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Com Honda de volta, livre de lesão, Botafogo promete 
partir para cima do Bragantino na corrida para ver quem 

deixa o temido Z-4 do Campeonato Brasileiro. P. 3

Acelera, 
Fogão
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Fluminense

Odair na 
bronca com a 

arbitragem
Técnico reclama do VAR após 

derrota para o Palmeiras, a 
segunda do Fluminense no 

returno do Brasileiro

A 
derrota por 2 a 0 para o 
Palmeiras, sábado, no 
Allianz Parque, pela 21ª 

rodada do Brasileiro, ainda não 
é página virada no Fluminense. 
Mesmo pensando no duelo con-
tra o Internacional, domingo, 
no Beira-Rio, o técnico Odair 
Hellmann não esconde sua irri-
tação com a conduta da arbitra-
gem na partida em São Paulo. 

Odair queixou-se da maneira 
como as avaliações do Árbitro 
de Vídeo foram feitas. “Aconte-
ceram coisas dentro da partida. 
Para mim não foi pênalti, temos 

DANIEL CASTELO BRANCO

que fazer uma avaliação melhor 
nesse contexto. Pega avaliação 
do VAR, lance que para, volta, 
chute de alta velocidade...”, dis-
se, referindo-se à marcação de 
Leandro Pedro Vuaden no lan-
ce em que a bola bateu no braço 
de Wellington dentro da área. 

“O Wellington, no instinto, 
estava com braço fechado, mas 
aconteceram outras situações 
e o VAR não chama. Ainda não 
estão uniformes essas decisões”, 
completou Odair Hellmann, 
para quem o placar não refle-
tiu a partida.

“O pênalti fez a diferença. 
Conseguiram o segundo gol 
muito rápido também. Foram 
efetivos. Fomos tentando em-
purrar através da nossa posse 
de bola, mas não conseguimos 
com esse volume. O jogo não 
foi para esse placar. Teve tam-
bém os cinco minutos parados 
de impedimento e temos que 
acreditar no que a máquina 
deu”, acrescentou.

Desfalque de última hora 
contra o Palmeiras, Fred pos-
tou, ontem, no Instagram, foto 
do tornozelo direito inchado. 

Ele sofreu uma torção durante 
o aquecimento e preocupa para 
o jogo contra o Internacional. 
Substituído por Felippe Cardo-
so contra o Palmeiras, iniciou 
tratamento, mas ainda fará exa-
me de imagem para avaliar a 
gravidade da lesão. 

Fato é que o Fluminense saiu 
do G-6 - caiu três posições e foi 
para o oitavo lugar na tabela 
-, vive momento decisivo na 
competição e derrotar o Inter-
nacional passou a ser questão 
de honra para os comandados 
de Odair Hellmann.

Em oitavo lugar, 
Fluminense precisa 
vencer o Inter para 
seguir sonhando 
com vaga na próxima 
Libertadores
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Além da volta de 
Cavalieri, Honda 
e Pedro Raul, 
Glorioso relaciona 
Marcinho e Cesinha

C
omo promessa é dívida, 
o torcedor do Botafogo 
terá a chance avaliar 

a mudança de postura e de 
atitude anunciada pelo téc-
nico Ramón Díaz a partir do 
confronto com o Red Bull 
Bragantino, hoje, às 20h, no 
Nilton Santos, pela 21ªroda-
da do Campeonato Brasilei-
ro. Na ausência do pai, que 
se recupera de uma cirurgia 
na Argentina, Emiliano Díaz, 
seu auxiliar, contará com os 
reforços de Diego Cavalieri, 
Honda e Pedro Raul.

No treino de ontem, Emi-
liano fez os últimos ajustes 
visando a fuga da zona de re-
baixamento. Além de Cavalie-
ri, livre dos sintomas do novo 
coronavírus, Honda e Pedro 
Raul, recuperados de proble-
mas musculares, o Glorioso 
terá à disposição o volante 
Rentería e o atacante Rhuan. 
Duas novidades no banco 
chamaram a atenção: Marci-
nho e Cesinha.

Recuperado de grave cirur-
gia no joelho direito, Marci-
nho poderá fazer o primeiro 
jogo em 2020. Operado em ja-
neiro, ele teve que fazer uma 
nova intervenção em setem-

bro, mas procurou médicos 
fora do clube, fato que gerou 
desgaste com a diretoria e 
dificultou a negociação pela 
renovação. Com contrato até 
o fim de dezembro, o lateral-
direito, sondado pelo Corin-
thians, não deve seguir no 
clube em 2021, mas pode ser 
útil na árdua batalha contra o 
fantasma da Série B.

Contratado ao Sport, Cesi-

Botafogo Bragantino

Era Díaz: Botafogo terá ‘reforços’  
e novidades contra o Bragantino

Local: Estádio Nilton Santos. Árbitro: 
Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR). 
Horário: 20h

BOTAFOGO

BRAGANTINO

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Victor Luis; Caio Alexandre, Honda e 
Éber Bessa e Bruno Nazário; Kalou (Rhuan) e 
Pedro Raul. Técnico: Emiliano Díaz. 

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Weverson 
(Luan Cândido); Raul, Ryller (Matheus 
Jesus) e Claudinho; Artur, Cuello (Morato) e 
Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri

FICHA TÉCNICA

nha, sonho antigo da direto-
ria, chega como opção para o 
carente setor de criação. Des-
taque na conquista da Copi-
nha de 2020, o camisa 10 e ca-
pitão do título do Inter tam-
bém foi relacionado e pode 
estrear. Ex-Vitória de Setúbal, 
de Portugal, o apoiador Éber 
Bessa tem chance de receber a 
primeira chance como titular. 
Rhuan e Kalou são opções.

Como Ramón Díaz se 
recupera de cirurgia, 
time será dirigido pelo 
filho do treinador, 
Emiliano Díaz 

Livre de lesão muscular, Honda (D) volta ao ti e titular do Botafogo, hoje, contra o Bragantino, em duelo que vale a fuga do Z-4 do Brasileirão
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Fla de Rogério Ceni 
tem Diego Alves e 
mais dez titulares
Treinador revela papo com o jovem goleiro Hugo Souza, mas decide 
escalar o ex-titular em ‘decisão’ contra o São Paulo na Copa do Brasil

A
ntes de assumir a carrei-
ra de técnico de futebol, 
Rogério Ceni foi um dos 

maiores goleiros do Brasil. Ex-
pert na posição, o atual coman-
dante do Flamengo usou sua 
experiência da época de joga-
dor para definir quem será o 
titular no decisivo duelo con-
tra o São Paulo, quarta-feira, 
no Morumbi, que valerá vaga 
na semifinal da Copa do Brasil: 
Diego Alves.

Em sua estreia pelo Flamen-
go, quarta-feira, contra os são
-paulinos, no Maracanã, Ceni 
apostou em Diego Alves, mas 
perdeu o titular, lesionado, e 
viu Hugo ir a campo momentos 
antes de cometer grave erro na 
derrota na Copa do Brasil. No 
frustrante empate com o Atléti-
co-GO, sábado, pelo Brasileiro, 
o jovem arqueiro foi a campo. 
Mas Ceni optou pela experiên-
cia de Diego Alves para a difícil 
partida em São Paulo.

“Eu conversei bastante com 
o Hugo. O Diego Alves teve 
câimbras muito fortes nas duas 
pernas. Ficou de fora por isso. 
Conversei com o Hugo que tí-
nhamos que ser mais objetivos. 
Ele melhorou neste quesito. Ele 
tem muito potencial, é um me-
nino bom. Mas na quarta é o 
Diego que sai jogando”, decre-
tou Rogério Ceni.

Ainda sem vencer no Fla-
mengo, o treinador minimi-
zou o tropeço diante do Atléti-
co-GO, que impediu o Rubro-
Negro de assumir a liderança 
do Brasileiro. Apesar da atua-
ção ruim da equipe contra o 
time goiano, Ceni destacou “a 
entrega, o comprometimento 
e a vontade de vencer” de seus 
comandados. 

“Acho que de positivo fica 
a luta e a entrega de todos. 
Sabemos dos problemas que 
temos com lesões e convoca-
ções. Thiago Maia e Gabriel 
saíram com dores. Em ne-
nhum momento deixamos de 
tentar. Deixamos o time ofen-
sivo com as peças que temos. 
A entrega, o comprometimen-
to e vontade que eles tem de 
vencer é impressionante”, elo-
giou Rogério Ceni.

Flamengo

Rogério Ceni 

conversa com o 

grupo no Ninho 

do Urubu: 

técnico ainda 

não venceu no 

Flamengo
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tabelaçoaçotabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Atlético-MG 38 20 12 2 6 37 24 13 63,3%

 2º Internacional 36 21 10 6 5 32 20 12 57,1%

 3º São Paulo 36 18 10 6 2 29 17 12 66,7%

 4º Flamengo 36 21 10 6 5 34 30 4 57,1%

 5º Palmeiras 34 20 9 7 4 28 20 8 56,7%

 6º Santos 34 21 9 7 5 30 24 6 54,0%

 7º Grêmio 33 20 8 9 3 26 19 7 55,0%

 8º Fluminense 32 21 9 5 7 29 24 5 50,8%

 9º Bahia 25 20 7 4 9 26 29 -3 41,7%

 10º Sport 25 21 7 4 10 19 28 -9 39,7%

 11º Corinthians 25 21 6 7 8 24 29 -5 39,7%

 12º Fortaleza 24 20 6 6 8 20 19 1 40,0%

 13º Ceará 24 20 6 6 8 25 30 -5 40,0%

 14º Atlético-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8 38,1%

 15º Vasco 22 19 6 4 9 22 26 -4 38,6%

 16º Athletico-PR 22 20 6 4 10 16 21 -5 36,7%

 17º Coritiba 20 20 5 5 10 18 26 -8 33,3%

 18º Bragantino 20 20 4 8 8 23 27 -4 33,3%

 19º Botafogo 20 19 3 11 5 19 23 -4 35,1%

 20º Goiás 12 19 2 6 11 21 34 -13 21,1%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RESULTADOS - SÉRIE A
JOGO LOCAL

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12
São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

21ª RODADA / HOJE
Coritiba x Bahia 18h Couto Pereira

Botafogo x Bragantino 20h Nilton Santos

20ª RODADA

Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza  Arena da Baixada 

São Paulo 2 x 1 Goiás  Morumbi

Atlético-GO 1 x 1 Corinthians  Olímpico

Vasco 0  x 1 Palmeiras São Januário

Internacional 2 x 2 Coritiba Beira-Rio

Bragantino 1 x 1 Santos Nabi Abi Chedid

Atlético-MG 4 x 0 Flamengo Mineirão

Bahia 1 x 0 Botafogo Arena Fonte Nova

Fluminense 0 x 1 Grêmio Maracanã

Ceará 0 x 0 Sport Castelão

21ª RODADA / SÁBADO

Santos 2 x 0 Internacional  Vila Belmiro

Sport 0 x 2 Vasco  Ilha do Retiro

Goiás 0 x 1 Athletico-PR  Serrinha

Corinthians 1  x 2 Atlético-MG Neo Química Arena

Grêmio 4 x 2 Ceará Arena do Grêmio

Fortaleza 2 x 3 São Paulo Castelão

Flamengo 1 x 1 Atlético-GO Maracanã

Palmeiras 2 x 0 Fluminense Allianz Parque

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Flamengo

 n A diretoria do Flamengo infor-
mou, no início da tarde de ontem, 
que Thiago Maia, Pedro e Gabigol 
estiveram no CT Ninho do Uru-
bu e já iniciaram tratamento. O 
trio é dúvida para enfrentar o São 
Paulo, pela Copa do Brasil, quarta-
feira, no Morumbi.

 n Pedro foi cortado da seleção 
brasileira após sentir uma lesão 
muscular na coxa durante trei-
namento no último sábado. Já 
Gabigol e Thiago Maia se lesio-
naram no empate em 1 a 1 com o 
Atlético-GO, também no sába-
do, no Maracanã, em jogo válido 
pelo Campeonato Brasileiro. O 

camisa 9 sentiu dores na poste-
rior da coxa direita, enquanto o 
volante sofreu uma entorse no 
joelho direito. 

 n No decisivo confronto contra 
o São Paulo, o Flamengo, além 
de tentar se classificar para as 
semifinais da Copa do Brasil, 
tentará a primeira vitória sob o 
comando de Rogério Ceni, que 
soma uma derrota e um empate. 

 n Para se classificar durante 
os 90 minutos, o Rubro-Negro 
precisa vencer por dois gols de 
diferença. Se for por apenas um 
gol, a vaga contra o São Paulo 
será decidida nas penalidades.

LESIONADOS INICIAM TRATAMENTO

Eu conversei bastante 
com o Hugo. Ele tem 
muito potencial, é um 
menino bom, mas na 
quarta é o Diego que 
sai jogando
ROGÉRIO CENI,
Técnico do Flamengo
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Vasco

Destaque contra o Sport, 
Andrey celebra 100 jogos 
Volante reencontra bom futebol e brilha em jogo especial pelo Vasco de Sá Pinto 

A camisa comemorati-
va pelo centésimo jogo 
com a camisa do Vasco 

terá um lugar especial na co-
leção de Andrey. Afinal, na 
Ilha do Retiro, não foi ape-
nas o caminho da vitória que 
o Cruzmaltino reencontrou 
após nove rodadas em jejum 
no Campeonato Brasileiro. 
Se Germán Cano, que não 
marcava há dois meses, fez a 
diferença na frente, com dois 
gols, no meio de campo o ca-
misa 15 regeu com maestria a 
‘orquestra’ escalada pelo téc-
nico Ricardo Sá Pinto.

“Como torcedor, dentro 
de campo, é uma alegria 
enorme estar completando 
100 jogos com essa camisa 
gigantesca. Obrigado, Vasco 
da Gama. Raiz é ser Vasco. 
Vamos por mais”, postou An-
drey nas redes sociais.

À vontade no novo esque-
ma com três zagueiros, An-
drey ganhou mais responsa-
bilidade na organização e na 
saída de bola do Cruzmaltino. 
Com boa mobilidade e pre-
cisão nos passes, foi uma pe-
ça-chave na mais consistente 
atuação do time sob o coman-
do do treinador português, 
que celebrou a primeira vitó-
ria no Campeonato Brasileiro 
em quatro jogos.

APOSTA DE SÁ PINTO

Recuperado pelo ‘Ramonis-
mo’, Andrey deixou o ostra-
cismo na Colina e foi um dos 
muitos jogadores recupe-
rados pelo técnico Ramon 
Menezes. Agora, é uma das 
apostas de Ricardo Sá Pinto 
para a recuperação cruzmal-
tina no Campeonato Brasi-
leiro e para continuar a avan-
çar na Copa Sul-Americana. 

Na Colina desde os 6 anos 
de idade, Andrey, hoje, com 
22, pode ajudar o treinador 
português a navegar com 
a Nau vascaína por mares 
mais tranquilos até o fim da 
temporada, em fevereiro de 
2021. O caminho, percorri-
do desde as divisões de base, 
ele conhece como poucos em 
São Januário.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Novo esque-

ma de Sá 

Pinto, com 

três zaguei-

ros, foi arma 

na vitória 

sobre o Sport, 

que quebrou 

jejum de nove 

rodadas

Andrey, 

ao lado do 

presidente 

Alexandre 

Campello, 

exibe a camisa 

dos 100 jogos 

pelo Vasco

 N Pelo segundo sábado segui-
do, o Vasco viveu momento de 
eleições. Desta vez, Jorge Sal-
gado ficou em primeiro lugar 
em votação na qual apenas ele 
e Julio Brant concorreram. Mas 
o pleito continua sob judice. 
Esta eleição foi híbrida, com 
votos online e presenciais na 
sede do Calabouço. Primeiro 

colocado na votação, Jorge Sal-
gado recebeu 1.682 votos. Julio 
Brant, 1.326 - foram 11 em branco 
e 35 nulos.

 N No dia 7 de novembro, Luiz Ro-
berto Leven Siano havia sido o 
mais votado. Mas a eleição foi 
suspensa pela Justiça e tanto ele 
quando o atual presidente, Ale-
xandre Campello, decidiram não 

participar do novo pleito. Can-
didato mais votado naquela 
eleição, Leven Siano entende, 
assim como Wadih Damous, 
um dos advogados de defesa, 
que a suspensão do pleito do 
dia 7 foi ilegal, e o resultado 
daquela votação é a que vale, 
com Leven Siano eleito o novo 
presidente do Vasco. 

JORGE SALGADO VENCE ELEIÇÃO. LEVEN SIANO REBATE
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Galhardo usa a camisa 17 em homenagem à saudosa avó

SELEÇÃO BRASILEIRA

Galhardo revela 
choro de emoção 
após convocação
Artilheiro do 
Brasileiro foi 
chamado após 
lesão de Pedro

Thiago Galhardo foi con-
vocado para a Seleção, após 
a CBF confirmar a lesão de 
Pedro, atacante do Flamen-
go. O jogador do Internacio-
nal, artilheiro do Brasileiro 
com 15 gols, revelou o mo-
mento em que soube que se 
integraria ao grupo do Bra-
sil, que, amanhã, enfrenta 
o Uruguai, em Montevidéu, 
pelas Eliminatórias para a 
Copa do Mundo. 

“O Rodrigo Caetano (di-
rigente do Inter) falou: “Vai 
para a seleção brasileira, o 
Juninho Paulista quer falar 
com você”. Peguei o telefone e 
ele comunicou que iriam me 
buscar. O avião já estava pron-
to para decolar, mas teve que 
abrir tudo. Nisso que anuncia-
ram, todo mundo começou a 

bater palmas”, disse. 
Vivendo o melhor momen-

to de sua carreira, Galhardo 
revelou que não conseguiu se-
gurar o choro ao saber da no-
tícia. “Foi uma emoção muito 
grande, não tem muito o que 
falar. Comecei a pensar na 
minha família. Na hora que 
eu saí dali até pegar a van, fa-
lar com os familiares e com 
os amigos é uma loucura. É 
a realização de sonho. Poder 
representar 220 milhões de 
pessoas é uma honra muito 
grande”, contou.

Thiago Galhardo revelou 
o motivo de usar o número 
17 na camisa e se emocionou 
ao lembrar da avó. Ele convi-
veu com a perda familiar no 
dia 17 de novembro de 2019 e 
um ano depois pode fazer sua 
estreia com o Brasil. “Todo 
mundo sabe o quanto eu sou 
apegado a minha avó. Eu jogo 
com a camisa 17 em homena-
gem a ela. Há um ano eu re-
cebia a pior notícia da minha 
vida. Agora recebo a melhor 
da minha vida profissional. 
Deus planejou para que eu 
pudesse estar aqui”.

 > São Paulo

DANIEL CASTELO BRANCO

SEGUNDA ONDA AFOGANDO

NA MUDA PEDALADAS

 n Fechando a rodada nas 
Eliminatórias para a Copa 
do Mundo no Catar (2022), 
Brasil e Uruguai se enfren-
tarão amanhã à noite, no Es-
tádio Centenário, em Mon-
tevidéu. O técnico Tite terá a 
dura missão de fazer a equi-
pe brasileira mostrar melhor 
desempenho do que na pá-
lida apresentação de sexta-
feira à noite, com a magra 
vitória (1 a 0) sobre a Vene-
zuela, no Morumbi, em São 
Paulo. Sem ser uma potên-
cia, os uruguaios com Cavani 
e Suárez estão furos acima. 
Será preciso mais vontade. 
Sem Neymar, o Canarinho 
fica murcho, não canta nem 
encanta, parece na muda.

 nSó na rodada que termina 
nesta noite, passou de 50 o nú-
mero de ausentes, entre joga-
dores e membros das comis-
sões técnicas, contaminados 
pela covid-19. Santos teve que 
improvisar uma equipe e um 
comando para enfrentar o In-
ternacional, e o Coritiba ain-
da não sabe com quem poderá 
contar para o confronto desta 
noite com o Bahia. Acrescente 
a isso ausências por lesões, sus-
pensões, convocações para as 
diversas seleções e encontrará 
a explicação para a irregulari-
dade no desempenho das equi-

pes. O perde e ganha será 
constante até o fim e sairá 
campeão quem superar as 
dificuldades para alcançar 
o ponto mais alto do pódio. 
Além de competência pre-
cisará de sorte. A segunda 
onda é real e o vírus, um ad-
versário imprevisível. Sam-
paoli (foto) no Atlético MG, 
Rogério Ceni no Flamengo, 
Abel Braga no Inter e Fer-
nando Diniz no São Paulo, 
hoje cotados entre os favori-
tos, não sabem em que con-
dições suas equipes chega-
rão à bandeirada final.

 n Com gols de Cano que-
brando jejum, o Vasco ga-
nhou do Sport por 2 a 0, no 
sábado, na Ilha do Retiro. 
Primeira vitória do técnico 
português Ricardo Sá Pin-
to, comandando o time, no 
Campeonato Brasileiro.

 n Depois que a rapaziada 

do VAR apareceu com im-
pedimento por “ombro ex-
terno”, larguei.

 n Pedro é mais um que vai 
servir à seleção brasileira e 
é devolvido lesionado. CBF 
deveria ser responsável pe-
los prejuízos. Usa o brin-
quedo e devolve quebrado.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Exemplo de determina-
ção, superação e fixação 
por grandes conquistas, o 
inglês Lewis Hamilton ven-
ceu o GP de F1 da Turquia, 
sagrando-se heptacam-
peão do mundo.

 n Torcedores desenvol-
vem o hábito de ir para o 
entorno dos estádios para 
prestigiar seus jogadores. 
Polícia programa armar 
barreiras para impedir 
aglomerações.
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FOTOS AFP

Gênio: sete vezes 
Hamilton na F-1 

Inglês vence GP da Turquia, 
conquista o hepta mundial e 

iguala a marca de Schumacher

L
ewis Hamilton fez história mais 
uma vez. O britânico da Mercedes 
venceu o GP da Turquia, ontem, 

com exibição fantástica e sagrou-se 
heptacampeão da Fórmula 1. Recordis-

ta em número de vitórias, ele se igualou 
a Michael Schumacher em títulos na 

categoria. O mexicano Sergio Perez, da 
Racing Point, terminou em segundo e 

o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, 
completou o pódio.

Hamilton foi dominante em 2020, 
chegou à incrível marca de 94 vitórias 

na carreira em 264 provas e foi cam-
peão antecipadamente, mais uma 

vez. O heptacampeão mundial triun-
fou em 10 das 14 corridas da tempo-

rada até aqui e já está entre os maio-
res da história: soma 307 pontos no 

Mundial e já não pode ser alcançado 
por seu companheiro de equipe, Valt-

teri Bottas, que decepcionou no GP 
turco, terminou em 14° lugar e pode 

perder o vice para Max Verstappen.
“É muito importante que as crian-

ças vejam isso. Não acreditem quan-
do disserem que vocês não podem 

fazer algo. Sonhem com o impossível. 
Trabalhem por isso, persigam, nunca 

desistam”, reforçou Hamilton, que su-
perou o preconceito e outras adversi-

dades para se tornar um dos maiores 
ídolos do esporte mundial.

Ontem, ele largou em sexto e che-
gou a cair para o sétimo lugar na cor-

rida. Mas, com inteligência, paciência 
e talento, se adaptou ao circuito e ga-

nhou posições até ultrapassar o mexi-
cano Sergio Pérez, da Racing Point, na 

37ª volta. Não saiu mais da liderança.
Destruidor de recordes, impôs uma 

dinastia na F-1, com quatro títulos se-
guidos. Também se consolidou como 
ídolo fora das pistas, com postura mar-
cante contra o racismo. Em ano marca-
do pelo movimento Black Lives Matter 
(Vidas Negras Importam) e pela intensa 
discussão sobre ações afirmativas, Ha-
milton teve papel relevante ao levar a a 
luta contra o racismo à principal cate-
goria do automobilismo. O único piloto 
negro da história da F-1 mostrou que é 
um vencedor. Dentro e fora das pistas. 
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Campeão antecipado, 
Hamilton tem mais 

três etapas em 2020 
para ratificar sua 

superioridade. O próximo 
GP será no Bahrein
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