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CAXIAS BASQUETE NO NBB10

Paranhos é o segundo 
reforço apresentado na 
série com os atletas do 
Caxias do Sul Basquete, 
que se preparam para o 
NBB 10. Conheça mais 
sobre o novo pivô da 
equipe caxiense. 

RENAN SILVEIRA
renan.silveira@pioneiro.com

Ele rechaça o rótulo de es-
trela da equipe, mas é inegável 
que Alexandre Paranhos de 
Souza é um dos principais no-
mes anunciados pelo Caxias do 
Sul Basquete para a temporada 
2017/2018. E isso se explica pe-
los números. 

Paranhos foi o terceiro joga-
dor que mais obteve rebotes no 
NBB 9, com média de 7,71 por 
jogo, quando atuou pela Liga So-
rocabana. Mesmo com 25 anos, 
será um dos jogadores mais 
experientes do grupo caxiense  
para a disputa do NBB 10, que 
começa no dia 15 de novembro.

– Estrela, não. Falta muito 
para isso. Me considero um dos 
principais da equipe, mas com 
uma responsabilidade grande. 

Trabalhando muito, espero cor-
responder à altura – resume.

Natural de São Paulo, o pivô 
iniciou sua carreira nas catego-
rias de base do Palmeiras e teve 
projeção nacional no Flamengo, 
quando chegou à seleção bra-
sileira. Depois se aventurou no 
basquete norte-americano, na 
Summer League da NBA, em 
2013. E é exatamente essa baga-
gem que o jogador de 2m03cm 
quer entregar ao time de Caxias:

– Pretendo acrescentar muito 
ao Caxias, não só com experi-
ência, mas com minha força de 
vontade. Você pode ter talento 
e tudo mais, mas as coisas só 
acontecem se você coloca força 
de vontade. Quero que as pesso-
as me olhem e vejam isso: mui-
ta garra e disposição. Isso vai 
agregar e contaminar os outros 
jogadores.

  25 anos 110kg 2m03cm 2/3/1992 São Paulo-SP

PIVÔ

CARREIRA
“Comecei nas categorias de base do Palmeiras, depois 
fui para o Pinheiros. Joguei no Flamengo, com títulos, 
e nesse tempo passei pela seleção brasileira. Logo fui 
para os Estados Unidos. Participei do draft lá, mas não fui 
selecionado. De lá voltei para o Basquete Cearense. Joguei 
ainda em Osasco e na Liga Sorocabana”.

ESPELHOS
“Procuro tirar o melhor de cada jogador. No Brasil, gosto 
muito do Olivinha e do Marquinhos, ambos do Flamengo. 
São caras com muitos recursos tecnicamente e que tento 
absorver o máximo do jogo deles para evoluir”.

EXPECTATIVA
“Tenho uma expectativa muito boa para jogar aqui em 
Caxias. Pretendo jogar um bom tempo. É uma cidade muito 
boa, o projeto me agradou muito. Esperamos chegar nos 
playoffs, que é o nosso objetivo principal”.

SONHOS
“Sonho é me consolidar como um jogador de seleção 
brasileira e ver o Brasil voltar a ter boas campanhas 
no basquete. Temos bons jogadores para isso. Estou 
trabalhando muito e creio que ajudando o Caxias poderei 
ter essa possibilidade de defender meu país”.
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