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CAXIAS BASQUETE NO NBB10

Nanoite de hoje,
o Caxias Basquete
apresenta os
novos uniformes
e o grupo de
jogadores para
oNBB 10, em
evento no hotel
Super 8.
Na sequência
de perfis comos
atletas do time,
o destaque é o
experiente pivô
Marcão, que vai
para sua terceira
temporada na
equipe.

RENAN SILVEIRA
renan.silveira@pioneiro.com

O grupo de jogadores e os
novos uniformes do Caxias do
Sul Basquete/Banrisul serão
apresentados oficialmente hoje
à noite. Dentre as novidades,
um armador argentino, alguns
destaques do NBB 9 por outras
equipes e atletas que retornam
ao time caxiense.

Quem for ao hotel Super 8,
às 19h15min, também vai rever
nomes conhecidos, como o do
pivô Marcos Vinícius Inácio, o
Marcão.

Aos 33 anos, o jogador de
2m05cm vai para a sua terceira
temporada defendendo o time
de Caxias. Experiente, o pivô de
presença marcante no garrafão
rival vê um elenco motivado e
mais jovem que nos anos an-
teriores. Além disso, aposta na
força da torcida para recolocar a
equipe nos playoffs, como ocor-
reu no NBB 8.

– Conhecer a cidade é um
ponto positivo que tenho. Além
disso, sei da força da nossa tor-
cida,que é muito importante em
casa. É o nosso sexto jogador –
resume Marcão.

33 anos 118kg 2m05cm 10/08/1984 São Paulo/SP
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LIÇÕES DO NBB 9

“É a atitude. Temos de mudar algumas atitudes que tivemos
no ano passado para fazer melhor na temporada que inicia”.

ELENCO

“Tenho grandes amigos dos três grupos que passei por
aqui. Esse ano é um time mais jovem, que parece que quer
mais, tem mais ânimo. A expectativa é boa”.

ESPELHOS

“Michael Jordan, Shaquille O’Neal, Shawn Kemp. No Brasil,
Oscar Schmidt, Pipoca. Em cada posição tenho um grande
ídolo. Gosto muito do Kevin Garnett, apesar da posição
diferente, pelo estilo de jogo”.

SONHOS

“O grande sonho é ser campeão do NBB um dia. Para esse
ano, sonhamos alto para ter objetivos grandes. Estar nos
playoffs é um dos objetivos”.
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