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Após muitos anos defendendo as cores do UniCEUB/BRB/Brasília, o ala Alex Garcia fez sua
primeira aparição no Ginásio da Asceb, na capital federal, e não deixou o passado abalar.
Nesta       terça-feira, o jogador foi peça importantíssima na vitória do seu atual time, o
Paschoalotto/Bauru, em cima da equipe brasiliense, por 85 a 74.

  

Alex teve um grande desempenho anotando 15 pontos, sete rebotes e seis assistências. O
cestinha do jogo foi o pivô Rafael Hettsheimeir, com 23 pontos, e o ala/pivô Jefferson William
também se destacou com 14.

  

“É diferente jogar contra eles. É estranho por terem sido meus companheiros por muito tempo.
Foi minha casa por sete anos, tenho um carinho muito grande por esse time, mas agora sou de
Bauru. Fizemos um grande jogo e estou muito feliz pela vitória”, admitiu Alex.

  

Essa foi 11ª vitória consecutiva do Bauru no NBB, equipe que se encontra na segunda posição
na tabela de classificação, com uma campanha de 14 triunfos em 16 jogos (87,5% de
aproveitamento).

  

Para quem gosta de números, essa foi a primeira vez na história do NBB que o time de Bauru
venceu o Brasília, na casa do adversário. Até então eram 10 vitórias para a equipe da Capital
Federal.

  

Com o resultado, o Brasília continua na última posição da zona de classificação para os
playoffs, com uma campanha de cinco vitórias em 16 jogos (31,2%). Porém, o time espera
melhorar a partir de agora, já que o norte-americano Kyle Lamonte estreou e foi o principal
pontuador da equipe, com 17 pontos.

  

“A diferença do jogo foi o começo do primeiro quarto, em que eles se impuseram e abriram
uma vantagem, que contra Bauru é sempre difícil de tirar. Acho que até fizemos uma boa

 1 / 2



NBB: Brasília perde para o Bauru no Distrito Federal

Escrito por LNB ; Divulgação
Ter, 20 de Janeiro de 2015 21:24

partida, mas não foi suficiente”, lamentou Cipolini. “Agora, é treinar forte para tentarmos virar
esse momento e melhorar na classificação”, completou o pivô, que contribuiu com 11 pontos no
jogo.
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