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Três vitórias em três jogos. O saldo da seleção brasileira masculina de vôlei foi positivo na
etapa do Rio de Janeiro da Liga Mundial. Na primeira semana da       competição, o time
dirigido pelo técnico Bernardinho bateu o Irã, a Argentina e, na noite deste sábado (18.06), a
seleção dos Estados Unidos. Na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro (RJ), o Brasil venceu por 3
sets a 1, com parciais de 25/19, 25/15, 22/25 e 25/22, em 2h03 de partida.

  

O oposto Anderson, dos Estados Unidos, foi o maior pontuador em quadra, com 19 acertos. O
oposto brasileiro, Wallace, marcou um a menos, sendo 14 de ataque e quatro de bloqueio.
Outro destaque ficou por conta do central Éder, responsável por uma grande passagem no
saque, que virou o placar no quarto set.

  

“Estávamos treinando muito saque, trabalhamos de forma específica, e é muito bom ver que
deu certo no jogo. Sabemos que essa é uma arme fundamental em todos os momentos, tanto
agora na Liga Mundial, como nos Jogos Olímpicos. Fiquei feliz exatamente por isso, por
conseguir executar na partida o que vinha fazendo nos treinos”, disse Éder, que fez quatro
pontos de saque na partida.

  

O ponteiro Lucarelli, que marcou 17 pontos (14 de ataque, um de bloqueio e dois de saque),
falou sobre a chance de, aos 24 anos, ser titular da seleção brasileira. “Todo o grupo me passa
muita confiança, então fica um pouco mais fácil para colocar em quadra na hora do jogo tudo
que treinamos. Fico feliz de poder corresponder a expectativa”, disse o atacante.

  

Lucarelli ainda comentou sobre o horário do início do jogo desta noite, 23h10, e afirmou que
não houve diferença no rendimento da equipe. “Foi a primeira vez na minha vida que joguei
neste horário e a adrenalina do jogo é exatamente a mesma. A programação do dia mudou um
pouco, mas, na hora do jogo, não muda muito, não tem como sentir sono”, afirmou o ponteiro
da seleção brasileira.

  

Nos dois primeiros jogos da etapa carioca, o Brasil venceu o Irã e a Argentina pelo placar de 3
sets a 0. Agora, a equipe brasileira segue para a Sérvia, onde enfrentará os donos da casa, os
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iranianos novamente e a seleção da Bulgária. Os jogos serão nos dias 23, 24 e 25 deste mês,
em Belgrado, e terão transmissão ao vivo do canal SporTV.

  

O Brasil é o maior vencedor da Liga Mundial, com nove títulos (1993, 2001, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2009 e 2010) e entra nesta 27ª edição da Liga Mundial na busca pelo 10º título.
Além disso, a seleção brasileira é recordista de pódios da competição: subiu em 19 das 26
edições, tendo nove medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.

EQUIPES

BRASIL
Bruninho, Wallace, Lucão, Éder, Lucarelli e Lipe. Líbero – Serginho
Entraram – Evandro, William
Técnico: Bernardinho

ESTADOS UNIDOS
Anderson, Russel, Sander, Lee, Christenson e Holt. Líbero – Shoji E.
Entraram – Shoji K., Priddy e Smith
Técnico: John Speraw
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