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CAXIAS BASQUETE NO NBB10

Commais de 10 anos dedicados ao
time caxiense, o pivôDida é uma das
referências do grupo que se prepara
para a disputa do seu terceiroNBB.

32 anos 100kg 1m98cm 8/7/1985 Maringá-PR

ALA | PIVÔ

EXPECTATIVA

“Estou vendo uma pegada mais forte, uma concentração maior, até pela
campanha do ano passado. Então, estamos com uma pressão muito grande
para fazer um bom campeonato e não deixar ocorrer o que houve na última
temporada”.

ESPELHO

“Me espelho no Oscar Schmidt. Pude jogar ao lado dele. Ele me contratou
para jogar no time dele. É um espelho, um exemplo e quem mais respeito”.

SONHOS

“Meu sonho é conseguir passar a primeira fase da NBB e chegar aos playoffs.
Meus sonhos são coletivos, os individuais eu já realizei todos. Fui campeão
brasileiro, cestinha de campeonatos. Agora sonho no coletivo para deixar o
Caxias lá em cima no basquete”.

VIRTUDES

“Disposição, parte física e meu lado coletivo. Sempre penso mais no meu
colega do que em mim”.
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RENAN SILVEIRA
renan.silveira@pioneiro.com

Aos 32 anos, o paranaense
Rodolfo Cesar Bellato, natural
de Maringá, é empresários no
ramo gastronômico em Caxias
do Sul. Nas quadras, Dida é um
ala/pivô que já viu de tudo nos
pouco mais de 10 anos de vida
do Caxias do Sul Basquete.

Dividindo-se nas funções de

administrador do restaurante
da família e na rotina diária de
treinamentos, o jogador, assim
como a equipe, vai para a tercei-
ra temporada no Novo Basquete
Brasil (NBB).

Para o desafio do Caxias, que
começa no dia 15 de novem-
bro, contra o Bauru, em casa,
ficaram as lições da temporada
passada, quando a equipe foi a
última colocada.

– Não podemos deixar nunca
para o próximo jogo, sempre re-
solver no que estamos atuando.
Essa é a grande lição para esta
temporada – destaca o jogador,
que também já atuou pelo Fla-
mengo e pelo Telemar,do Rio de
Janeiro.

Com a cara do time caxien-
se, Dida almeja sonhos apenas
coletivos, e isso passa por uma
temporada vitoriosa no NBB 10.


