
Massa anuncia que irá se aposentar 
em definitivo da F1 no fim do ano

AGORA VAI

EM LUCAS SUB-20

Luverdense recebe 
Internacional hoje pela série B

FMF participará da Copa do 
Brasil de Seleções Estaduais

Chance de São Paulo ser 
rebaixado cai para 0,4%

>Esportes06

Felipe Massa não con-
tinuará na Fórmula 1 
em 2018. O brasileiro 
anunciou em seus perfis 
nas redes sociais, neste 
sábado, que não irá re-
novar com a Williams 
e, por isso, as provas no 
Brasil e em Abu Dhabi 
serão suas duas últi-
mas na sua carreira de 
muitas conquistas e um 
quase título mundial.

“Fala, pessoal! Como 
vocês sabem, no ano 
passado eu anunciei 
que iria encerrar minha 
carreira na Fórmula 1, 
mas a Williams me pe-
diu para continuar mais 
uma temporada e eu 
continuei. Mas desta 

vez é verdade. Minhas 
últimas corridas de Fór-
mula 1 serão em Interla-
gos, no Brasil, e em Abu 
Dhabi”, afirmou Massa 
em vídeo postado em 
sua conta pessoal no 
Instagram.

O brasileiro finalizou 
o vídeo agradecendo a 
todos que apoiaram seu 
trabalho e que deverá 
continuar correndo em 
outras categorias.”Em 
Abu Dhabi, gostaria de 
agradecer todo o cari-
nho e suporte da mi-
nha família, dos meus 
amigos, dos meus pa-
trocinadores e de todos 
vocês que torceram por 
mim durante todo esse 
tempo, e que continuem 
torcendo por mim em 
outras categorias e cam-
peonatos pela frente. 

Nos vemos no Brasil 
e em Abu Dhabi. Um 
grande beijo a todos e 
valeu!”.

Neste ano, Massa não 
teve números expressi-
vos e está atualmente na 
11ª posição no ranking 
geral da temporada da 
Fórmula 1. Seu melhor 
momento na carreira 
foi em 2008, quando fi-
cou muito próximo de 
ser campeão mundial e 
quebrar um jejum brasi-
leiro de mais de quinze 
anos, já que o último foi 
Ayrton Senna, em 1991. 
Felipe ganhou a corrida 
decisiva no GP de Inter-
lagos, porém viu o bri-
tânico Lewis Hamilton 
ultrapassar o alemão 
Timo Glock na última 
curva e conquistar a 
inédita conquista.

Em sua carreira na ca-
tegoria, o esportista dis-
putou até agora 267 cor-
ridas, com 11 vitórias. 
Massa também cravou 
16 pole positions e su-
biu no pódio 41 vezes. 

As classificações finais 
em cada uma de suas 
temporadas até 2016 fo-
ram as seguintes: 2002 
(13º), 2004 (12º), 2005 
(13º), 2006 (3º), 2007 
(4º), 2008 (2º), 2009 

(11º), 2010 (6º), 2011 
(6º), 2012 (7º), 2013 
(8º), 2014 (7º), 2015 
(6º) e 2016 (11º). O pi-
loto passou pelas equi-
pes da Sauber, Ferrari e 
Williams.

>> Gazeta Esportiva

Piloto não seguirá na categoria no ano que vem

Luverdense e Inter-
nacional se enfrentam 
nesta segunda-feira, 
06, às 19h (horário 
de MT), no Passo das 
Emas, em Lucas do Rio 
Verde. Os ingressos 
estão sendo vendidos 
desde o dia 31 de ou-
tubro na bilheteria do 
próprio estádio pelo 
valor de R$150 (intei-
ra) e R$75 (meia).

A partida pode enca-
minhar o acesso do Co-
lorado para a Série A, 
pois uma vitória pode 
deixar o líder com 10 
pontos de vantagem 
para o quinto coloca-
do, faltando quatro ro-
dadas. O Lec, por sua 
vez, tem a chance real 
de sair da zona de re-
baixamento após três 
rodadas seguidas no 
Z4.

Num cenário mais 
otimista, vitória do 
Verdão do Norte co-
locaria o time na 13ª 
posição. No 1º turno, 
Lec e Inter fizeram 

o jogo considerado o 
mais polêmico desta 
Série B, com vitória 
Colorada por 1 a 0 já 
no final.

Em 16 jogos como 
mandante na Série B 
até aqui, o Lec arre-
cadou cerca de R$180 
mil com bilheteria. A 

expectativa da direto-
ria é de, só na partida 
diante do Internacio-
nal, faturar mais que 
o dobro desse valor. 
O público estimado 
para o confronto é de 
cinco mil pessoas, o 
que renderia cerca de 
R$500 mil.

A Federação Mato-
grossense de Futebol 
confirmou nesta últi-
ma semana a participa-
ção na Copa do Brasil 
de Seleções Estaduais 
Sub-20, da Confede-
ração Brasileira de Fu-
tebol. A competição 
será realizada no final 
do mês de novembro e 

inicio de dezembro em 
oito sedes diferentes, 
sendo estas escolhidas 
entre melhores federa-
ções no ranking da CBF. 
A seleção estadual po-
derá conter atletas nas-
cidos a partir de 1997 e 
federado em clubes es-
taduais.

No grupo 4, com 
sede em Belo Horizon-
te,  Mato Grosso irá 
enfrentar as seleções 

do Amazonas e de Mi-
nas Gerais. A estreia 
está marcada para o dia 
29/11, diante do sele-
cionado amazonense. 
O outro jogo, contra a 
seleção mineira, está 
agendado para o dia 
03/12. Os locais das par-
tidas e horários serão 
anunciados pela CBF 
no decorrer da próxima 
semana. A disputa se 
dará em cinco fases.

A vitória por 1 a 0 
contra o Atlético-GO no 
último sábado (4), no 
Serra Dourada, fez com 
que as chances de o São 
Paulo ser rebaixado para 
a Série B caíssem para 
apenas 0,4%, informa o 
site Chance de Gol, par-
ceiro do UOL Esporte.

O time tricolor con-
quistou a terceira vitó-

ria seguida no Campeo-
nato Brasileiro, agora 
soma 43 pontos e ocupa 
a nona colocação na ta-
bela. O primeiro time 
dentro da zona de rebai-
xamento é a Ponte Pre-
ta, que tem 35.

Inclusive, com a se-
quência positiva nos úl-
timos jogos, o São Paulo 
viu crescer a probabi-
lidade de classificação 
para a Libertadores, que 
agora é de 5%. A dife-

rença do time paulista 
para o Botafogo, que 
fecha o G-6, é de cinco 
pontos.

Ainda na briga con-
tra o rebaixamento, o 
Atlético-MG tem 0,7% 
de chances, contra, 
1,5% do Atlético-PR, 
1,8% do Fluminense, 
3,3% da Chapecoense e 
3,7% do Bahia.

Faltam seis rodadas 
para o fim do campeo-
nato brasileiro.
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Diário da Serra

Verdão do norte vem de vitória sobre o ABC, em Natal
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