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A seleção brasileira feminina de vôlei voltou a vencer no Grand Prix. Neste sábado (18.06), o
Brasil superou, de virada, a Bélgica por 3 sets a 1 (23/25, 25/19, 25/15 e 25/18), em 1h36 de     
 jogo, no Macau Forum, em Macau, na China. O time verde e amarelo tem quatro vitórias e
uma derrota na competição. As brasileiras e as belgas estão no grupo D que conta ainda com a
Sérvia e a China.

  

A equipe do treinador José Roberto Guimarães voltará à quadra às 4h30 (Horário de Brasília)
deste domingo (19.06) contra a China. O SporTV transmitirá ao vivo.

  

As atacantes Sheilla e Juciely foram as maiores pontuadoras da partida com 19 pontos cada. A
central Thaisa, com 13, e a ponteira Gabi, com 11, também pontuaram bem pelas brasileiras.
Pelo lado da Bélgica, a oposta Lise Van Hecke foi a maior pontuadora com 16 acertos.

  

Ao final do confronto, a bicampeã olímpica Sheilla fez uma análise da atuação da equipe verde
e amarela.

  

"Foi uma vitória importante pelos três pontos, mas sabemos que precisamos crescer a cada
jogo. Essa partida também foi boa para dar mais oportunidade a outras jogadoras. A Gabi pôde
jogar mais tempo. Estamos no caminho certo e temos que seguir buscando evoluir nos
próximos jogos", disse Sheilla, que também falou da expectativa para o confronto contra a
China.

  

"Será um jogo muito difícil e diferente das últimas partidas. A China joga com muita velocidade
e tem jogadoras muito altas. Vamos precisar sacar bem para quebrarmos o passe delas",
analisou Sheilla.

  

O treinador José Roberto Guimarães gostou da atuação da equipe brasileira e chamou a
atenção para a importância de dar ritmo de jogo a todas as jogadoras.
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"Tirando o primeiro set gostei de como a nossa equipe se apresentou. Sacamos e bloqueamos
melhor do que no jogo contra a Sérvia e mais jogadoras puderam ganhar ritmo de jogo como a
Gabi e a Jaqueline e isso foi positivo", ressaltou José Roberto Guimarães. 

  

EQUIPES:

  

BRASIL

Dani Lins, Sheilla, Gabi, Natália, Thaisa e Juciely. Líbero - Léia
Entraram - Jaqueline, Tandara e Roberta
Técnico - José Roberto Guimarães

BÉLGICA

Laura, Leys, Freya, Lise Van Hecke, Celine e Ilka. Líbero - Amber de Tant
Entraram - Jasmien, Britt, Valerie, Kaja, Helena e Nathalie
Técnico - Gert Vande Broek
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