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renan.silveira@pioneiro.com

Na terceira temporada na 
principal competição da moda-
lidade no país, o Caxias do Sul 
Basquete/Banrisul vai, além de 
mesclar jogadores jovens e ex-
perientes, ter uma mistura iné-
dita de sotaques.

No NBB 10, um norte-ameri-
cano e um argentino compõem 
o elenco caxiense. São os pri-
meiros estrangeiros a defende-
ram a equipe na elite. 

Um deles é Enzo Cafferata. O 
armador é responsável pelo so-
taque espanhol nos treinamen-
tos diários do Vascão, e promete 
ser uma das referências do time. 
No NBB 9, além de participar do 
Jogo das Estrelas, ele foi o princi-
pal destaque da Liga Sorocaba-
na. Antes de chegar em Caxias, 
o argentino também defendeu 
o Minas no NBB 8. Porém, é no 

Sul do Brasil que ele se sente em 
casa.

– Vou para meu terceiro NBB 
e está sendo muito bom estar 
aqui. Já falo o português um 
pouco melhor, estou mais perto 
de casa, então não me sinto um 
estrangeiro, e sim um a mais 
no grupo. Temos costumes pa-
recidos, como o churrasco e o 
chimarrão, que bebo todo dia. 
Isso é importante, se adaptar. 
Sinto-me feliz aqui – resume o 
jogador de 29 anos.

Apesar de ser da mesma po-
sição, Cafferata não vê proble-
mas em atuar ao lado de Cauê 
Verzola, um dos nomes mais 
identificados com a equipe:

– Estou gostando muito de 
jogar com ele. Cauê conhece o 
jogo e podemos atuar juntos 
tranquilamente. Ser de fora au-
menta a responsabilidade, mas 
cada um, com confiança, vai as-
sumir a responsabilidade.

 29 anos 87kg     1m87cm 06/03/1988 Lincoln, Buenos Aires-ARG

ARMADOR

EXPECTATIVA
“A expectativa é bem grande. Foram bons dias de 
treinamento buscando a melhor forma para estarmos 
prontos para o dia 15”.

ESPELHOS
“São muitos, mas o principal é o Marcelo Milanesio, 
que foi armador da seleção da Argentina por muitos 
anos”.

VIRTUDES
“Sou um jogador que defende bem, que joga bem 
também sem a bola e que tenta sempre estar na 
máxima intensidade para ajudar à equipe, tanto 
jogando de armador, quanto ala/armador”.

SONHO
“Espero fazer uma grande temporada com o Caxias 
do Sul Basquete. Será a minha terceira temporada 
no Brasil e quero ser, mais uma vez, um jogador 
importante dentro do NBB. Esses seriam meus 
objetivos em curto prazo”.
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CAXIAS BASQUETE NO NBB10

Argentino Enzo Cafferata 
participou do Jogo das Estrelas no 
NBB 9 e chega para ser uma das 
referências do Caxias Basquete

No feriado

A estreia do 
Caxias do 
Sul Basquete 
será às 
15h desta 
quarta-feira, 
no Vascão, 
diante do 
Bauru, atual 
campeão do 
NBB.


