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Como não poderia deixar de ser, o Grande Prêmio de Mônaco, disputado neste domingo
(29/05), no Principado, teve grandes emoções. Com muita chuva, o pole position Daniel
Ricciardo largou       bem e dominou a primeira parte da prova, porém, por uma falha da equipe
que não estava preparada para o segundo pit-stop, o australiano acabou perdendo a primeira
posição para o britânico Lewis Hamilton, que venceu a corrida.

Assim, Daniel Ricciardo (AUS/RedBull) ficou em segundo lugar, com Sergio Perez, da Force
India completando o pódio. Na Ferrari, Kimi Raikkonen não terminou a corrida, enquanto
Sebastian Vettel chegou em quarto lugar. A Force India, além de conseguir o pódio com Perez,
brilhou também com Nico Hulkenberg, que ficou em sexto lugar.

A grande surpresa foi o desempenho da McLaren. Fernando Alonso fez uma boa prova, o
equipamento respondeu bem e o espanhol bicampeão mundial de fórmula 1 cruzou a linha de
chegada na quinta posição. Já o seu companheiro de equipe, o inglês Jenson Button ficou em
nono lugar.

Quanto aos brasileiros, Felipe Massa, da Williams teve uma prova discreta, o equipamento não
ajudou muito e ele acabou ficando em décimo lugar. Já Felipe Nasr protagonizou outra
trapalhada da etapa ao não concordar com a ordem para deixar o seu companheiro de equipe
ultrapassá-lo - o sueco Marcus Ericsson, na volta 51. A disputa era pela 15ª posição, mas, em
uma curva, Ericsson jogou o bico do carro por dentro para ultrapassar o brasileiro e os dois
pilotos acabaram colidindo. Ambos ficaram fora da prova, provocando a primeira crise interna
da Sauber.

A próxima etapa da fórmula 1 acontece no dia 12 de junho, no Circuito Gilles Villeneuve, em
Montréal, no Canadá.

CLASSIFICAÇÃO FINAL - GP DE MÔNACO 2016

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - 78 voltas, em 1h59min29s133
2. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - a 7s252
3. Sergio Perez (MEX/Force India) - a 13s825
4. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) -  a 15s846
5. Fernando Alonso (ESP/McLaren) - a 1min25s076
6. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - a 1m32min999s
7. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - a 1min33s290
8. Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso) - a 1 volta
9. Jenson Button (GBR/McLaren) - a 1 volta
10. Felipe Massa (BRA/Williams)-  a 1 volta
11. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - a 1 volta
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12. Esteban Gutiérrez (MEX/Haas) -  a 1 volta
13. Romain Grosjean (FRA/Haas)- a 2 voltas
14. Pascal Wehrlein (ALE/Manor) - a 2 voltas
15.  Rio Haryanto (INA/Manor) -  a 2 voltas

Não completaram
Marcus Ericsson (SUE/Sauber)
Felipe Nasr (BRA/Sauber)
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Kevin Magnussen (DIN/Renault)
Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) 
Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)
Joylon Palmer (GBR/Renault)
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