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No Grande Prêmio da China de Fórmula 1 disputado na madrugada deste domingo (12/04),
mais uma vez a Mercedes voltou a brilhar no pódio, com dobradinha de Lewis Hamilton em
primeiro e       Nico Rosberg em segundo. O terceiro a cruzar a linha de chegada foi o
tetracampeão mundial Sebastian Vettel, da Ferrari.

Esta foi a quarta vitória do britânico em solo chinês. Ele fez dois pit stops, nas voltas 14 e 33 e
gostou do desempenho do carro...

"Estou muito feliz. Foi uma grande corrida e um final de semana positivo para a equipe.
Sabíamos que a Ferrari incomodaria hoje, mas me preocupei em fazer a minha própria corrida
e administrar o desgaste dos pneus. Não ter ameaças do Nico foi bom e acho que conquistei
isso já antes da segunda parada. Foi ótimo vencer aqui na China", disse o britânico.

A vitória deixou o inglês Lewis Hamilton em primeiro no campeonato com 68 pontos ganhos,
contra 55 de Sebastian Vettel (ALE - Ferrari) e 51 do também alemão Nico Rosberg. A
Mercedes lidera o campeonato por equipes com 119 pontos. Em segundo está a Ferrari, com
119 e na sequência, a Willliams, 49 e Sauber, 19.

Os brasileiros também fizeram bonito. Enquanto Felipe Massa levou sua Ferrari ao quinto
lugar, Felipe Nasr (Sauber) chegou em oitavo. Massa achou que teve uma boa corrida...

"Tivemos uma boa corrida hoje e eu consegui tirar o máximo proveito do carro. A equipe
executou muito bem, mas nós simplesmente não temos a velocidade bruta para pegar os
carros na frente. Vou trabalhar melhor a largada - que acho que foi a única coisa que deu
errado para nós", disse o brasileiro da Ferrari.

Agora, a Fórmula 1 volta às atividades já no próximo final de semana, quando será disputado o
Grande Prêmio do Bahrein.

Classificação final do GP da China

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1h 39min 42.008s
2. Nico Rosberg (ALE/Mercedes-Mercedes)  +0.7s
3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) +2.9s
4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)  +3.8s
5. Felipe Massa (BRA/Williams)  +8.5s
6. Valtteri Bottas (FIN/Williams)  +9.8s
7. Romain Grosjean (FRA/Lotus)  +19.0s
8. Felipe Nasr (BRA/Sauber)  +22.6s
9. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)  +32.1s
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10. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) +1 volta
11. Sergio Perez (MEX/Force India)  +1 volta
12. Fernando Alonso (ESP/McLaren)  +1 volta
13. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso)  +1 volta
14. Jenson Button (GBR/McLaren)  +1 volta
15. Will Stevens (GBR/Manor)  +2 voltas
16. Roberto Merhi (ESP/Manor)  +2 voltas

  

Abandonaram:

Max Verstappen (HOL/Toro Rosso
Pastor Maldonado (VEN/Lotus)
Daniil Kvyat (RUS/Red Bull)
Nico Hulkenberg (ALE/Force India)
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