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No Grande Prêmio do Canadá 2016, deu tudo certo para Lewis Hamilton. Mais uma vez, as
duas Mercedes quase ficaram fora da prova já na primeira curva. Hamilton e Rosberg se
tocaram e       quem ficou com o maior prejuízo foi o alemão que saiu da pista e perdeu várias
posições, caindo para o nono lugar. Hamilton foi ultrapassado por Sebastian Vettel (Ferrari) e
só reconquistou a ponta porque usou a estratégia de fazer uma parada a menos. Assim, o
inglês venceu a corrida, com Vettel em segundo e Valtteri Bottas (Williams) em terceiro.

Lewis Hamilton deixou sua impressão após a corrida no Canadá: "Não sei o que aconteceu no
início. Os carros estavam atacando de todos os lados na curva 1 e tive um toque infeliz com
Nico. Depois disso, precisei caçar o Sebastian (Vettel). Ele estava muito rápido na primeira
volta. Cometi poucos erros durante a prova e a estratégia para gerenciar o desgaste dos pneus
funcionou. Durante as 10 / 15 últimas voltas tudo que eu conseguia pensar era em Muhammad
Ali - flutuar como uma borboleta, picar como uma abelha - porque realmente senti como se
estivesse flutuando", disse o britânico.

Com este resultado, a diferença entre o líder Rosberg e Hamilton caiu para apenas nove
pontos a favor do alemão (116 contra 107). Nesta prova, Rosberg ficou em quinto lugar e o dia
não foi dos melhores. Além da largada desastrosa, ainda teve um pneu furado ao longo da
corrida. Na última volta também tentou ganhar o quarto lugar do holandês Max Verstappen
(Red Bull), conseguiu ulltrapassar, mas, perdeu o controle do carro e não segurou a posição,
terminando em quinto mesmo.

Para os brasileiros o dia foi para esquecer. Enquanto Felipe Massa abandonou na metade da
prova com problemas de superaquecimento na unidade de potência da Williams, Felipe Nasr
rodou no início da prova e ficou ainda mais defasado em relação aos demais. O brasileiro da
Sauber ficou em 18º no Canadá.

O companheiro de Massa, mais uma vez foi melhor e subiu ao pódio no Canadá. "Estou muito
feliz com o que conseguimos hoje. Foi lamentável o que aconteceu com Felipe, mas isso nos
dá um grande impulso e motivação para as próximas corridas. Eu acho que o resultado de hoje
mostra que somos uma equipe forte e que podemos chegar aos bons resultados. A estratégia
foi excelente e o pitstop perfeito mais uma vez", disse o finlandês da Williams.

A próxima corrida de fórmula 1 - oitava etapa da temporada - acontece no dia 10 de junho.
Será o Grande Prêmio da Europa.

RESULTADO FINAL DO GP DO CANADÁ 2016:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 70 voltas - 1h31min05296
2. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) - a 5s011
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3. Valtteri Bottas (FIN/Williams) -  a 46s422
4. Max Verstappen (HOL/Red Bull) - a 53s020
5. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 1min02s093
6. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - a 1min03s017
7. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - a 1min03s634
8. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - a 1 volta
9. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - a 1 volta
10. Sergio Pérez (MEX/Force India) - a 1 volta
11. Fernando Alonso (ESP/McLaren) - a 1 volta
12. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - a 1 volta
13. Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) - a 2 voltas
14. Romain Grosjean (FRA/Haas) - a 2 voltas
15. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) - a 2 voltas
16. Kevin Magnussen (DIN/Renault) - a 2 voltas
17. Pascal Wehrlein (ALE/Manor) - a 2 voltas
18. Felipe Nasr (BRA/Sauber) - a 2 voltas
19. Rio Haryanto (INA/Manor) - a 2 voltas

NÃO COMPLETARAM
Felipe Massa (BRA/Williams)
Jenson Button (GBR/McLaren)  
Joylon Palmer (GBR/Renault)

CLASSIFICAÇÃO GERAL "PILOTOS" APÓS A 7ª ETAPA
Atualizado em 12 de junho de 2016:

1º Rosberg / Mercedes 116
2º Hamilton / Mercedes 107
3º Vettel / Ferrari 78
4º Ricciardo / Red Bull 72
5º Räikkönen / Ferrari 69
6º Verstappen / Red Bull 50
7º Bottas / Williams 44
8º Massa / Williams 37
9º Pérez / Force India 24
10º Kvyat / Toro Rosso 22
11º Grosjean / Haas 22
12º Alonso / McLaren 18
13º Hülkenberg / Force India 18
14º Sainz Jr. / Toro Rosso 18
15º Magnussen / Renault 6
16º Button / McLaren 5
17º Vandoorne / McLaren 1
18º Gutiérrez / Haas 0
19º Palmer / Renault 0
20º Ericsson / Sauber 0
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21º Wehrlein / Manor 0
22º Nasr / Sauber 0
23º Haryanto / Manor 0

CLASSIFICAÇÃO GERAL "EQUIPES" APÓS A 7ª ETAPA
Atualizado em 12 de junho de 2016:

1º Mercedes 223
2º Ferrari 147
3º Red Bull 122
4º Williams 81
5º Force India 42
6º Toro Rosso 40
7º McLaren 24
8º Haas 22
9º Renault 6
10º Sauber 0
11º Manor 0
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