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O tenista Novak Djokovic faturou o seu quinto Masters de Paris

DOCE ROTINA DE DJOKO
NNO sérvio Novak Djokovic derrotou o canadense Denis
Shapovalov por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e conquistou ontem, pela quinta vez na carreira, o Masters de
Paris. Mas Djokovic perderá para o espanhol Rafael Nadal
a primeira posição do ranking mundial que será anunciado hoje. Na semana que vem, será disputado o último
torneio do ano, o ATP Finals, o Torneio dos Campeões, que
reúne os oito melhores da temporada em Londres.

PEDRO ESTREIA
NA FIORENTINA
NNEx-atacante do Fluminense, Pedro substituiu
Boateng aos 40 minutos
do segundo tempo para
fazer ontem a sua estreia
oficial pela Fiorentina
no empate em 1 a 1 com
o Parma, em casa, pelo
Campeonato Italiano.
Gervinho abriu o placar
para os visitantes e Castrovilli deixou tudo igual.

BAYERN DEMITE
NIKO KOVAC
NNO técnico croata Niko Ko-

vac foi demitido do Bayern
de Munique, um dia após a
goleada de 5 a 1 sofrida para
o Eintracht Frankfurt, pelo
Alemão. O auxiliar Hansi
Flick comandará o time na
quarta contra o Olympiacos,
pela Liga dos Campeões, e no
sábado, contra o Borussia
Dortmund, pelo Alemão.

HOJE NA TV
SPORT TV
Seleção Sportv
12h45 (vivo)
Brasileiro Série B
Coritiba x Sport
19h (vivo)
Bem, Amigos!
22h (vivo)
GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
ESPN
Bate-Bola Debate
12h (vivo)
2ª Divisão Inglesa
Stoke x West Bromwich
15h55 (vivo)
Linha de Passe
22h (vivo)
FOX SPORTS
Fox Sports Rádio
12h45 (vivo)
Expediente Futebol
17h30 (vivo)
Jogo Sagrado
22h (vivo)

Aplaudido por Bottas (D), o inglês Lewis Hamilton festeja o seu sexto título mundial na Fórmula 1

Hamilton é hexa e
já mira Schumacher
Inglês da Mercedes chega em segundo nos EUA e busca
recordes do alemão. Bottas vence a corrida e garante o vice
>>Austin, Estados Unidos

L

ewis Hamilton segue fazendo história na Fórmula 1. O inglês da Mercedes
chegou em segundo no GP dos
Estados Unidos, no Texas, e
conquistou o hexacampeonato com duas corridas de antecedência, superando o lendário Juan Manuel Fangio (cinco títulos) e ficando a apenas
um de Michael Schumacher.
Apesar da vitória, Valtteri
Bottas, também da Mercedes,
não tem mais condições de
alcançar Hamilton no Mundial de pilotos, já que está 67
pontos atrás e só há mais 50
em jogo. Em compensação,
o finlandês também garantiu o vice, pois não pode ser
mais alcançado por Charles
Leclerc, da Ferrari, com 249.
Primeiro negro a correr,
vencer um GP e ser campeão

MUNDIAL DE PILOTOS
PILOTOS/PAÍS/EQUIPE
PONTOS
1º Lewis Hamilton (ING) — Mercedes
381
2º Valtteri Bottas (FIN) — Mercedes
314
3º Charles Leclerc (MON) — Ferrari
289
4º Max Verstappen (HOL) — RBR
235
5º Sebastian Vettel (ALE) — Ferrari
230
6º Alexander Albon (TAI) — RBR
84
7º Carlos Sainz Jr. (ESP) — McLaren
80
8º Pierre Gasly (FRA) — STR
77
9º Daniel Ricciardo (AUS) — Renault
46
10º Sergio Pérez (MEX) — Racing Point
43

na F-1, Hamilton caminha
para ser o maior da história
da categoria. Aos 34 anos, o
inglês chegou ao terceiro título seguido e tem cinco nos
últimos seis anos, só perdendo em 2016, quando foi vice (a
outra conquista foi em 2008,
pela McLaren).
Com o domínio absoluto da
categoria nos últimos anos,
Hamilton está próximo dos
recordes de Schumacher, an-

tes considerados impossíveis
de ser alcançados. Além de
buscar o hepta em 2020, ele
também correrá para bater as
91 vitórias do alemão (atualmente tem 83). Hamilton já é
o piloto com mais poles (87).
CORRIDA EMOCIONANTE ATÉ O FIM

Hamilton só precisava do oitavo lugar para ser campeão
mas, após largar em quinto,
pulou para terceiro e brigou
pela vitória. O inglês assumiu a liderança ao repetir a
estratégia do México, quando
parou uma vez, mas não conseguiu se manter na ponta. A
três voltas do fim, Bottas, que
largou na pole, ultrapassou
o companheiro e conquistou
a sétima vitória na carreira.
Max Verstappen, da RBR,
completou o pódio. A F-1 retorna em duas semanas no GP
Brasil, em São Paulo.

