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Alexandre Vidal / Flamengo

Gabi e Mara sobem para o bloqueio na partida contra as turcas

DERROTA NA TURQUIA
NNNa última semana da fase de classificação da Liga das Na-

ções feminina de vôlei, em Ankara, na Turquia, o Brasil foi
derrotado pelas anfitriãs por 3 sets a 2 (25/23, 24/26, 25/20,
23/25 e 16/14), encerrando em terceiro lugar. A etapa final será
disputada de 3 a 7 de julho, na China. China, Itália e Turquia
formarão o Grupo A enquanto EUA, Brasil e Polônia estarão
no B. As equipes se enfrentarão nas suas respectivas chaves e
as duas melhores de cada uma passarão às semifinais.

BRASIL ENCARA
A BULGÁRIA
NNO Brasil enfrenta a Bul-

gária hoje, às 21h, em
Cuiabá, pela quarta semana da Liga das Nações
masculina de vôlei. O
Brasil é o segundo colocado na classificação geral,
com 22 pontos, atrás apenas do Irã, que já somou
24. Ainda em Cuiabá, o
Brasil terá pela frente
Alemanha e Rússia.

RAÚL É PROMOVIDO
NO REAL MADRID
NNO

ex-atacante Raúl González, um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, foi promovido e irá
treinar a equipe B do clube,
o Real Castilla. Raúl, que
disputou 16 temporadas pelos merengues como jogador, comandava dois times
da base: o Cadete B (sub-15)
e o Juvenil B (sub-17).

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h45 (vivo)
SPORTV
Campeonato Brasileiro de
Futebol Sub-17
Atlético-MG x Grêmio
16h50 (vivo)
Copa América
Equador x Chile
19h (vivo)
SPORTV 2
Liga das Nações de Vôlei
Masculino
Itália x Sérvia
14h50 (vivo)
Alemanha x Rússia
17h50 (vivo)
Brasil x Bulgária
20h30 (vivo)
FOX SPORTS
Tarde Redonda
15h30
Central FOX
20h30

Jorge Jesus já implantou novidades nos treinos do Flamengo

FLA SE DÁ BEM EM
CIMA DO SANTOS
NNUma venda de oito milhões
de euros para o Lyon-FRA,
onde o Flamengo ficará com
80% do valor. O garoto Jean
Lucas é volante, cria do Rubro-Negro, e estava no Santos, onde teve mais oportunidades e apareceu melhor
para o futebol. No time da
Gávea, me arrisco a dizer
que não jogaria. Sabe qual
é o interessante disso tudo?
O time da Vila Belmiro não
leva nada porque o contrato
não prevê cláusula referente
à vitrine. Que negócio!

PERDER NÃO É NORMAL

Divulgação

O

primeiro dia de Jorge Jesus à frente do Flamengo foi marcado por novidades. O treinador disse que iria implantar seu estilo e
demonstrou o que tinha pregado: teve drone, corrida com os jogadores, quadro para anotar erros
em carrinho, grama mais baixa e muita orientação.
Mas chamo atenção para as palavras do português
sobre mentalidade. “É ganhar, ganhar e ganhar”.
Isso sim, é digno do que o Rubro-Negro vem investindo há anos: não dizer que é normal perder
ou empatar contra times da Série A, como outros
pregavam. O clube da Gávea precisa é ganhar. E
mais importante do que a metodologia nos treinos,
hoje, é recuperar a gana de vencer que o Flamengo
já teve. Pelo visto, com JJ, ser derrotado não é normal. Eu assino embaixo, portuga. Agora é fazer por
onde para que o discurso não fique só em palavras.
ANÁLISE SOBRE JOÃO PEDRO E PEDRO
NNDanielzinho

esteve ontem no ‘Os Donos da Bola’,
como convidado especial,
e fez uma análise muito interessante sobre duas joias
do Fluminense: Pedro ou
João Pedro? Com a palavra,
o meia do Tricolor: “Eles

jogam na mesma posição,
mas não têm a mesma característica. Pedro é maior,
consegue proteger a bola,
cabeceia, e o João é um centroavante que tem o drible,
vai para dentro. Não vejo
ele jogando de lado”, frisou.

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

Thiago Alves: talento puro

OLHO NELE
NNO Brasil conquistou na
última semana o tradicional Torneio de Toulon, da
categoria Sub-23, e destaco
um nome que fez parte da
delegação vencedora, mas
fora de campo: Thiago Alves é diretor executivo do
Boavista, clube do Rio de
Janeiro, e foi chamado para
administrar os garotos pelos bons trabalhos à frente
do Verdão de Saquarema
Aos clubes grandes que insistem em dirigentes com
métodos da idade da pedra,
aconselho: olho nele.

