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Na segunda partida da rodada dupla de jogos, o Uninassau/América escreveu história diferente
do duelo anterior, ao dominar completamente o jogo contra o Corinthians/Americana e fechar a 
     partida com vitória tranquila pelo placar de 90 a 67.

  

Com o resultado, o topo da tabela está dividida entre América de Recife, Americana e Sampaio
Corrêa, todos com oito vitórias em dez partidas (80% de aproveitamento), com a equipe
maranhense levando vantagem no confronto de desempate na LBF, competição patrocinada
pela Bombril e conta com o apoio da Spalding, da Liga Nacional de Basquete (LNB) e chancela
da Confederação Brasileira de Basketball (CBB).

  

Para sair de quadra com a vitória, o América de Recife contou com grande atuação da ala/pivô
norte-americana Lacy, com 17 pontos. A ala Ariadna também foi uma das grandes peças da
vitória do América de Recife nesta sexta, ao anotar 18 pontos e recuperar nove rebotes.

  

O América de Recife volta a atuar na LBF apenas no dia 21 de fevereiro para dois duelos
contra o Santo André/APABA, no Ginásio de Esportes Wilson Campos, em Recife (PE). Já o
Corinthians/Americana voltará a atuar na LBF mais cedo, nos dias 15 e 16 de fevereiro, e terá
o mesmo adversário de seu rival, o Santo André.

  

Vivendo grande fase, Maranhão bate Santo André

  

Mais uma vez ao lado de seu torcedor, no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), o Maranhão
Basquete conseguiu um resultado positivo na LBF. Depois de primeira etapa repleta de erros e
aproveitamento baixo nos arremessos, a equipe mandante voltou para o 3º período com outro
postura dentro de quadra, dominou a parte final do duelo contra o Santo André/APABA e
venceu a partida por 76 a 50.

  

Para sair de quadra com a vitória, a equipe maranhense contou com grande atuação da ala
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Patty, que fechou a partida com 18 pontos. Outra atleta do Maranhão que teve atuação crucial
para a vitória de hoje foi a armadora cubana Casanova, que flertou com um triplo-duplo, com
13 pontos, oito rebotes e sete assistências.

  

Após a partida desta noite, o Maranhão agora possui campanha de quatro vitórias em dez
jogos realizados na LBF (40,0% de aproveitamento), e o Santo André continua com apenas
dois triunfos em dez jogos disputados (20,0%).

  

Confira datas e horários dos jogos na LBF:

  

30/01 - Sábado
Maranhão Basquete 62 x 56 Presidente Venceslau

  

31/01 - Domingo
Maranhão Basquete 75 x 61 Presidente Venceslau

  

02/02 - Terça-feira 
Sampaio Corrêa 71 x 55 Presidente Venceslau

  

03/02 - Quarta-feira 
Sampaio Corrêa 80 x 60 Presidente Venceslau

  

04/02 - Quinta-feira
Uninassau/América 64 x 70 Corinthians/Americana
Maranhão Basquete 70 x 57 Santo André/APABA

  

05/02 - Sexta-feira 
Uninassau/América 90 x 67 Corinthians/Americana
Maranhão Basquete 76 x 50 Santo André/APABA
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