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FERNANDO

BUBOLTZ

RENAN SILVEIRA
renan.silveira@pioneiro.com

Praticamente um atleta prata 
da casa. Fernando Buboltz não 
é da cidade e sequer começou  
sua carreira na Serra, mas o ala/
armador de 21 anos e 1m96cm 
é uma das apostas do Caxias do 
Sul Basquete/Banrisul para o 
futuro. 

Contratado no ano passado, 
Buboltz, que nasceu em Santa 
Cruz do Sul, sonha em se afir-
mar como jogador de basquete 
no NBB 10, com uma conse-
quente consolidação na elite da 
modalidade no Brasil.

Sem grandes chances na úl-
tima edição do Novo Basque-
te Brasil, Buboltz espera mais 
oportunidades este ano. O jo-
vem sabe na ponta da língua do 
que o time precisa no NBB 10 
para evitar o fraco desempenho 
da temporada anterior, quando 
terminou na última colocação.

– Na última temporada a 
gente deu muita bobeira nos 
jogos em casa, principalmente 
nos confrontos diretos. Perdía-
mos com viradas nos finais das 
partidas. Temos de defender 
bastante e correr mais – avalia 
o jogador, que participou de 11 
partidas no NBB 9.

21 anos 92kg 1m96cm 18/01/1996 Santa Cruz do Sul-RS

ALA/ARMADOR 

CARREIRA

“Já joguei no Minas, de 
Belo Horizonte, e depois no 
Limeira, em São Paulo. Tive a 
oportunidade de voltar para o 
Caxias, onde vou para minha 
segunda temporada”.

VIRTUDES

“Sou um jogador novo, que 
gosta de correr bastante, dar 
volume na defesa, e de puxar o 
time, tanto na defesa como nos 
contra-ataques. Colocar fogo 
no jogo”.

ESPELHOS

“Tenho o mesmo ídolo que o 
Cauê Verzola, que é o Rogério 
Klafke, que já foi da seleção 
brasileira, tem inúmeros títulos, 
passou a maior parte da 
carreira em Franca e hoje tem 
projetos na minha cidade”.

SONHOS

“Sonho em jogar em uma liga 
europeia. Mas, hoje, é de jogar 
o NBB e ser efetivo, ter um bom 
tempo de quadra pelo Caxias.”
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CAXIAS BASQUETE NO NBB10

Receber mais oportunidades 
nesta temporada é a meta do 
ala/armador Buboltz, que vai 

para seu segundo ano no NBB
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Guia 
Pioneiro

No site do 
Pioneiro você 
encontra o 
Guia NBB 
10, com as 
principais 
informações 
das equipes, 
a palavra dos 
técnicos e as 
informações 
dos 15 times 
que estão 
disputando a 
competição. 
Acesse o 
pioneiro.com.
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