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Crescimento é uma palavra
que não pode faltar para des-
crever Jonathan Muller. Aos 21
anos, com 2m05cm de altura, o
pivô natural de Farroupilha tem
a chance de fazer história no
basquete nacional pelo time que
o revelou.

Depois de passar pelo bas-
quete paulista, no São José do
Campos e no Mogi, Jonathan é
uma das jovens apostas do Ca-
xias do Sul Basquete para a dis-
puta do Novo Basquete Brasil, o
NBB10.

– Evoluí muito, tive muito
aprendizado. Vivenciei coisas
muito diferentes do que vivia
aqui. Joguei LDB (Liga de De-
senvolvimento – competição de
jovens do basquete nacional) e o
Sul-Americano com a equipe do
Mogi. Treinei com Caio Torres,

que é meu ídolo – conta
o jogador, que começou
a carreira com 17 anos
nas categorias de base
do Caxias Basquete,
por quem ganhou
título gaúcho e sul-
brasileiro, antes
de ser contratado
pelo São José.

Como carac-
terística, Jona-
than se des-
creve como
um pivô
clássico, de
imposição
física:

– Como
sou um jogador
mais pesado, prefi-
ro jogar mais embaixo , dentro
do garrafão mesmo, pegando
rebote, fazendo bloqueio, e de
vez em quando tentando um
chute da zona morta.

21 anos 126kg 2m05cm 22/01/1996 Farroupilha-RS

PIVÔ

ESPELHOS

“Caio Torres (Mogi das Cruzes) e o Murilo Becker,
que também é daqui do Rio Grande do Sul”.

SONHOS

“Meu sonho é evoluir, ser profissional mesmo.
Meu maior sonho é jogar na Espanha, me
identifico com o jogo de lá. Espero conseguir viver
do basquete”.

VIRTUDES

“É a garra. Tenho vontade de jogar, não desisto,
vou em todos os rebotes, sempre dou meu
máximo”.

EXPECTATIVA

“Estamos montando um time bom, com peças
importantes. É uma equipe que está bem
entrosada e vai fazer um bom campeonato.
Espero começar bem e estrear com o pé direito
no dia 15”.
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CAXIAS BASQUETE NO NBB10

Conheça o pivô Jonathan, um
prata da casa que retornamais
experiente e confiante para

defender o Caxias do Sul Basquete


