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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/henrique.jpg" alt="Henrique vrea un trofeu cu Otelul" width="430" />Atacantul
Bernardo de Jesus Henrique, aflat � vacan?? acas?, a vorbit pentru GSP despre felul � care
vede el Rom�ia ?i oamenii de aici � compara?ie cu Brazilia natal?. El a discutat ?i despre
oamenii impresionan?i cu care a lucrat � trecut printre ei fiind Ronaldo sau antrenorul Manu
Menezes.</p>    <br />  <p style="text-align: justify;">Golgeterul O?elului spune c? vrea s?
marcheze c� mai multe goluri pentru a ajuta forma?ia ro?-alb-albastr? s? devin? din nou o
for?? a campionatului ca � 2011 ?i s? joace � cupele euopene pentru clubul g?l??ean. El a
explicat c? randamentul s?u a sc?zut mult pe final de an, din cauza frigului cu care nu s-a
obi?nuit, fiind pentru prima oar? � via?a lui c�d a �t�nit astfel de temperaturi iarna.<br
/><strong></strong></p>  <p style="text-align: justify;"><strong>Henrique Bernardo:</strong>
<em>�M? simt bine la O?elul, vreau s? ajut echipa s? ajung? din nou � cupele europene. Nu
mi-am fixat un num?r de goluri, eu a? vrea s? dau 20-30 dac? s-ar putea. Ca fotbalist m-a
inspirat Ronaldo �Fenomenul�, unicul Ronaldo. Am jucat cu el la Corinthians. Are o calitate
incredibil?. L�g? el am �v??at fotbal. Chiar am jucat � c�eva meciuri ca partener al lui, e
fabulos, face ce vrea cu mingea. Am lucrat la Corinthians ?i cu Manu Menezes, care a fost ?i
selec?ionerul Braziliei, un antrenor deosebit. �i este dor de ?ara mea, suntem o na?ie care
iubim s? fim acas?. �i doresc s? mai joc peste c�iva ani, vreo 4 probabil, � Brazilia. Acolo e alt
fotbal, �tr-o alt? galaxie, se va vedea la var? la Mondial. Voi merge s? fac galerie Braziliei la
C.M. de anul acesta. Joc de 6 ani la profesioni?ti, sunt un fotbalist ofensiv, de careu, cu un
poten?ial de finalizare foarte mare. Cel pu?in a?a m? v?d eu. �i place s? joc cu mingea la
picior, pot evolua pe orice post � atac, chiar ?i v�f retras. Am mai jucat � linia de mijloc, dar �
atac dau cel mai bun randament. � via?a de zi cu zi sunt un tip lini?tit, chiar dac? am stat l�g?
Ronaldo sunt exact opusul lui. Mai mult stau acas? dec� � ora? � timpul liber. Mai beau un
pahar de vin ro?u, mai ales la ce frig e � Rom�ia, dar acesta e un exces pentru mine. �i plac
rom�ii sunt oameni de calitate, z�bitori, veseli, m? trateaz? ca pe unul de-ai lor. Gala?iul e
casa mea, m? simt extraordinar aici. Nu-mi place frigul din Rom�ia, e pentru prima oar? �
via?a mea c�d am �ghe?at, nu ?tiu ce s? mai pun pe mine, poate de aia randamentul meu n-a
fost la fel de bun de c�d a �ceput frigul. Mi-am f?cut mai mul?i prieteni la Gala?i, ie?im la cin?.
�i place via?a aici. Mi-a? dori s? facem din O?elul o echip? mare � Rom�ia, mai ales c? mi
s-a zis c? actuala mea forma?ie a fost campioan? � 2011.�</em></p>
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