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O Mogi das Cruzes conquistou um importante resultado fora de casa. Depois de ficar atrás no
placar durante boa parte do confronto, a equipe do técnico Danilo Padovani deu um gás na
defesa       no último quarto, virou pra cima do Macaé Basquete e venceu em pleno Ginásio
Juquinha, neste domingo, pelo placar de 82 a 70.

  

Com 25 pontos, sendo 12 deles no último quarto, o norte-americano Shamell ainda pegou oito
rebotes, roubou quatro bolas e totalizou 25 de eficiência. Seu compatriota Tyrone também teve
atuação de destaque e deixou a quadra com 18 pontos, sete sobras e três roubos de bola. Pela
equipe da casa, o destaque ficou por conta do ala Eddy, com 14 tentos.

  

Com o resultado na Capital do Petróleo, a equipe mogiana chegou ao seu sétimo triunfo em 11
partidas na atual temporada do NBB (63,6% de aproveitamento) e se manteve firme na quarta
colocação. Por sua vez, o Macaé sofreu sua nona derrota em 12 partidas e está na 13ª
colocação, a primeira fora da zona de classificação aos playoffs.

  

Agora, o Mogi finalizará sua participação no NBB em 2015 enfrentando ninguém menos que o
terceiro colocado e atual tricampeão Flamengo, nesta terça-feira (22/12), no Tijuca Tênis
Clube, às 20 horas (de Brasília). No mesmo dia, o Macaé receberá o São José Basketball, às
19h30, no Juquinha.

  

Flamengo bate São José e vence a 3ª seguida

  

Neste domingo, o Flamengo conseguiu uma bela vitória que o deixou bem perto dos dois
primeiros colocados do NBB 2015/2016. Com bela atuação do time no segundo quarto e
atuações dominantes de Olivinha e Marquinhos, o clube da Gávea bateu o São José
Basketball, por 94 a 77, atuando ao lado de sua torcida. Este triunfo é o terceiro seguido do
rubro-negro carioca, que está a uma vitória do segundo colocado, Bauru, e duas do líder,
Paulistano.
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Olivinha e Marquinhos tiveram grandes atuações neste domingo e ambos beiraram o
duplo-duplo: o experiente ala/pivô anotou 16 pontos em 24 tentados (66,7% de
aproveitamento), e agarrou sete rebotes na partida. Já o ala fez 21 pontos, deu oito
assistências e conseguiu roubar duas bolas durante a partida.

  

Calvo brilha novamente, e Vitória supera Caxias

  

O duelo entre os dois estreantes da atual temporada do NBB teve o Vitória como vencedor. Na
manhã deste domingo, atuando em casa, o time baiano levou a melhor sobre o Banrisul/Caxias
Basquete, pelo placar de 74 a 65, e venceu o primeiro confronto entre as equipes na história do
maior campeonato de basquete do país.

  

Herói do triunfo do Vitória sobre Franca na última rodada, o ala espanhol Álvaro Calvo voltou a
ser o protagonista da equipe nordestina. Com uma grande atuação nos dez minutos finais, o
jogador marcou expressivos 16 pontos na última parcial e comandou a virada dos baianos. No
total, o "gringo" registrou 25 pontos e ainda garantiu sete rebotes.

  

Fora de casa, Minas vira e vence Rio Claro

  

Neste domingo, o Minas conquistou uma importante vitória fora de casa no NBB 2015/2016. E
foi de virada. Depois de ver o Rio Claro Basquete ficar em vantagem por praticamente 30
minutos, o clube de Belo Horizonte virou e venceu o duelo realizado na manhã deste domingo,
no Ginásio Felipe Karam, pelo placar de 77 a 67.

  

Com a grande vitória como visitante, o Minas se manteve na sexta posição, agora com um total
de sete triunfos em 13 jogos disputados. Por sua vez, o Rio Claro conheceu sua nona derrota
também em 13 partidas realizadas.

  

Em Fortaleza, Basquete Cearense vence Pinheiros

  

 2 / 3



NBB - Mogi das Cruzes bate Macaé e se mantém no G-4

Escrito por Da Assessoria
Dom, 20 de Dezembro de 2015 23:48

Neste domingo (20/12), o Solar Cearense venceu o EC Pinheiros, em Fortaleza, por 68 a 63.
Voltando a jogar em casa após três jogos, os cearenses chegaram aos 50% de aproveitamento
na temporada, igualaram a campanha dos rivais pinheirenses e os ultrapassaram na tabela de
classificação.

  

O destaque da partida foi o ala/pivô Marcus Toledo, do Basquete Cearense. Com 33 minutos
em quadra, o atleta anotou 19 tentos, pegou sete rebotes, registrou 20 de eficiência e ainda
teve um ótimo aproveitamento nos pontos tentados (57,6%).

  

Confira os últimos resultados e os próximos jogos da temporada 2015/2016 do NBB:

  

19/12 (Sábado)
Paulistano 80 x 77 Bauru

  

20/12 (Domingo)
Rio Claro Basquete 67 x 77 Minas 
Vitória 74 x 65 Caxias do Sul Basquete
Flamengo 94 x 77 São José Basketball
Liga Sorocabana 0 x 20 Franca Basquete
Macáe Basquete 70 x 82 Mogi das Cruzes
Solar Cearense 68 x 63 EC Pinheiros

  

22/12 (Terça-feira)
19h30 - Macaé Basquete x São José Basketball
19h30 - Paulistano x Franca Basquete
20h - Flamengo x Mogi das Cruzes
20h - Rio Claro Basquete x Brasília
20h - Liga Sorocabana x Bauru
20h30 - Solar Cearense x Caxias do Sul Basquete
21h - Vitória x EC Pinheiros
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