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Em dia de muita chuva no Principado de Mônaco, os carros de fórmula 1 ficaram mais na
garagem do que na pista. Embora no primeiro treino livre desta quinta-feira (21), o tempo
estivesse       melhor, foi no segundo treino que a chuva veio com mais intensidade.

Com temperatura ambiente por volta dos 14 graus centígrados e céu nublado, Lewis Hamilton
marcou os melhores tempos nos dois treinos. À tarde, cravou 1min17s192. Nico Rosberg foi o
segundo melhor com 1min17s932. As duas Ferraris vieram logo em seguida, com Sebastian
Vettel em terceiro e Kimi Raikkonen em quarto lugar.

Hamilton se mostrou animado com o desempenho desta quinta-feira: "Foi muito bom o treino
hoje. Fico até meio atordoado com tanta informação que precisamos reter quando estamos na
pista aqui em Mônaco. O objetivo maior é ser o mais rápido possível no raciocínio para entrar
num ritmo de corrida e fazer um bom acerto no carro. Com a chuva, preferimos ficar na
garagem para não arriscar porque notamos que a tinta preta que foi colocada para cobrir as
faixas brancas era mais escorregadia. Agora é so esperar amanhã e sábado para fazer o
acerto final", disse o britânico da Mercedes.

Todos os anos, ele me atordoa o quão rápido nós temos que pensar lá fora, com tanta
informação que vem em você, e você tem que ser mais reativos e ágil do que em qualquer
outro lugar. O alvo é sempre para entrar no ritmo tão rápido quanto você pode e para ser muito
específico e preciso no set-up as alterações feitas, para que você não vá para o caminho
errado. O saldo de hoje não foi muito longe, por isso, foram afinando que, com o nosso
programa, e ainda existem algumas áreas a melhorar. Quando chovia, nós não precisamos
correr riscos, então ficamos na garagem, mas a volta que eu fiz no final mostrou que a tinta
preta cobrindo as linhas brancas é ainda mais escorregadio do que as próprias linhas! Agora
precisamos trabalhar bem amanhã, fazer os passos certos para a frente com o carro, e pegar
no sábado onde paramos hoje.

Quanto aos brasileiros, o dia não foi dos melhores e enquanto Felipe Massa, da Williams ficou
em 12º (1min19s560), Felipe Nasr, da Sauber terminou o dia na 17ª colocação (1min20s263). 

O único acidente durante a prática, aconteceu com a Manor do espanhol Roberto Merhi. Sem
maiores danos físicos, o piloto espanhol perdeu o controle do carro e bateu de frente no muro
da primeira curva.  

O treino classificatório para o Grande Prêmio de Mônaco acontece neste sábado (23), às
9h00min (de Brasília) e a corrida acontece no domingo (24/05), a partir das nove horas da
manhã (horário de Brasília).
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TREINOS LIVRES - GP DE MÔNACO
QUINTA-FEIRA (21/05), 2º treino

1. Lewis Hamilton (ING/Mercedes-Mercedes) 1min17s192
2. Nico Rosberg (ING/Mercedes-Mercedes) 1min17s932
3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari-Ferrari) 1min18s295
4. Kimi Raikkonen (FIN/ Ferrari-Ferrari) 1min18s543
5. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) 1min18s548
6. Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso-Renault) 1min18s659
7. Max Verstappen (HOL/Toro Rosso-Renault) 1min18s782
8. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1min18s560
9. Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) 1min19s151
10. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes) 1min19s266
11. Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1min19s300
12. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1min19s560
13. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1min19s566
14. Pastor Maldonado ( VEN/Lotus-Mercedes) 1min19s577
15. Jenson Button (ING/McLaren-Honda) 1min19s606
16. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1min19s639
17. Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari) 1min20s263
18. Roberto Merhi (ESP/Manor Marussia-Ferrari) 1min22017
19. Will Stevens (ING/Manor Marussia-Ferrari) 1min22s943
20. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) - Sem tempo
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