumacher, o piloto com o maior número 
de campeonatos no mundial de Fórmula 1.

Do kart ao penta mundial

Natural de Stevenage, cidade inglesa onde 
nasceu a 7 de janeiro de 1985, Hamilton 
apenas correu com motores Mercedes na 
Fórmula 1 sendo um dos dez britânicos 
campeões mundiais da elite do 
automobilismo.
Antes de chegar na Fórmula 1, Lewis Carl 
Davidson Hamilton começou no kart, com 
apenas oito anos, em 1993. Em 1995, dois 
anos depois, já era campeão britânico 
quando conheceu Ron Dennis, então 
proprietário da McLaren. O jovem 
campeão pediu de autógrafo ao executivo, 
e disse que "um dia", gostaria de guiar um 
de seus carros. Ao lado do rabisco, Ron 
Dennis escreveu: "Telefona-me dentro de 
nove anos. Veremos se haverá um carro 
para você”. E não foi precisou esperar 
tanto.

A conversa telefônica com Ron Dennis 
aconteceu em 1998, seis anos antes do 
previsto, o patrão da McLaren ligou ao 
jovem piloto, que somava vitórias atrás de 
vitórias, para lhe contratar para o 
programa juvenil da McLaren-Mercedes.
Hamilton chegou em 2002 à Fórmula 
Renault, campeonato que ganhou em 
2003, para rumar, em 2004, à Fórmula 3 
Euroseries. Também ganhou no segundo 
ano. Seguiu-se a GP2 Series e, desta vez, o 
triunfo aconteceu logo na estreia, em 
2006.
O seu ingresso na Fórmula 1, aconteceu 
em 2007, na McLaren, correndo ao lado 
do então bicampeão, o espanhol Fernando 
Alonso. Hamilton por muito pouco que 
não se sagrou campeão mundial na estreia. 
Um problema mecânico na última corrida, 
perdeu a liderança e o título por um ponto, 
para o finlandês Kimi Räikkönen.
Até hoje é o piloto com mais pontos na 
estreia (109) e o que mais vitórias 
alcançou (quatro), recorde que divide com 
o canadense Jacques Villeneuve, sendo 
ainda o mais jovem vencedor do Mundial, 
com 22 anos e 126 dias.
O primeiro título foi obtido no ano 
seguinte e de novo num final dramático, 
no GP Brasil. Venceu por um ponto o 
brasileiro Felipe Massa (Ferrari), após 
uma decisiva ultrapassagem sobre Timo 
Glock, para ser quinto, debaixo de chuva 
em Interlagos.
Depois de dois anos andando no pelotão 
de frente, Hamilton não conseguiu dar 
sequência aos bons resultados.  
Em 2013, o britânico, cansado de perder, 
mudou de equipe, mas não de motor, 
seguindo para a equipe Mercedes. O ano 
de estreia não foi fácil, com apenas um 
triunfo, na Hungria, e mais um quarto 
lugar, no campeonato, assistiu Vettel (Red 
Bull) ganhar o tetra.
A mudança, em 2014, para motores V6 
híbridos colocou a Mercedes na liderança 
da Fórmula 1 e Hamilton foi bicampeão. 
Sem adversários, venceu em 2015, ganhou 
novamente em 2017 e chega ao penta em 
2018.  /do Diário de Notícias

Cinco vezes Lewis 
Hamilton
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Líder do campeonato 

O carro mais rápido era o 
AJR, mas o melhor piloto 
estava no Lamborghini e 
Daniel Serra comemorou 

com Chico Longo mais uma 
vitória. 

Assim foi a história das 3 
Horas do Velopark, prova 
válida pela 6ª e penúltima 
etapa do Endurance Brasil.
A corrida disputada no 
sábado, trouxe 24 carros no 
grid e boas disputas durante 
as 161 voltas na pista de 
Nova Santa Rita. 
Com tempo instável a 
largada aconteceu com pista 
seca, mas em duas 
oportunidades a chuva 
esteve presente durante as 3 
horas de prova. 
Largando na pole o AJR#88 
de Kray/Orige/Muffato 
comandou as ações na 
primeira hora de prova. 
Com Orige no volante, o 
protótipo chegou a abrir 
três voltas de vantagem 
enquanto o Lamborghini e o 
Porsche GT3 eram pilotados 
por seus pilotos “não 
profissionais”. Essa foi a 
explicação dada por Serra, 
ao se referir as estratégias 
das duas equipes para a 
prova. 
Na última parte Daniel 
Serra e Ricardo Maurício 
assumiram o comando e “os 
profissionais” deram uma 
aula de pilotagem. Serra 
recuperou as voltas 
perdidas e colocou o 
Lamborghini na ponta  
quando restavam 10 
minutos para o final. 
Muffato que andava em 
segundo, tentou 
acompanhar, mas ficou pelo 
caminho depois do AJR 
apresentar problemas 
mecânicos, cinco minutos 
antes do fim. Perdeu a 
segunda colocação e 
terminou em quarto. O 
PorscheGT3 foi segundo, 
duas voltas atrás do líder. O 
AJR#117 completou o pódio 
em terceiro.
Os líderes do campeonato 
Xandy e Xandinho Negrão 
não levaram o Mercedes 
AMG para a corrida. O pai 
está com pé machucado e a 
dupla assistiu a prova pela 
internet em mais uma 
ótima transmissão através 
do site da categoria. 

O MELHOR 

No sábado, o piloto suíço 
Nicolas Maulini ficou 
gravemente ferido ao 
bater seu Nissan Norman 
M30 a cerca de 265 
quilômetros por hora, na 
chamada reta da meta no 
Autódromo do Algarve. 
Com fratura nas duas 
pernas, foi atendido no 
local e levado ao Centro 
Médico do Autódromo de 
onde foi transferido para o 
Hospital de Portimão. De  
acordo com as primeiras 
informações, não corre 
perigo de vida.
Nicolas Maulini, de 37 
anos, participava da 
Michelin Le Mans Cup, 
correndo na categoria PL3
pela equipe DB 
Autosport./jornal notícias

European 
Le Mans Series

Comentário no post no 
blog do Flávio Gomes 
sobre “Copa do 
Mundo de motos 
elétricas” na quarta-
feira, 24 de outubro de 
2018 às 10:20 no Grande 
Prêmio.
Disse G: 

Não precisamos 

gostar de todo o 
progresso 

humano, mesmo 

que esse seja 
inevitável 

“A NOSSA 
CONCORRÊNCIA É 

DO PLAYSTATION”

Maurizio Arrivabene é 
de opinião que a 
Fórmula 1 está cada vez 
enfrentando a 
concorrência dos jogos 
de vídeo, alegando que a 
atenção dos torcedores 
se dispersa. Em vez de 
verem Fórmula 1, estão 
jogando ‘Playstation’ -
disse ao Motorsport.com

O PIOR DA SEMANA

Três meses após transplante de 
pulmão, Niki Lauda
foi para casa.

- “Ele está em bom estado” 
garantiram os médicos, no dia 
24/10

RESULTADO FINAL – 3 Horas Velopark - RS 

Endurance Brasil  
3 Horas Velopark

28 outubro, Enzo 
Fittipaldi, oito vitórias 
– campeão Fórmula 4 
italiana

28 outubro, aniversário 
de 88 anos de Bernie 
Ecclestone

Sébastien Loeb venceu o 
Rali da Catalunha por 2.9s
para Sébastien Ogier. Tudo 
foi definido na PowerStage, 
depois do piloto francês 
perder tempo para Ogier, 
mas conseguiu manter o 
ritmo, recuperou a 
diferença e venceu de forma 
surpreendente, dando à 
Citroën um enorme prêmio 

este ano. /AutoSport

Rali

4 h Portimão: 
um pódio 100% 
Ligier

No domingo, o Ligier-
Gibson #22 Filipe 
Albuquerque e Phil 
Hanson (United 
Autosports) foram os 
vencedores das 4 Horas 
do Portimão, a segunda 
vitória consecutiva no 
European Le Mans 
Séries (ELMS) em 2018. 
Numa corrida muito 
disputada na sinuosa e 
montanhosa pista do 
Autódromo do Algarve 
(Portugal), Albuquerque 
cruzou a linha meio 
segundo à frente de Will 
Stevens e seu Ligier #23 
(Barthez competição 
Panis).
O outro Ligier United 
Autosports Will Owen 
#32 completou o pódio. 
O Oreca #26 da G-Drive 
Racing, recebeu a 
bandeira quadriculada 
na terceira posição, mas 
foi penalizado em 10 
segundos por exceder os 
limites da pista durante 
a corrida.

Copa Truck: 
André Marques 
é campeão da 
Copa Sudeste

A Copa Truck definiu mais 
um campeão na manhã do 
domingo. Correndo em  
Curvelo (MG), coroou no 
Circuito dos Cristais André 
Marques como campeão da 
Copa Sudeste. As duas 
vitórias ficaram nas mãos de 
Felipe Giaffone.

Resultado da corrida 1:
1. Felipe Giaffone (Volkswagen)
2. Regis Boessio (Volvo), 
3. Danilo Dirani (Mercedes-Benz)

Resultado da corrida 2:
1. Felipe Giaffone (Volkswagen
2. Wellington Cirino (Mercedes Benz)
3. Danilo Dirani (Mercedes-Benz)

Classificados para a Final:
1°. André Marques, 128 pontos
2°. Roberval Andrade, 126
3°. Felipe Giaffone, 124
4°. Wellington Cirino, 122
5°. Giuliano Losacco, 110
6°. Renato Martins, 110

Etapa final: dia 2 de dezembro, em 
Curitiba (PR).
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Na próxima edição, seguiremos falando sobre ensino.

A EUROPA COMO ELA É

Para compreender o dia a dia na Europa, compartilharemos semanalmente artigos do melhor jornal semanário 
de Portugal – Expresso. Nesta página destacaremos o pensamento dos  jornalistas europeus e a sua visão do 

mundo atual; quais são as suas reflexões; o que escrevem; e como descrevem os dias que estamos vivendo.

Esta semana destacamos os quadros estatísticos sobre os custos do ensino em Portugal.

O texto complementar é de Patricia Weber, editora do corridaonline.

do:/Jornalismo europeu

Ensino em Portugal 

Patricia Weber

Assim como no Brasil, há opção de 
ensino publico e privado em 
Portugal.
Os miúdos devem entrar na escola 
obrigatoriamente aos 6 anos, 
mantendo-se até os 18, quando 
encerram o 12º ano. Durante este 
período, o governo fiscaliza se os 
alunos estão realmente 
frequentando as aulas e tendo o 
ensino como dedicação exclusiva 
ao longo do dia. E é graças a esta 
obrigatoriedade que hoje a taxa de 
alfabetização no país está em 95% 
entre os adultos. O ensino básico é 
dividido em três ciclos (1º a 4º 
ano, 5º e 6º ano, 7º ao 9º ano) e o 
secundário é um ciclo único do 
10º ao 12º ano. A grande maioria 
da população das cidades fala 
inglês perfeitamente, o que para 
além da educação, ocorreu graças 
a grande proximidade dos 
britânicos com Portugal. 
Lembremos que os países 
iniciaram uma parceria ainda 
durante o período das grandes 
navegações, se mantendo um elo 
comercial importante até os dias 
atuais. 
Mas nem tudo está bem 
administrado pelo Ministério da 
Educação. Os professores 
portugueses do ensino publico 
tem realizado períodos de greve 
no último ano, devido a 
insatisfação com o governo 
federal. Em função da crise que 
afetou o país em 2008, os salários 
dos funcionários ficaram 
congelados até 2017. Terminado o 
período do congelamento, os 
professores fazem campanha para 
que os 9 anos, quatro meses e seis 
dias de “pausa” nos aumentos, 
sejam ao menos reconhecidos 
para suas progressões de carreira. 
Também devemos destacar como 
funciona a convocação das escolas 
onde os professores devem 
assumir as turmas. Duas semanas 
antes do início do ano letivo, em 
setembro, os professores recebem 
comunicados sobre o seu local de 
trabalho. Muitos acabam por ter 
que viajar até 200 km para chegar 
as instituições onde estão 
alocados. Não há uma 
preocupação do governo de como 
farão a viagem ou se podem ir 
residir na cidade ou aldeia.

Quanto aos valores, variam de 
acordo com a instituição. Segue 
alguns exemplos publicados pelo 
jornal Expresso em 2017, 
equivalentes as melhores escolas 
no ranking secundário de 2016 
que é baseado em exames 
realizados por alunos. Como 
falamos de um país onde não há 
grandes aumentos de preços, os 
valores das chamadas propinas –
taxas das instituições, se mantém.  
As escolas que nos servem de 
exemplo são: Colégio de Nossa 
Senhora do Rosário no Porto, 
Colégio Dom Diogo de Sousa de 
Braga e Colégio de São João de 
Brito em Lisboa.
Uma última informação: os livros 
didáticos, padronizados no país, 
devem ser distribuídos 
gratuitamente para todos alunos a 
partir de 2019. Atualmente, a 
medida se restringe a uma parte 
do ensino básico, mas a mudança 
está prevista no projeto de 
orçamento do governo federal 
apresentada neste mês ao 
Congresso.

Fonte: Rev ista Expresso

Ensino 3º ciclo do 7º ao 9º ano

Braga Lisboa

Porto

Ensino secundário do 10º ao 12º ano

Braga

Lisboa

Porto

Todos valores em euros
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ANTES DAS ELEIÇÕES

Depois das eleições:

do:/Jornal Expresso 

Imprensa na Europa

RESULTADOS PRINCIPAIS CIDADES EUROPA
Jair Bolsonaro venceu o segundo turno em Lisboa com 65,4%, com 4475 votos. No primeiro turno,
obteve 56%. Fernando Haddad, do PT, teve agora 36,6% dos votos, 2473 votos. O candidato do PSL
venceu também, segundo os primeiros resultados, em cidades como Frankfurt, Zurique, Madrid,
Luanda e Díli. Fernando Haddad, do PT, foi o preferido dos eleitores brasileiros em Paris, Hamburgo,
Colônia e Berlim. do/Jornal Notícias

Porto, domingo, 22h14
Jair Bolsonaro é eleito Presidente do Brasil  


