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CADERNO FIM SEMANA

F1- sexta: Ferrari 
mais rápida 
Depois da Mercedes, com 
Lewis Hamilton dominar 
os dois primeiros treinos 
livres na chuva, a terceira 
sessão, com pista seca, foi 
da Ferrari, com Vettel e 
Kimi. Hamilton foi terceiro 
a 0.073s, no primeiro dia 
de treinos livres. Do:/Auto 

Sport

F1- domingo:
Ferrari vence com Kimi 
Räikkönen, Hamilton foi 
terceiro e tudo será 
decidido no GP do México.

F1-sábado: Hamilton é pole
com novo recorde
Na classificação o inglês bateu 
Sebastian Vettel por 0.061s e Kimi 
Raikkonen por 0.070s, assegurando 
a sua nona pole-position da 
temporada e o novo recorde do 
circuito 1:32.237. Do:/Auto Sport

GTOPEN: Mikkel
Mac é o campeão com 
Ferrari.
/kartm otor

Algarve Classic:
Fim de semana histórico 
no Algarve.
/do AutoSport

STOCK CAR: Com 
show de Rubinho, Serra 
mantém a liderança.
/Vicar

Fórmula 1

STOCK Light: 
Penalizações mudam 
resultado em Londrina. 
/Vicar
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Kimi Räikkönen voltou a vencer, após

cinco anos, nos Estados Unidos.
Assim a Ferrari adiou o penta
campeonato do piloto inglês da
Mercedes. Max Verstappen que largou
em 18º terminou em segundo e

Hamilton em terceiro. Vettel foi
quarto e Bottas o quinto.
No GP do México, dia 28 de outubro,
Hamilton necessitará apenas 8 pontos
para chegar ao penta.

LEWIS HAMILTON foi terceiro nos EUA 
e decisão do penta vai para o México

FORMULA 1
GP EUA

Max Verstappen foi decisivo para o adiamento do campeonato 

Kimi Raikkonen, da Ferrari, quebrou brilhantemente uma sequência de 112 
corridas sem vitórias. A última conquista havia acontecido na Austrália em 
2013, 2044 dias antes deste domingo. 
A 21ª vitória da carreira, aos 39 anos, coloca o piloto finlandês como o mais 
velho vencedor da F1 desde Nigel Mansell em 1994.
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Líder do campeonato 

EUROFORMULA 
F3 OPEN

Drugovich 14ª Vitória

O campeão de 2018 
venceu duas vezes na 
última rodada dupla do 
Euroformula F3 Open em 
Barcelona. 
Foi a 14ª vez que o piloto 
de 18 anos subiu ao topo 
do pódio no Euroformula 
F3 Open, recorde 
absoluto de vitórias no 
campeonato. 
“Foi um ano incrível para 
nós, fizemos um grande 
trabalho juntos e sou 
grato à RP Motorsport 
por tudo que 
conquistamos, e a todos 
que me ajudaram a estar 
aqui. Estou realmente 
muito feliz”, declarou o 
campeão do Euroformula 
F3 Open, que encerrou a 
temporada com 14 
vitórias e dois segundos 
lugares em 16 provas 
disputadas. Já aplicado o 
descarte obrigatório de 
resultados, ele atingiu 369 
pontos, contra 240 do 
vice-campeão Viscaal. 
/Grelak

Corrida 1:

Barrichello é um brilhante piloto e 

não pode haver dúvida a respeito 

disso – Rubens Barrichello, aos 46 

anos é o melhor piloto brasileiro da 

atualidade. Em Londrina deu mais 

um show de pilotagem. Largou em 

segundo, quando todos pararam, ele 

ficou mais uma volta na pista, parou, 

voltou em segundo, ultrapassou Julio 

Campos e ganhou a corrida.

RESULT ADO FINAL –Corrida 1

1. Rubens Barrichello 

2. Julio Campos

3. Ricardo Zonta 

4.    Daniel Serra 

5. Max Wilson 

6. Átila Abreu 

7 . Thiago Camilo 

8. Marcos Gomes 

9. Diego Nunes 

10. Felipe Fraga 

Stock Car - Londrina

Corrida 2
Asa móvel na F1, botão 
de ultrapassagem na 
Stock Car. Esses são os 
artifícios que oferecem as 
corridas “mais emoção” , 
mas também 
desequilibram as provas 
do automobilismo. 
Em Londrina, na segunda 
prova foi o botão de 
ultrapassagem que deu a 
vitória ao piloto Átila 
Abreu, quando largou 
com todos os 17 
acionamentos 
disponíveis. Assim, foi o 
mais rápido e venceu 
com facilidade a corrida, 
sua quarta conquista da 
temporada e a terceira 
consecutiva. 
RESULT ADO FINAL

1 . Atila Abreu 

2. Daniel Serra 

3. Ricardo Mauricio 

4. Felipe Fraga 

5. Esteban Guerrieri

6. Thiago Camilo 

7 . Cacá Bueno 

8. Vitor Genz 

9. Gabriel Casagrande 

10. Rubens Barrichello 

Stock Light

Bate-Bate

A primeira corrida da Stock Light foi 

vencida por Raphael Reis, depois do 

piloto sobreviver a uma batalha que 

envolveu seis carros pela liderança nas 

voltas finais. Acompanhando de longe 

e,com uma boa dose de sorte, escapou 

dos toques que v itimaram seus 

principais rivais para vencer pela 

quinta vez na categoria e pela quarta 

vez na temporada.

Curiosamente, Reis só assumiu a 

liderança nas três voltas finais: ele 

passou a maior parte da disputa apenas 

monitorando o então líder Gabriel 

Robe, porém um safety car na parte 

final por conta de um carro parado na 

pista mudou toda a história.

RESULADO FINAL - Corrida 1  –

após desclassificações* 

1  . # 7 7  Raphael Reis - 22 voltas 

2 . # 23 Marco Cozzi a 1 .956

3 . # 86 Gustavo Frigotto a 3.580

4 . # 43 Pedro Cardoso a 4.247

5 . # 18 Gustavo My asavaa 4.415

Na corrida 2 Raphael 
Abbate venceu e definiu os 
nomes que brigarão pelo 
título da temporada 2018 na 
prova final dia 9 de 
dezembro, em Interlagos.

Enzo Bortoleto (163 
pontos), Gustavo Frigotto
(142) e Pedro Cardoso (140) 
são os únicos com chances 
de disputar 
matematicamente o troféu 
de campeão depois de um 
no fim de semana com 
toques e abandonos.

/Vicar/Fotos Fernanda Freixosa/Duda 

Bairros

ALGARVE CLASSIC

Ele é o 
maior

Com botão 
fica fácil

Mikkel Mac é o 
campeão Internacional 
do 2018 GT Open! Um 
segundo foi suficiente 
para o dinamarquês da 
Ferrari, da equipe Luzich 
Racing, garantir a coroa, 
batendo Fran Rueda-
Andrés Saravia (Teo 
Martin BMW) que 
terminou em quarto lugar 
a prova final. No final de 
uma temporada 
fantástica, Mac estava 
claramente feliz: “É um 
dia fantástico, onde 
terminamos um trabalho 
bem feito ao longo da 
temporada, e eu 
realmente quero 
compartilhar o sucesso 
com toda a equipe de 
Luzich, meus 
companheiros Pier Guidi 
e Cioci, porque é o título 
de todos nós ”, afirmou o 
campeão. 

GTOPEN

O autódromo de Portimão, 

no Algarve recebeu 270 
carros no Classic Festival no 
sul de Portugal. Na pista 
Fórmula Ford Portugal, 
protótipos Le Mans, Sports 

Cars Pre-1975, GT & Sports 
Car Cup GT Pre-1966, F1 
HTCC & TDT e os clássicos 
do CSS Group 1, troféu Mini 
e Jaguar. 

Entre os veículos históricos, 
a Ferrari 250 GTO de maior 
valor no mundo, avaliada em 
48 Milhões de dólares. O 
carro foi pilotado pela 

primeira vez nas 12 Horas de 
Sebring, em 1962, pelo 
Campeão de Formula 1 Phil 
Hill. /do AutoSport
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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 o quadro estatístico da coluna fisga da Revista do semanário Expresso que 

mostra a realidade dos aluguéis em Portugal e na Europa. 

O texto complementar sobre a realidade portuguesa é de Patricia Weber, editora do corridaonline.

do:/Jornalismo europeu

(Preços em euros)

O valor da Morada

Patricia Weber

Apesar de ser um dos países com 
custo de vida mais baixo da 
Europa, é exorbitante o valor que 
se paga para alugar (arrendar) ou 
comprar moradia em Portugal. O 
problema foi gerado com a 
chegada de um grande número de 
estrangeiros ao longo dos últimos 
anos. Além daqueles que optam 
por viver definitivamente por 
aqui, há um enorme número de 
estudantes que anualmente chega 
as universidades que oferecem o 
programa Erasmus, um 
intercâmbio que traz brasileiros, 
franceses, italianos, espanhóis, 
britânicos, entre tantos outros 
para as principais cidades 
universitárias: Lisboa, Porto, 
Braga, Coimbra, Aveiro, Faro, 
Covilhã….
Para além da questão de valores, 
há a questão de documentação 
necessária para a locação. As 
imobiliárias locais, ao menos no 
norte do país, exigem fiador 
português e comprovante de 
rendimentos – o que é impossível 
quando se é estrangeiro e não se 
conhece ninguém do lugar e, 
ainda mais, estudante. A outra 
opção que apresentam é pagar um 
ano de aluguel adiantado, um 
valor médio de R$ 32 mil. Sobram 
neste caso sites como o 
Imovirtual, onde normalmente há 
opção de locação direta com o 
proprietário e os imóveis não tem 
mobiliário, e o Uniplaces, que atua 
como um Airbnb cobrando uma 
taxa administrativa, mas é 
possível alugar com um contrato 
de tempo maior. No caso do 
Uniplaces, o mais fácil, não é 
possível visitar o local antes de sua 
mudança, o que pode ser uma 
grande “roubada”, pois há muitas 
casas e apartamentos degradados, 
com móveis em péssimo estado. 
Mas normalmente é a solução 
para quem chega a Portugal. O 
melhor é fazer um contrato com 
curta temporalidade para ver se o 
imóvel é realmente bom e então 
conversar com o proprietário 
(senhorio) para permanecer mais 
tempo.

Fonte: Revista do Expresso
www.expresso.pt

O contrato de locação é muito 
importante para quem pretende 
ficar como residente temporário 
ou se fixar no país. É um dos 
documentos a ser apresentado no 
Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF) ao solicitar a 
residência. 

Sem ele, vai ser necessário ir à 
Junta de Freguesias, órgão que 
controla os habitantes dos bairros 
– uma espécie de prefeitura, 
próxima ao local onde mora e 
apresentar um documento com 
duas testemunhas que tenham 
domicílio eleitoral na região para 
receber uma comprovação de 
residência.
Vamos aos preços médios em 
euros que variam de acordo com 
as modalidades de banheiro 
privativo ou compartilhado, 
despesas inclusas ou não. 
Pesquisa a partir do site 
Uniplaces, realizada no dia 21 de 
outubro de 2018:


