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PASSE CURTO

sacaessa

POLÊMICA COM
NEYMAR NO PSG
Recuperando-se de uma lesão
muscular, Neymar aproveitou o
tempo livre para viajar a Madri,
a convite do zagueiro Piqué, do
Barcelona, e assistir a uma partida de tênis. O técnico do PSG,
Thomas Tuchel, não gostou
do episódio. “Não sou pai dele,
sou só um treinador. Como treinador, eu fiquei feliz com essa
viagem? Claro que não”.

FLA EM QUADRA
PELO NBB
O Flamengo encara hoje o
Pinheiros, às 21h10, em São
Paulo, em sua nona partida
pelo Novo Basquete Brasil
(NBB). Na quarta colocação,
a equipe comandada por
Gustavo de Conti, que vem
de derrota por 75 a 74 para
o Mogi das Cruzes, jogando
em casa, busca a sua sétima
vitória na competição.

HOJE NA TV
SPORTV
Redação Sportv
9h45 (vivo)
Seleção Sportv
12h45 (vivo)
Brasileiro Série B
CRB x Figueirense
19h15 (vivo)
Guarani x América-MG
21h30 (vivo)
SPORTV 2
Superliga de Vôlei
Feminino
Flamengo x Sesc-RJ
21h (vivo)
ESPN BRASIL
Futebol no Mundo
14h (vivo)
Inglês 2ª Divisão
Fulham x Queens Park
Rangers
16h40 (vivo)
Futebol na Veia
18h45 (vivo)
ESPN
Campeonato Espanhol
Levanta x Mallorca
16h55 (vivo)

SUPERLIGA FEMININA. Sesc RJ e Flamengo
se enfrentam hoje, às 21h30, no Tijuca. Na final do
Carioca, o Sesc RJ levou a melhor por 3 sets a 0.

Ana Carla Gomes
entrevista

n e-mail: acarla@odia.com.br

MARCELO MENDEZ, TÉCNICO DO CRUZEIRO E DA ARGENTINA

Grato ao Brasil, mas fiel ao River
Agência i7/Divulgação/ Sada Cruzeiro

>>Há 10 anos no Sada
Cruzeiro, o argentino
Marcelo Mendez construiu carreira vitoriosa
no Brasil. E diz que o reconhecimento do brasileiro ao seu trabalho chama sua atenção, principalmente em Minas,
onde é parabenizado até
por atleticanos. Agora
ele vê, no futebol, outro
estrangeiro ter sucesso
no país: o português Jorge Jesus, técnico do Flamengo, rival do seu time
de coração, o River Plate,
na final da Libertadores.
O DIA: Como estrangeiro,
quais foram os seus maiores
desafios em sua chegada ao
país e como tem acompanhado a trajetória de Jesus?

NN

Marcelo Mendez: Nos últimos anos, com a globalização,
os períodos de adaptação tendem a ser mais curtos. Provavelmente a maioria dos atletas, membros de comissão técnica e diretoria consigam entender outros idiomas alheios
ao país em que se encontram.
Em relação a Jorge Jesus, não
me surpreende que esteja se
dando bem no Flamengo. Ele
é treinador há muitos anos, já
vivenciou muitas coisas, além
da capacidade tática, possui
vasta experiência. Já realizou
grandes campanhas e trabalhos em Portugal, no Benfica,
e em times menores da liga
portuguesa.
LL

Coluna de vôlei publicada às sextas-feiras.

Não me surpreende
que Jorge Jesus esteja
se dando bem. É
treinador há muitos
anos e já vivenciou
muitas coisas
Você aposta numa vitória do River por 1 a 0 ‘com
sofrimento’. O que vê como
pontos fortes do River?

NN

O que pode fazer a diferença
é o fato de sempre jogar como
elenco, nunca depender de individualidades. Mesmo com as
mudanças (óbvias) que acontecem com os times sul-americanos no futebol, o treinador
LL

do River, Marcelo Gallardo,
continua permanecendo e faz
com que os times que monta
sejam sempre competitivos,
jogando um futebol moderno. Será um jogaço, dois dos
maiores times do continente,
dois elencos muito fortes e
dois treinadores excepcionais.
Que recordações tem
da final da Libertadores
de 2015, no Monumental?

NN

LL As recordações são muito
boas porque foi um momento
único, que pude compartilhar
com meus filhos. River sendo
campeão da Libertadores
após 19 anos. Mesmo com a intensa chuva, nada conseguiu
atrapalhar esse momento.

Como amante do futebol, o que encanta você
no Flamengo?

NN

LL Mesmo com um elenco de
grande qualidade, destaco o
trabalho do Jorge Jesus. Conseguiu fazer com que o time
jogue bem em todos os aspectos e em pouco tempo. Dos jogadores, chamam a atenção
Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Arrascaeta, mas destaco o trabalho que o Pablo Marí
está fazendo. Não era um jogador top na Europa, mas no
Flamengo está demostrando
que sabe fazer bonito na zaga.

O que representa o River na sua trajetória?

NN

LL Comecei jogando na escola,
mas o River me abriu as portas quando era um garoto e
me apresentou ao mundo do
vôlei. Foi onde tudo começou,
onde tive os melhores anos
como atleta e as minhas bases como treinador.

