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17 e 18 novembro
CADERNO FIM SEMANA

ENDURANCE: Chico 
Longo finalizou em 
segundo e garantiu o título 
de campeão brasileiro com 
o Lamborghini em 
Tarumã. /AmilporHora

WRC: Festa da Ford com 
Ogier vencendo o 
campeonato mundial de 
Rali pela sexta vez. Ott 
Tanak abandonou o Rali 
da Austrália, depois de 
bater numa árvore./AutoSport

F3/ Macau: Gravíssimo 
acidente na dupla vitória de 
Dan Ticktum. A 65ª Edição do 
GP de Macau de F3 ficará 
marcada pelo terrível voo da 
piloto alemã Sophia Floersch. 
Fotógrafos e comissários 
também estão feridos./Auto Sport

Voando a baixo custo 
a Europa fica pequena 

partindo de qualquer 
aeroporto/pg.3

MOTO GP: Dovizioso 
vence a corrida em 
Valência com chuva e  
duas bandeiras 
vermelhas./ AutoSport

COPA MUNDO GT:  
Augusto Farfus vence de
ponta a ponta em Macau 
com BMW./AutoSport

ENDURANCE BRASIL

WTRC: Tarquini é 
campeão da  Copa do 
Mundo de Turismo em 
Macau/AutoSport

Produção: Paulo Torino - e-mail: paulo_torino@yahoo.com.br - Porto –Portugal

#5 F. Albuquerque / T. Vautier / C. Fittipaldi

ESPECIAL:
Como é viver na Europa

3 Horas TARUMÃ

XANDY  VEIO E VENCEU
Família Negrão colocou nível 

internacional no Endurance Brasileiro

ESPECIAL:
Viajando na Europa

Fotos: Fernanda Freixosa e Duda Bairros
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Líder do campeonato 

O campeonato de Endurance 
brasileiro terminou no sábado 
(17/11) em Tarumã. Antes da prova 
os AJR dominaram os treinos, com 
o protótipo #65 registrando a 
melhor volta do traçado de 3,039 
km para a categoria – 55”990
obtido na sessão classificatória pelo 

piloto José Ribeiro. No entanto, o 
recorde absoluto de Tarumã segue 
nas mãos de Pedro Piquet, que em 
2014, marcou 55”712, guiando um 
F3.
A 7ª etapa começou acidentada e a 
bandeira vermelha foi acionada 
poucos segundos após a largada. 
Quatro carros bateram no meio do 
grid deixando a pista bloqueada. 

Após nova largada o protótipo #65 
liderou a prova com folga, mas 
quando restavam 19 minutos para 
o fim, uma quebra de suspensão 
tirou a vitória do pole position. 
Melhor para Xandy e Xandinho 
Negrão que assumiram a ponta 
para vencer pela quarta vez no 
campeonato com o Mercedes GT3. 

Chico Longo e Daniel Serra 
terminaram em segundo e a 
posição garantiu o título de 
campeão geral a Chico Longo. 

RESULTADO FINAL 3 Horas Tarumã

1° #9 X.NEGRAO/XANDINHO GT3
2° #19 C.LONGO/D.SERRA GT3
3° #70 R. MAURICIO/M.PALUDO GT3
4° #11 E.PADRON/F.FORTES P1
5° #117 ASSUNCAO/M.VIANNA/F.OHASHIEP1
6° #75 ASSUNCAO/VIANNA/PADRON/OHASHIE 

7° #32 P.SOUSA/M. KERN P2
8° #155 R.MENDES/C.RICCI GT3
9° #25 N.FAUSTINI/N.DESA P1
10° #89 R.STUMPF/M. STUMPF P2
11° #43 G.TOMAZINI/G.FREY P3
12° #65 N.RIBEIRO/J. RIBEIRO P1
13° #18 RICCI/F.POETA/H.GIACOMELLO P1
14° #64 H.VISCONDE/A.CALEFFI GT4
15° #71 I.ELY/D.CLAUDINO P1
16° #2 F.MACIEL/S.LOFF P3
17° #56 G.SIMON/R.SIMON P3
18° #7 ANTUNES/Y.ANTUNES/A.SETTE P2
19° #88 C.KRAY/V.ORIGE P1
20° #5 T.ANDRADE/J.MARTINI P1
21° #37 S.TURVEY/T.RIBERI P1
22° #63 S.RIBAS/G.RIBAS GT3  

FORMULA 3- Macau

RESULTADO FINAL – 3 Horas Velopark - RS 

ENDURANCE BRASIL
7ª etapa - Tarumã

MOTO3
Chegou e venceu. Essa foi a 
estreia do piloto Turco Can
Oncu na Moto3. Aos 15 
anos e 115 dias, a vitória do 
piloto em Valência 
transformou-o no mais 
jovem a ganhar uma corrida 
e o primeiro a vencer na 
estreia desde Noboru Ueda, 
em 1991.

Na Moto2 Miguel Oliveira 
venceu. 

Na Moto2 Miguel Oliveira 
terminou o ano com vitória.

Fotos: Fernanda Freixosa

O acidente que Macau 
não vai esquecer

Fotos: Christiaan Hart Photography/AutoSport

Sophia Floersch
Piloto alemã de 17 anos 
ficou gravemente ferida

Após falha nos freios, a piloto Sophia Floersch
sofreu terrível acidente na curva do hotel Lisboa, que 
obrigou à interrupção da corrida em Macau. O carro da 
piloto alemã levantou voo e bateu numa estrutura que 
estava montada na parte exterior na primeira curva. No 
acidente outras três pessoas, dois fotógrafos e um 
comissário também ficaram feridos e foram 
transportados para o Hospital.
No comunicado, a organização revelou que tanto Floersch
quanto o piloto Tsuboi estavam conscientes, mas 
infelizmente já se confirmou que a piloto tem um fratura 
da coluna vertebral. A corrida foi reiniciada após a 
recuperação da estrutura de proteção da pista, mais de 
uma hora depois do acidente, e transporte dos feridos.
As duas provas da 65º GP de Macau foram vencidas pelo 
piloto britânico Dan Ticktum.  

WEC - O carro #7 da 
Toyota pilotado por Mike 
Conway, Kamui Kobayashi 
e Jose Maria Lopez, venceu 
as 6h de Xangai no 
mundial de Endurunce. 
Com apenas 17 carros na 
corrida, a prova foi 
encerrada com bandeirada 
vermelha devido à chuva 
em Xangai./AutoSportLamborghini de Chico Longo

Cascavel de Ouro
Autódromo Zilmar Beux – Cascavel Paraná

A Cascavel de Ouro com 55 
participantes ofereceu aos 
cinco primeiros colocados 
R$ 100 mil, R$ 20 mil, R$ 12 
mil, R$ 8 mil e R$ 5 mil, 
respectivamente e foi 
disputada da pior maneira 
possível: debaixo de muita 
chuva. Nestas condições os 
acidentes foram inevitáveis 
e alguns muito graves. Até 
o encerramento desta 
edição, não havíamos 
recebido notícias do piloto 
do carro #28 que ficou 
destruído.
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A EUROPA COMO ELA É

Na edição de hoje vamos falar das viagens na Europa. Com centenas de promoções, as passagens 
aéreas ligam todos os países da Europa muitas vezes pagando pouco. No entanto, é preciso 

planejar a viagem para não correr o risco do “barato sair caro”.  

Veja alguns destinos partindo de Portugal.

do:/Jornalismo europeu

Patricia Weber

Os preços dos voos com destinos da 
União Europeia podem garantir belos 
passeios nos finais de semana de 
quem está morando em Portugal. E 
por este motivo também é comum ver 
franceses, italianos, espanhóis, 
britânicos chegando ao Porto na sexta 
para ir embora no domingo. Para 
garantir uma passagem aérea em 
conta dentro da Europa, basta se 
programar com antecedência e ser 
econômico na bagagem. As 
companhias low cost tem bilhetes 
promocionais interessantes em épocas 
de baixa temporada, ou seja, fora do 
período de férias na Europa. 
Algumas dicas importantes:
1. Não é aconselhável viajar no verão, 
entre início de julho e metade de 
setembro quando há férias escolares, 
ou no período de final de ano, quando 
há o recesso de Natal entre a metade 
de dezembro e a primeira semana de 
janeiro. Os preços se tornam 
exorbitantes.
2. Tome cuidado com a escolha do 
aeroporto de destino. Pegando o 
exemplo da Ryanair: muitas vezes os 
aeroportos que a companhia opera 
são muito longe das cidades e não há 
um bom transporte. Neste caso o 
barato pode sair caro, se depender de 
pegar um táxi ou Uber para realizar o 
deslocamento.
3. Há empresas de ônibus que 
realizam o deslocamento de alguns 
aeroportos mais distantes para as 
principais cidades. Um exemplo é a 
Flibco. Mas é preciso ficar atento: o 
preço da viagem de 80km entre o 
aeroporto de Weeze e Dusseldorf, por 
exemplo, fica por 5 euros se comprado 
na internet, mas sobe para 18 euros se 
pago na hora em que você entra no 
ônibus.
4. Outro cuidado é com a bagagem. 
Leia atentamente o que fala sobre as 
possibilidades de peso e tamanho nas 
passagens promocionais. Se 
ultrapassar o previsto, o valor a pagar 
na hora do embarque será mais caro 
que a passagem, com certeza.

5. Se gostar de ter seu acento 
marcado de forma antecipada, 
certamente terá que desembolsar 
um valor extra para garantir o 
conforto.
6. Por fim, veja se consegue chegar 
ao aeroporto no horário do voo sem 
ter que deixar a carteira com um 
taxista. Normalmente as passagens 
promocionais mais baratas saem 
muito cedo ou de madrugada e 
chegam ao destino em péssimos 
horários. As vezes é melhor pagar um 
pouco mais e garantir que esteja em 
seus destinos em horário em que há 
transporte público. 

E agora vamos aos preços. Enquanto 
no Brasil, uma passagem entre Porto 
Alegre e Florianópolis custa nas 
promoções em média R$ 220,00 ida 
e volta, podemos comprar bilhetes 
de ida e volta do Porto para Madrid a 
partir de 17 euros, ou seja, R$ 75,00. 
A comparação é boa, pois é 
praticamente o mesmo tempo de 
voo entre as duas cidades. Mas há 
muitos outros locais com valor de 
passagem acessível. 

Veja abaixo a tabela de valores 
encontrados hoje para viagens 
saindo do Porto, Portugal, simulando 
uma ida em 4 de dezembro e volta 
em 8 de dezembro. Boa viagem!

Voando para qualquer lugar

Bons aeroportos como em Madrid

Bruxelas

DusseldorfLisboa

Paris

Milão


