
Goleiro menos vazado titulares: Diego da Rosa

Destaque titulares: Gerson Schroeder

Melhor disciplina: Verinha

Campeão aspirantes: Clube Vera Cruz

Campeão titulares: Boa Vontade

Goleiro menos vazado aspirantes: Maurício Santos

Destaque aspirantes: Guilherme Oliveira

Goleador titulares: Cássio André Souza

Vice-campeão aspirantes: Verona

Vice-campeão titulares: Verona

Municipal de Futebol 
premia os destaques
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V I R A ,  v i ro u , a s s i m 
pode ser considerado o 
GP da Áustria, uma corri-
da com alguns momen-
tos surpreendentes que 
mudam, por ora, a feição 
do campeonato. Exato, 
prognósticos precipitados, 
diga-se, já identificavam a 

Mercedes como favorita a ter Lewis Hamilton como piloto 
campeão. Palpites, nada mais. Assim como no futebol não 
tem jogo vencido antes do apito final, em corridas ganha 
quem recebe a primeira quadriculada no fim da prova. 
Spielberg, no último domingo, teve um festival de quebras 
e bolhas em pneus que deram uma pitada de incertezas nos 
favoritos até a última volta.

NÃO foi o dia da Mercedes e o chefão Toto Wolff iria decla-
rar ao final que foi a pior corrida dos “Flechas de Prata” desde 
2016. Hamilton e Bottas ficaram no caminho. Mas antes, a 
equipe cochilou e não aproveitou o safety-car virtual causado 
pela saída do carro do “come-quieto”, para fazer a troca dos 
compostos de Lewis. A consequência foi a perda da liderança, 
que caiu no colo de Max Verstappen, para alegria de um “mar 
laranja” da torcida holandesa dando força e lotando a casa 
da Red Bull. Desta vez ele pilotou concentrado, não cometeu 
erros e venceu a primeira vez em 2018. 

QUEM aproveitou a “urucubaca” da Mercedes foi o pessoal 
de Maranello. Kimi Raikkonen fez grande corrida e chegou 
a ameaçar o holandês taurino nas voltas finais. Ficou com o 
segundo lugar no pódio e Sebastian Vettel chegaria em ter-
ceiro. O alemão ainda comemoraria a virada no campeonato 
voltando à liderança por um ponto sobre o inglês mercedi-
no. Surpresa também foi a chegada de Grojão, trazendo a 
Haas para o quarto lugar, desta vez, sem bater. Foram seus 
primeiros pontos no ano, porque até então apenas Kevin 
Magnussen é que vinha pontuando pela equipe. O dinamar-
quês foi o quinto.

DEPOIS das duas Haas, viriam então Esteban Ocon e Sergio 
Perez, da Force India, a equipe que procura por novo dono, 
coisa que deve se resolver ainda antes das férias de agos-
to, sob ameaça de não voltar em vista de dívidas judiciais 
não honradas. A Liberty Media disse que não iria adiantar 
dinheiro para a equipe, mas procuraria intermediar uma 
negociação. A gestão de Vijay Mallya sucumbiu e a equipe 
deve a fornecedores, funcionários, transportadores, entre 
outros. Haveria três investidores interessados, inclusive a 
BWT, a principal patrocinadora do time. A questão principal: 
não querem assumir as dívidas.

COM o abandono de seis carros, alguns de equipes de 
ponta como Mercedes e Red Bull, quem ganhou mais uma 
vez foi a Sauber-Alfa Romeo, que colocou Charles Leclerc e 
Markus Ericsson para fechar o G10. O asturiano Fernando 
Alonso, que anda descontente com a McLaren, ameaçando 
mudar de categoria, ainda chegaria em 8º. Na “fumacinha” os 
dois martinianos Lance Stroll e Sergey Sirotkin, a duas voltas 
dos vencedores. Até papai Stroll anda perdendo a paciência, e 
pensa em levar seus cifrões para uma equipe mais competiti-
va. Kubica ironiza e diz que o melhor da Williams é a pintura. 

SEM tempo para lamentações. Domingo tem mais em 
Silverstone. Além destas três corridas em sequência, julho 
ainda terá Hockenheim no dia 22, e Hungaroring no dia 29 
antes das férias de agosto. O lendário circuito inglês é rá-
pido. Mercedes virá forte para dar o troco? A Ferrari diz que 
a euforia de Spielberg está contida, porque importante é 
manter o foco na aerodinâmica na pista inglesa para superar 
a potência dos prateados. A Red Bull, depois da vitória de 
Verstappinho domingo passado, quer deixar seus dois pilotos 
em condições para tentar uma infiltração entre Mercedes e 
Ferrari. Etapa imperdível.


