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despre care v-am anun?at � urm? cu dou? zile a ajuns �tre timp la Gala?i, iar acum a?teapt?
rezultatele testelor medicale pentru a putea semna cu O?elul. Directorul general, Narcis
R?ducan, a adus v�ful despre care vorbea zilele trecute ?i este posibil ca ?i al?i fotbali?ti s? ia
drumul O?elului zilele acestea, data de expirare a perioadei de transferuri fiind 9 septembrie,
dup? care se mai pot aduce juc?tori, dar doar lberi de contract. �</p>    <br />  <p
style="text-align: justify;">De Jesus Bernardo Henrique (26 de ani) are 1,87m �?l?ime ?i ar
putea rezolva problema din atacul O?elului, care nu a avut un atacant adev?rat � debutul de
sezon. El ?i-a �ceput cariera � 2004, � localitatea natal?, la Campinas, iar apoi la v�sta de 20
de ani a trecut la FC Guarani, pentru care a evoluat � Paulista A1, adic? prima divizie din zona
Sao Paolo. Dup? dou? sezoane aici, � care cele 8 goluri ale sale au ajutat la salvarea de la
retrogradare, a fost remarcat de Corinthians ?i adus � e?alonul de top al Braziliei, un lucru
demn de remarcat av�d � vedere multitudinea de juc?tori dintr-o ?ar? ca Brazilia. Nu a apucat
s? marcheze niciun gol pentru Corinthians, cu care a c�tigat Cupa, dar evolu?ia sa nu a trecut
neobservat? peste Ocean, el ajung�d la scurt timp � prima lig? portughez? la o forma?ie de
tradi?ie: Vitoria Setubal! A prins trei sezoane aici, marc�d 6 goluri � 39 de meciuri. Cariera sa
a cunoscut un regres apoi ?i a ajuns din nou �tr-un campionat zonal din Brazilia,
transfer�du-se la forma?ia Nautico. De aici a fost cump?rat de o echip? ceva mai exotic?,
Aluminium Hormozgan din Iran. Dup? doar 7 meciuri � care a �scris un singur gol s-a re�tors
� Brazilia natal? la EC Sao Jose din Divizia 1 Gaucho, pentru care a �scris un gol � 13
partide. Ultimele informa?ii � dau ca fiind liber de contract din aprilie anul acesta.<br
/>Henrique este genul de atacant pivot pe care O?elul l-a avut � ultimele sezoane, dar care �
lipse?te la momentul actual. Brazilianul este un v�f percutant de gura por?ii care love?te bine
mingea cu ambele picioare ?i este foarte periculos � jocul aerian datorit? �?l?imii sale si
loviturilor de cap bine plasate. Singura problem? este c? el nu a mai jucat de ceva timp ?i este
detul de posibil s? aib? probleme cu preg?tirea fizic?. Dac? lui Sevillano i se va rezola problema
cu permisul de munc?, atunci ?i brazilianul Henrique ar urma s? aib? drept de joc, bine�?eles
dac? va semna cu O?elul.</p>
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