Lewis Hamilton vence o GP do
Canadá. Massa fica em sexto
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Piloto inglês conquista a quarta vitória em sete corridas na
temporada
As Mercedes passearam no circuito de Notre Dame neste domingo
(7) e fizeram a quarta dobradinha em sete provas da temporada
2015 da Fórmula-1. Dessa vez, o inglês Lewis Hamilton chegou
na frente do seu companheiro de equipe, o alemão Nico Rosberg,
e ampliou a sua vantagem na liderança do mundial. Hamilton
agora tem 151 pontos contra 134 do seu companheiro de equipe.
Foi a 37ª vitória do inglês na Fórmula-1 e a quarta em sete
corridas na temporada. As Mercedes têm seis vitórias no ano.
Hamilton levou a melhor ainda na Austrália, China e Bahrein.
Rosberg venceu na Espanha e em Mônaco, onde um erro da equipe
acabou tirando a vitória do inglês.
Os carros da Mercedes dominaram a prova desde o início e
Hamilton só não venceu de ponta a ponta porque perdeu a
posição para Rosberg quando foi para os boxes na 29ª volta.
Mas ele logo retomaria a ponta para não mais perdê-la quando o
alemão fez a sua parada para a troca de pneus na volta
seguinte.
Até o fim, Rosberg ainda tentou se aproximar e chegou a ficar
cerca de 1s atrás de Hamilton, mas o alemão não conseguiu se
aproximar para tentar disputar a vitória da prova.
MASSA FAZ ÓTIMA PROVA
Se lá na frente, Hamilton e Rosberg lideravam tranquilamente a
prova, o grande destaque da corrida acabou sendo Felipe Massa.
O brasileiro da Williams largou na 16ª posição e fez uma
corrida de recuperação com uma série de ultrapassagens.

Já na nona volta, Massa fez uma ultrapassagem sobre o sueco
Marcus Ericsson, da Sauber, e assumiu a 11ª posição. Na
sequência, o brasileiro ultrapassou o australiano Daniel
Ricciardo, da RBR, e entrou na zona de pontuação.
Mas Massa queria mais. Com o carro apresentando um bom
comportamento na pista, Massa acelerou e na 20ª volta atingia
a oitava posição com a ultrapassagem sobre o russo Daniil
Kvyat, da RBR.
Na 35ª volta, ele foi para os boxes. Perdeu 3s1 na troca de
pneus e 23s na parada total pela passagem dos boxes, mas ainda
teve tempo de voltar para a pista e conseguir mais duas
posições. Sua última ultrapassagem foi sobre o venezuelano
Pastor Maldondo, o que o fez encerrar a prova na sexta
posição.
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