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Na Inglaterra, Barrichello vence sua sexta prova na F-1 

Com um estilo ofensivo, 

Rubens Barrichello al-

cançou neste domingo, 

no GP da Inglaterra, sua 

sexta vitória na F-1. O 

triunfo fecha um final 

de semana que come-

çou com uma sexta-

feira ruim, quando foi o 

penúltimo colocado e 

virou até motivo de 

chacota de seu compa-

nheiro Michael Schu-

macher. Mas ontem, 

com a pole conquista-

da, o brasileiro come-

çava a dar indícios que 

domingo poderia ter-

minar com vitória. De-

pois de um início de 

prova decepcionante, 

quando caiu de primei-

ro para terceiro lugar 

antes da primeira cur-

va, Barrichello se recu-

perou e cruzou a linha 

de chegada em primei-

ro, à frente do colombi-

ano Juan Pablo Monto-

ya. O finlandês Kirni 

Raikkonen, da Mclaren, 

completou o pódio. 

Schumacher ficou em 

quarto. Cristiano da 

Matta, que chegou a 

ser líder durante 17 

voltas, ficou com a sé-

tima colocação e ga-

nhou dois pontos na 

classificação do Mundi-

al. O outro brasileiro, 

Antonio Pizzonia, aban-

donou na 32ª volta, 

após ver o motor de sua 

Jaguar estourar. A cor-

rida foi conturbada e 

teve várias paralisa-

ções.  

Uma delas, na12ª volta, 

foi motivada pela inva-

são de um torcedodr, O 

homem segurava um 

cartaz com os dizeres 

“leia a Bíblia. Ela sem-

pre está certa” e che-

gou a andar alguns me-

tros na pista. Ao se a-

proximar de uma curva, 

obrigou os pilotos a 

fazerem manobras ar-

riscadas para não atro-

pelá-lo. Barrichello não 

teve uma boa largada e 

foi ultrapassado por 

Jarno Trulli e Raikkonen 

antes da primeira cur-

va. Somente na 11ª 

volta é que o brasileiro 

conseguiu pular para 

segundo. 

 Na volta seguinte, com a entrada do safety car por causa da invasão do torce-

dor, a maioria dos pilotos foi para os boxes. Cristiano da Matta optou por continuar na 

pista e assumiu a liderança, posto que conservou até a 29ª volta, quando foi para o 

abastecimento. Antes disso Barrichello travou um belo duelo com Ralf Schumacher. O 

alemão tentou de todas as formas impedir a ultrapassagem, mas não suportou o estilo 

ofensivo do ferrarista. O brasileiro só voltou à ponta na 36ª volta, quando Raikkonen 

foi para os boxes. Mas logo em seguida, com a parada de Barrichello, as posições se 

inverteram novamente. Depois o que se viu foi um Barrichello disposto a vencer de 

qualquer forma. Pisou forte em outro belo duelo, desta vez com Raikkonen. Pressiona-

do, o finlandês pegou terra e viu o brasileiro assumir a ponta. Montoya passou para a 

segunda posição, mas não conseguiu tirar a vitória de Barrichello.  


