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<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 5px 5px 0px 0px; float: left;"
src="images/front/henrique_jesus.jpg" alt="Henrique - golgeterul Otelului" width="430" />Ast?zi,
19 ianuarie 2014, Bernardo de Jesus Henrique �pline?te v�sta de 27 de ani, ocazie cu care
Dun?rea B?tr�?, � numele tuturor suporterilor �o?elari�, ?ine s?-i ureze un c?lduros �La
mul?i ani� ?i c� mai multe reu?ite pe plan profesional � tricoul ro?-alb-albastru.</p>    <br /> 
<p style="text-align: justify;">Brazilianul Henrique, adus la echip? � septembrie, a devenit
golgeterul forma?iei noastre � doar c�eva luni. Astfel, � doar 15 meciuri � tricoul tricoul
ro?-alb-albastru, acesta a marcat deja de 7 ori.<br />Atacantul de 1,87m �?l?ime ?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. El a venit liber de contract �
septembrie 2013, pentru a rezolva problema din atacul O?elului ?i pare pe drumul cel bun�<br
/>Din p?cate, � acest moment, Henrique nu se preg?te?te al?turi de colegii s?i, deoarece a
avut probleme cu viza, iar autorit??ile rom�e l-au �tors � Brazilia. El se va al?tura lotului
antrenat de Ewald Lienen �cep�d cu 23 ianuarie � Spania.</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. 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. �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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