AYRTON SENNA

Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo, no dia 21 de março
de 1960. Filho de empresário do ramo metalúrgico, com quatro anos
de idade ganhou seu primeiro kart. Aos sete anos começou a treinar
no kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Conquistou diversos
títulos correndo no Kart. Foi campeão paulista na categoria
júnior, campeão brasileiro e campeão sul-americano, além do vicecampeonato mundial em 1979 e 1980.
Em 1881 começou no automobilismo, na Fórmula Ford, e
conquistou seu primeiro título. Em 1982, ingressou na Fórmula
2000, foi campeão Inglês e europeu. Entrou para a Fórmula 3
Inglesa, em 1883, e ganhou o campeonato. Em 1984, subiu ao pódio
no GP da Inglaterra e no GP de Portugal. Em 1985, assinou contrato
com a equipe Lotus, participou de 48 grandes prêmios e venceu
seis. Em 1987 assinou com a McLaren-Honda e em 1988 subiu ao pódio
pela primeira vez, como campeão mundial de Fórmula 1, no GP do
Japão, em Suzuka. Em 1989, foi o vice-campeão mundial. Em 1990,
conquistou seu segundo campeonato mundial e, em 1991, foi campeão
do mundo. Em 1994, foi contratado pela equipe Williams. A primeira
corrida da temporada de 1994 foi em Interlagos, no Brasil, onde
conquistou a pole position, mas se envolveu numa colisão e
abandonou a corrida.
Ayrton Senna da Silva morreu em Ímola, Itália, no dia 1 de
maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San Marino, quando seu
carro saiu da pista, na curva Tamburello e bateu no muro de
proteção.
Ayrton Senna foi piloto brasileiro de Fórmula 1 que conquistou
três vezes o campeonato mundial correndo pela McLaren e em 10 anos
de Fórmula 1, disputou 116 corridas, conquistou 65 pole positions
e venceu 41 competições. Venceu seis vezes o GP de Mônaco. Era
chamado "O Rei de Mônaco".
O Decreto nº 13.756, de 3 de agosto de 1979 deu concessão
à DERSA para construção e exploração da Via Leste, hoje chamada de
Rodovia Ayrton Senna. A rodovia, antiga Trabalhadores, teve o
primeiro trecho São Paulo-Guararema construído pela DERSA em 22

meses - de junho de 1980 a 30 de abril de 1982 -, tem 48,3 km de
extensão, aos quais foram acrescidos 5, correspondentes à
interligação com a Rodovia Presidente Dutra na qual tem o nome de
Acesso SP 070/BR-116. A inauguração ocorreu no dia 1º de Maio
de 1982.

* Fonte: adaptadas do site http://www.e-biografias.net/ayrton_senna

