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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 a marcat 7 goluri pentru Otelul, toate in
2013" width="430" />Al doilea golgeter al O?elului, Bernardo Henrique, a confirmat �tr-un
interviu pentru Prosport, ceea ce Dun?rea B?tr�? v? informa �c? de acum 2 zile ?i anume c? a
intrat � dizgra?ia staff-ului tehnic. Brazilianul, care nu a mai fost titular � 2014, se ap?r? ?i
spune c? nu are nici kilograme � plus ?i c? problema cu viza a fost doar din cauza conducerii.
El mai afirm? c? nu de prelungirea contractului depinde dac? intr? sau nu � teren, dar
recunoa?te c? � acest moment nu ar mai semna cu O?elul, �?elegerea sa expir�d la
var?!</p>      <p style="text-align: justify;">Atacantul este nemul?umit de faptul c? nu a mai
primit banii de 4 luni ?i spune c? familia sa se afl? �tr-o situa?ie foarte grea, deoarece se
bazeaz? pe c�tigurile sale. Ca ?i restul juc?torilor, Henrique a cerut s? nu mai fie min?it ?i a
afirmat c? el ?i colegii s?i vor face orice pentru a salva echipa, chiar ?i � condi?iile actuale, c�d
patronatul refuz? s? mai pl?teasc? salariile de at�a timp. �<br /><strong></strong></p>  <p
style="text-align: justify;"><strong>Bernardo Henrique:</strong> <em>�Sunt foarte trist pentru
c? n-am jucat deloc � ultima etap?, cu Astra. Am fost scos din echip? f?r? niciun fel de
explica?ie. Totu?i, am vorbit cu antrenorul ?i se pare c? problema s-ar fi rezolvat ?i voi fi din
nou pe foaia de joc, s?pt?m�a aceasta. Domnul Lienen mi-a spus c? a? avea dou? kilograme
� plus la greutate, ceea ce nu este adev?rat. Am aceea?i greutate ca atunci c�d am venit �
Rom�ia, adic? 82 de kilograme, nu ?tiu de unde a reie?it c? m-a? fi �gr??at. Eu am t?cut,
mi-am v?zut de treab?, �s? nu pot s? mai rezist ?i s? ?in � mine. �tr-adev?r, mi s-a repro?at
?i faptul c? am ajuns cu zece zile mai t�ziu � cantonamentul din Spania, dar aici nu este vina
mea. I-am explicat lui Mister c? ce mi s-a �t�plat � iarn?, cu viza, n-a fost problema mea, ci a
clubului care n-a fost capabil s?-mi rezolve actele p�? c�d urma s? m? �torc eu din Brazilia. A
fost un moment foarte greu pentru mine. Am plecat din Brazilia, la finalul vacan?ei, � timp util
pentru a ajunge la reunire. Am f?cut o escal? la Roma, apoi c�d am ajuns � Bucure?ti, dup?
14 ore de zbor, cei de la Poli?ia de Frontier? mi-au cerut actele pentru verificare. Nu a fost
adev?rat c? nu am avut contractul cu mine, d�?ii chiar pe contract s-au uitat, apoi pe pa?aport
?i au constatat c? st?tusem � Rom�ia din septembrie p�? � decembrie f?r? viza necesar?
oric?rui str?in. Mi-au zis  ?i mi-au interzis intrarea � Rom�ia. � 10 minute m-au urcat �tr-un
avion spre Roma. Nu-mi venea s? cred ce mi se �t�pl?, nu puteam realiza c? m? �torc �tr-un
loc de unde plecasem cu c�eva ore �ainte, f?r? s? pot lua leg?tura cu cineva apropiat mie. La
Roma, am stat �chis �tr-o �c?pere, al?turi de �c? patru persoane, � jur de 20 de ore. F?r? s?
m?n�c ceva, f?r? s? beau ap?, f?r? s? pot vorbi cu familia la telefon. A fost un co?mar, v? rog
s? m? crede?i. Primul lucru pe care l-am zis, c�d am intrat pe u?? � Brazilia, a fost: �m? las
de fotbal�. M-am culcat ?i am dormit o zi �treag?. Pur ?i simplu nu mai voiam s? aud de fotbal,
de O?elul, de nimic� Apoi am discutat cu familia ?i mama mi-a spus c? sunt singura ei surs? de
venit ?i am hot?r� s? m? �torc. Eu �i �tre?in p?rin?ii ?i fra?ii. Mama, s?raca, era disperat?,
pl�gea �truna. Sunt aproape patru luni de c�d nu am mai primit vreun ban. ?i situa?ia este cu
at� mai complicat? cu c� eu trebuie s? trimit bani acas?, � Brazilia. Repet, mama mea e
disperat? pentru c? de patru luni nu le-am mai dat nimic. Iar pentru noi e foarte greu. E o
situa?ie ap?s?toare pe care oric� de mult am vrea s-o ignor?m, nu avem cum. Eu sunt de ?ase
luni aici ?i n-am mai fost pl?tit de patru, deci am jucat doar pentru dou? luni, nu? E cumplit de
greu ?i de dezam?gitor pentru c? noi, str?inii, plec?m de acas? cu g�dul la familiile noastre, la
cum s? ne facem un viitor mai bun, iar c�d se �t�pl? lucruri de genul acesta, mie cel pu?in,
nu-mi vine dec� s? plec �apoi acas? ?i s? m? las de tot. Sincer, am vrut ?i eu s?-mi depun
memoriu, dar am discutat cu ai mei ?i am zis s? mai a?tept �c? o s?pt?m�?. Conducerea ne
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spune la fiecare �ceput de s?pt?m�? c? p�? la urm?torul joc vom avea salariile pl?tite, dar nu
se dovedesc a fi dec� minciuni. Sincer, � acest moment nu ne dorim dec� s? ni se spun? doar
adev?rul. S? ni se spun? � fa?? c? avem probleme ?i s? ni se dea o dat? concret? a pl??ii. Nu
s? ne duc? cu vorba de pe o zi pe alta. Noi suntem con?tien?i de faptul c? Narcis R?ducan
�cearc? s? ne ajute, c? nu el este vinovat ?i � mul?umim pentru sprijin, �s? am vrea ca
patronul s? ?in? cont ?i de noi, m?car pu?in. To?i vorbim despre asta � vestiar ?i suntem
extrem de sup?ra?i pentru c? nu putem s? ne facem vreun plan de viitor. �c? un aspect pe
care vreau s?-l l?muresc. Nu este adev?rat c? nu am jucat cu Astra pentru c? nu am semnat
prelungirea contractului. P�? acum nu a venit cineva s?-mi fac? o ofert?. � condi?iile astea, cu
siguran?? nu voi continua. M-am adaptat foarte bine � Rom�ia ?i n-a? vrea s? plec de aici.
Sper ca rezultatele ?i evolu?iile mele s? fie v?zute ?i s? pot continua � Liga I ?i din var?. C�
despre O?elul, m? voi g�di foarte bine �ainte de a mai face un pas. Egalul cu Astra a fost
singurul lucru bun din ultima perioad?. Misiunea noastr? e s? c�tig?m, suntem ambi?io?i ?i
vrem s? trecem peste aceast? presiune ?i peste pasa proast? � care ne afl?m. Chiar ?i f?r?
bani, v? asigur?m c? atunci c�d intr?m pe teren, uit?m complet de acest lucru ?i ne
concentr?m doar pentru a da totul din noi. Zilnic vorbim de faptul c? trebuie s? urc?m �
clasament.�</em></p>
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