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Aos 22 anos, Pedro Mendon-
ça espera crescer no Caxias do
Sul Basquete. O veloz ala/arma-
dor é uma das jovens apostas
do time da Serra Gaúcha para a
disputa do NBB 10.

Natural de Brasília-DF, vai
para o seu quarto campeonato
nacional,mas ainda sem muitos
jogos no currículo. É no Caxias
que Pedro tem sua primeira
grande chance na carreira.

– Este é meu primeiro teste
de verdade, nos outros anos jo-
gava menos,tive lesões.Este ano

é como se eu tivesse começando
nos profissionais de verdade –
avalia.

O jogador se diz animado
com a oportunidade de defen-
der o Caxias, mesmo que já te-
nha jogado pelo Franca, um dos
clubes mais tradicionais do bas-
quete brasileiro.

– Jogava em Brasília, chegou
uma possibilidade para fazer
parte da equipe e foi uma pro-
posta muito boa. Já joguei o
NBB por Franca, mas não atua-
va muito – conta o jogador, que
diz se caracterizar por pensar
sempre primeiramente no
coletivo.

22 anos 92kg 1m96cm 02/01/1995 Brasília-DF

ALA/ARMADOR

EXPECTATIVA
“Quero o melhor para o Caxias,
superar às expectativas, alcançar os
playoffs. Individualmente ter um bom
desempenho”.

VIRTUDES
“Me considero um cara muito
inteligente, competitivo e versátil.
Jogo de armador, de lateral ou de ala/
armador, marcando mais”.

SONHOS
“Tenho um sonho de me tornar um jogador de sucesso
no Brasil e depois alçar voos maiores. Sonho com jogos
na Europa, quem sabe uma NBA. Para isso é preciso
muito trabalho”.

ESPELHOS
“Gosto muito do LeBron James, pela versatilidade
dele. É um cara que joga em todas as posições e é
muito inteligente. Aqui no Brasil, joguei na temporada
passada com o Fúlvio, que é armador, e é um cara que
me ensinou muito”.
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MAIS
Amistosos

O Caxias
Basquete fará
dois testes
em São
Paulo nesta
semana, em
preparação
para o NBB
10. Amanhã,
às 17h,
encara o
Mogi, e na
sexta-feira, às
16h, enfrenta
o Pinheiros.
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