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O Barcelona venceu a equipe do Valencia por 1 a 0, neste sábado (29), no Estádio de Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol foi 
anotado por Lewandowski nos minutos finais, com assistência do brasileiro Raphinha. O Barcelona teve mais controle do jogo, dominando a posse 
de bola, mas poucas chances claras para inaugurar o marcador ao longo do jogo. O Valencia, por sua vez, optou por se fechar e explorar jogadas em 
velocidade. O brasileiro Raphinha, titular da Seleção Brasileira, iniciou no banco de reservas e entrou na partida aos 12 minutos da segunda etapa. O 
atleta não vem tendo prestígio com o técnico Xavi, mas foi importante cruzando para Lewandowski finalizar de cabeça nos acréscimos.

Com assistência de Raphinha e gol de Lewandowski, Barcelona vence Valencia, fora de casa, no Espanhol

A estudante do curso de 
Fisioterapia, Gabriela 
dos Reis Silva Mello 

venceu os Jogos Pan-America-
nos Universitários 2022 (FISU 
AMERICA Games II) na mo-
dalidade Taekwondo - indivi-
dual - feminino, categoria até 
67kg, no final de semana pas-
sado. A disputa foi realizada 
em Mérida, no México.

Gabriela se credenciou a 
disputar o Pan, onde garan-
tiu o ouro, ao vencer as Se-
letivas Internacionais 2022 - 
realizada pela Confederação 
Brasileira do Desporto Uni-
versitário (CBDU) e pela Fe-
deração Goiana de Desportos 
Universitários (FGDU) - em 
junho deste ano, na cidade de 
Rio Verde, Goiás.

Para ela, vencer os Jogos 
Pan Americanos Universitá-
rios 2022 é um sentimento 

indescritível de trabalho cum-
prido. “Faz com que só au-
mente a vontade de mais trei-
nos e, consequentemente mais 
conquistas”, destaca.

No Taekwondo, Gabrie-
la competiu junto com mais 
nove atletas: cinco atletas na 
categoria feminino e cinco na 
categoria masculino, compon-
do a Seleção Brasileira uni-
versitária em diferentes cate-
gorias. Na estreia da primeira 
modalidade individual, todos 
os representantes brasileiros 
do taekwondo conquistaram 
medalhas. Ao todo, foram 
cinco de ouro, duas de prata e 
duas de bronze.

A estudante agradece o 
mestre Vitor Souza, a noiva 
Aline Fernanda, o pai Ha-
milton Mello, a mãe Silvana 
Mello e o irmão Gabriel Mel-
lo. Além dos membros apoia-

CAMPEÃ
Gabriela dos Reis Silva Mello 
conquista medalha de ouro 
na modalidade taekwondo

PAN UNIVERSITÁRIO

Gabriela Mello com medalha de ouro no alto do pódio, no México

Célio Júnior/Divulgação

dores da equipe.
“Só consigo pensar em 

uma palavra: Carpe diem. Eu 
sei que é complicado conci-
liar uma vida com trabalho, 
faculdade, treinamentos... 
mas o importante é sempre 
viver o presente intensamen-

te, a incerteza da vida e do fu-
turo não podem se tornar uma 
justificativa para não extrair o 
máximo do que o dia ofere-
ce”, ressalta.

BRASIL
A delegação do Brasil 

nos jogos contou com 194 
pessoas, incluindo atletas, 
técnicos, dirigentes e equi-
pes que competiram em oito 
modalidades - atletismo, 
basquete, futsal, futebol, 
taekwondo, tênis de mesa, 
voleibol e xadrez.

PILOTO ESCUDERIA TEMPO

1º Max Verstappen (Red Bull) 1’17s775
2º George Russell (Mercedes) 1’18s079
3º Lewis Hamilton (Mercedes) 1’18s084
4º Sergio Pérez (Red Bull) 1’18s128
5º Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1’18s351
6º Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1’18s401
7º Charles Leclerc (Ferrari) 1’18s555
8º Lando Norris (McLaren) 1’18s721
9º Fernando Alonso (Alpine) 1’18s939
10º Esteban Ocon (Alpine) 1’19s010
11º Daniel Ricciardo (McLaren) 1’19s325
12º Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 1’19s476
13º Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1’19s589
14º Pierre Gasly (AlphaTauri) 1’19s672
15º Mick Schumacher (Haas) 1’20s419
16º Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’20s419
17º Alexander Albon (Williams) 1’20s859
18º Nicholas Latifi (Williams) 1’21s167
19º Kevin Magnussen (Haas) 1’19s833
20º Lance Stroll (Aston Martin) 1’20s520

GP do México

GRID DE LARGADA

Max Verstappen garante pole position no GP do México

Neste sábado (29), o 
holandês Max Versta-
ppen conquistou mais 

uma pole na atual temporada 
da Fórmula 1. Pela etapa do 
México, o piloto da Red Bull 
garantiu a primeira coloca-
ção já no Q3 com tempo de 
1:17.775. Russell (1:079) e 
Hamilton (1:18.084) garanti-
ram dobradinha da Mercedes 
para completar o pódio.

No Q1, Latifi (20º), Al-
bon (19º), Stroll (18º), Vet-
tel (17º) e Schumacher (16º) 
ficaram de fora. Já no Q2, 
Magnussen (15º), Gasly 
(14º), Tsunoda (13º), Zhou 
(12º) e Ricciardo (11º) foram 
os pilotos cortados da prova.

Assim, a última parte do 
treino definiu a ordem dos 
primeiros dez colocados, com 
Verstappen na pole, Russel em 
segundo e Hamilton, que ter-
minou em primeiro no Q1 e no 
Q2, mas acabou ficando para 
trás. O piloto da casa, o me-
xicano Sérgio Pérez, da Red 
Bull, ficou em quarto, enquan-
to a dupla da Ferrari deixou a 

Automobilismo

Max Verstappen já garantiu título do 
Mundial de Pilotos da temporada 2022

Red Bull Racing/Divulgação

desejar: Sainz garantiu a quin-
ta posição, enquanto Leclerc 
largará em sétimo.

Agora, os pilotos voltam à 
pista neste domingo (30), às 
17h (de Brasília), no Autódro-

mo Hermanos Rodríguez, na 
Cidade do México. Verstappen 
já é campeão da temporada. O 
Campeonato Mundial de cons-
trutores também já tem vence-
dor - e é da Red Bull.


