Sesc RJ Flamengo tem confronto decisivo pelas
quartas de final da Superliga feminina
Em vantagem na série, equipe comandada por Bernardinho precisa de
um triunfo diante do Sesi Bauru para avançar às semifinais da
competição
Um novo campeonato. É desta maneira que todos atletas classificam os playoffs da
Superliga Banco do Brasil, independentemente do naipe, da experiência de cada um e da
campanha que suas equipes fizeram na fase classificatória. No Sesc RJ Flamengo não é
diferente. Depois de alternar bons e maus momentos, o time comandado pelo técnico
Bernardinho conseguiu uma vitória contundente diante do Sesi Bauru, na última sexta, na
abertura das quartas de final da competição. Agora, nesta segunda (15.03), em casa, às
19h, no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, precisa de mais um triunfo para carimbar sua
passagem para mais uma semifinal em sua história – foram 21 em 22 temporadas
disputadas (Não entra na conta a temporada 19/20, que não terminou devido à pandemia).
E para honrar a história da equipe mais vitoriosa da história do vôlei brasileiro, jogadoras e
comissão técnica sabem que precisam manter os pés no chão e o nível de concentração
altíssimo. Afinal, do outro lado tem uma equipe repleta de jogadoras de qualidade e muito
experientes.
“Você não mede forças com alguém que é mais forte que você. Temos que jogar com
muita lucidez. Explorando um pouco, talvez, a altura delas. É um pouco como jogar contra
os russos, entre aspas. Temos que usar essa lucidez para criar dificuldades e não querer
derrubar todas as bolas de qualquer maneira. Isso, sem dúvida alimenta a elas”, analisou o
técnico Bernardinho.
Maior pontuadora do primeiro jogo das quartas de final, Lorenne brilhou com 21 pontos –
20 no ataque e um no bloqueio. E sabe que pode esperar um jogo ainda mais difícil nesta
segunda. Para isso, ela e suas companheiras se prepararam muito nos últimos dias.
Apesar do pouco tempo de preparação entre um confronto e outro, a oposta do Sesc RJ
Flamengo acredita em mais uma grande partida.
“Foi sem dúvida uma vitória muito boa para o nosso time. Mas precisamos manter os pés
no chão. Trabalhamos bastante e estudamos muito o Bauru para conseguirmos fazer mais
um grande jogo nesta segunda. Demos um importante passo na quinta, mas não tem nada
resolvido. Sabemos da qualidade da equipe delas, dos talentos individuais e não podemos
baixar a guarda. Passamos por muita coisa para chegar até aqui e vamos seguir firmes
para conseguir avançar na competição. Foram poucos treinos entre os jogos, com a
viagem de volta, mas estamos focadas em batalhar novamente por todos os pontos”,
finalizou Lorenne.
O canal SporTV transmitirá ao vivo o confronto entre Sesc RJ Flamengo e o Sesi Bauru.

