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Luta. Vontade. Entrega. Nada disso faltou ao Osasco na noite desta sexta-feira (6), no ginásio
da Vila Leopoldina, em São Paulo. Faltou, sim, o resultado esperado na 10ª rodada do
segundo       turno da Superliga. Com o placar de 3 sets a 1, parciais de 26/24, 25/20, 21/25 e
25/12, foi o Sesi quem deixou a quadra com a vitória após uma batalha de quase duas horas
(1h59min). Apesar de ver interrompida uma sequência de seis resultados positivos, o time de
Osasco mantém a terceira colocação e agora se prepara para enfrentar o Rio de Janeiro na
terça-feira (10), no ginásio José Liberatti, a partir das 21h, com transmissão do Sportv.

  

Dani Lins fez sua primeira partida contra a ex-equipe e avaliou a derrota do Osasco. "Fizemos
um bom primeiro set até a reta final, mas de resto o time não foi bem. Começamos impondo
nosso ritmo, com defesa, saque e bloqueio funcionando. No entanto, vacilamos e por bobeiras
nossas elas viraram a parcial e passaram a gostar do jogo. Quando uma equipe obtém uma
virada como elas conseguiram, fica complicado porque ganham mais moral e força", analisou a
levantadora.

  

Para a jogadora, o revés serve como aprendizado para a fase decisiva da competição. "Elas
tiveram qualidade em bloqueio e apresentaram bom volume. Precisamos estar preparadas
para isso. Esse jogo serviu para a gente trabalhar e estudar mais e ver o que estamos
precisando melhorar. Nesta partida o nosso saque e passe não foram tão efetivos", completou
Dani Lins. Caceres foi a maior pontuadora do Osasco. A cubana terminou a partida com 16
acertos, apenas dois pontos a menos que Suelle, a mais eficiente do duelo, com 18.No Osasco
jogaram e marcaram: Dani Lins (3), Ivna (12), Carcaces (16), Samara (5), Thaisa (10), Adenízia
(10) e a líbero Camila Brait. Entraram: Gabi (2), Diana e Marjorie. Técnico: Luizomar de Moura.

No Sesi jogaram e marcaram: Carol Albuquerque (1), Bárbara (7), Suelle (18), Pri Daroit (2),
Bia (14), Fabiana (4) e a líbero Suellen. Entraram: Claudinha, Mari (14) e Monique (9). Técnico:
Talmo.
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