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O brasileiro Felipe Nasr, da equipe Sauber, comemorou muito o seu nono lugar no Grande
Prêmio de Mônaco, disputado na manhã deste domingo (24/05), no Principado. Com tempo
bom, seco e       ensolarado, temperatura ambiente entre 18 e 19º C e da pista variando de 32
a 40º C, a equipe Sauber souber ter paciência na estratégia para chegar aos dois pontos.
conquistados pelo brasileiro.

No total, a  equipe Sauber está com 21 pontos no campeonato de construtores e figura na
quinta posição. Nasr começou a corrida com pneus supercaios e após 18 voltas mudou para
macios. Na volta 64 mudou novamente para supermacios.

"Foi uma grande corrida, e estou feliz por ter pontos marcados novamente. É uma sensação
incrível ser recompensado depois de um fim de semana tão difícil. Foi uma corrida desgastante
e fiz o melhor para extrair o máximo do carro. A escolheu uma estratégia correta e me chamou
para os boxes nos momentos certos. Os pontos são para todos na equipe", disse o brasileiro.

  

A CORRIDA:

Nico Rosberg venceu o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. O alemão da Mercedes foi
beneficiado por estratégia errônea da própria equipe ao chamar precocemente o seu
companheiro e então líder da prova, Lewis Hamilton para os boxes após a batida de Max
Verstappen, da Toro Rosso.

Ao tentar ultrapassagem quando estava em 11º lugar na corrida, o holandês Verstappen bateu
o pneu dianteiro esquerdo na traseira do carro de Romain Grosjean, da Lotus e foi parar na
barreira de infláveis. Como o acidente foi forte, as equipes de resgate precisaram remover o
carro da pista e o safety car foi acionado. Com isso, a história da corrida mudou totalmente
quando faltavam apenas 14 voltas para o fim - e quem se deu bem foi Rosberg.

Na saída do carro de segurança, Sebastian Vettel, da Ferrari, estava entre Nico e Hamilton. O
inglês tentou dar o bote e ultrapassar o alemão tetracampeão mundial, mas, não havia tempo
hábil nem condições para isso, já que em Mônaco é quase impossível uma ultrapassagem.

A corrida então, terminou assim, com Nico Rosberg em primeiro, Sebastian Vettel, em segundo
e Lewis Hamilton em terceiro. Daniil Kvyat, da RBR ficou em quarto, porém, pouco depois da
saída do safety car, havia recebido ordem da equipe para deixar Ricciardo ultrapassá-lo para
tentar se aproximar de Hamilton e Vettel. Como a estratégia não deu certo, pouco antes da
bandeirada final, Ricciardo devolveu a posição e terminou a corrida em quinto lugar.
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Quanto aos brasileiros, o melhor na pista foi o estreante deste ano, Felipe Nasr, da Sauber,
que terminou a corrida em nono lugar. Felipe Massa não conseguiu dar ritmo à sua Williams e
terminou a prova em 15º; uma posição atrás do seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri
Bottas.

Com esta vitória, Rosberg diminuiu a diferença de pontos para o ainda líder Hamilton. O
alemão tem agora 116 pontos, contra 126 do britanico. O triunfo de Rosberg lhe rendeu ainda a
honra de colocar o nome entre os grandes de Fórmula 1, já que esta foi sua terceira vitória
seguida em Mônaco (ele junta-se a outros três pilotos que na história da categoria já
conseguiram esta façanha).

Posições finais do GP de Mônaco 2015:

1. Nico Rosberg (ALE/Mercedes-Mercedes) – 78 voltas, em 1h54min39
3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari-Ferrari) – a4s4
3. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Mercedes) – a6s
4. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) – a 11s9
5. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) -  a13s6
6. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari-Ferrari) – a 14s3
7. Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) -  a 15s
8. Jenson Button (ING/McLaren-Honda) – a 16s
9. Felipe Nasr(BRA/Sauber-Ferrari) -  a 23s6
10. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) – a25s
11.Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes)-  a 26s2
12. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes) – a 28s4
13. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) – a 31s1
14. Valtteri Bottas(FIN/Williams-Mercedes) – a 45s7
15. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) – a 1 volta
16. Roberto Merhi (ESP/Manor Marussia-Ferrari) – a 2 voltas
17. Will Stevens (ING/Manor Marussia-Ferrari) – a 2 voltas

NÃO COMPLETARAM A PROVA:
Max Verstappen (HOL/Toro Rosso-Renault)
Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda)
Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes)
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