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ESPORTES
LLRECOMEÇO AOS 34 ANOS

HOJE NA TV

Bruno: ‘Eu tenho muita
lenha para queimar’
Goleiro participa de vitória do Poços de Caldas em amistoso

O

AFP

goleiro Bruno estreou
ontem pelo Poços de Caldas jogando no segundo
tempo da vitória por 2 a 0 do
Vulcão, como o time mineiro é
conhecido, diante do Independente de Juruaia, em amistoso
no estádio Bandolão. A volta de
Bruno aos gramados teve pedidos de autógrafos e de selfies e

VOLTA AOS
GRAMADOS
TEVE PEDIDOS
DE AUTÓGRAFOS
E SELFIES
gritos de apoio da torcida. O jogo teve 300 pagantes e, ao fim da
partida, Bruno afirmou que a
motivação era a mesma que entrar no Mineirão lotado.
Antes do amistoso, Bruno foi apresentado ao lado do
elenco. O clube só permitiu
perguntas sobre futebol durante a entrevista coletiva. Ele foi
preso em setembro de 2010 e
condenado em março de 2013.

pediu a TV Alterosa, afiliada do
SBT, de fazer perguntas e até de
posicionar o microfone sobre a
mesa para captação de áudio. A
Alterosa divulgou as imagens
de Bruno no bar no horário em
que deveria estar trabalhando e,
após a reportagem, o goleiro teve de voltar ao regime fechado.
“Acho que as pessoas es-

‘É UM DESAFIO.
O TRABALHO
DIÁRIO VAI
MOSTRAR AONDE
POSSO CHEGAR’
Bruno diz que a motivação é a mesma de entrar no Mineirão lotado

Ele cumpre pena de 20 anos e
nove meses pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza
Samudio e pelo sequestro e
cárcere privado do filho Bruninho. Como conseguiu voltar ao
regime semiaberto em julho, o
goleiro tem autorização para
trabalhar durante o dia.
O goleiro conseguiu autori-

zação da Justiça para viajar de
Varginha para Poços de Caldas,
cidade a 160 quilômetros, tendo que retornar às 21h. Ele chegou ao centro de treinamento
do clube acompanhado da filha
de 2 anos, da esposa e da advogada, sendo acompanhado por
dois seguranças na chegada.
A advogada do goleiro im-

peram o mesmo goleiro que
atuou no Flamengo, no Corinthians, no Atlético-MG.
Faço disso um desafio, e somente o dia a dia e o trabalho
diário, através da minha vontade vão mostrar aonde posso
chegar. Eu tenho muita lenha
para queimar. Tem jogadores aí
hoje chegando aos 40, tenho 34
anos e na posição como goleiro
ajuda”, afirmou Bruno.

Contrato vai até janeiro. A princípio, não treinará com o elenco
O goleiro Bruno comentou
sobre sua expectativa pelo contato com o público: “Pela primeira
vez eu pude sair de Varginha. Em
Varginha, eu estava me sentindo
praticamente em casa.Da mesma
forma que eu consegui conquistar aquelas pessoas, tenho certeza
de que,se as pessoas me derem essa oportunidade de estar aqui em

Poços de Caldas, a partir do momento em que as pessoas passarem a conhecer o Bruno mais de
perto, vão ver o ser humano que
é o Bruno, tenho certeza de que
pode mudar muita gente. Vou
ter uma grande oportunidade
de mostrar esse novo eu”.
Há uma expectativa de que
o Poços de Caldas dispute uma
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competição oficial em agosto
de 2020, na Terceira Divisão do
Campeonato Mineiro. Bruno
explicou que seu contrato vai até
janeiro e, por enquanto, ele segue com treinamento em Varginha com um personal trainer e,
a princípio, não vai treinar com
seus colegas de time.
“Nós apostamos na ques-

tão jurídica, a partir de janeiro, quem sabe, fevereiro, alguns
ajustes. Talvez até mude para Poços de Caldas, seja até liberado.
Se continuar desta forma, nós sabemos da dificuldade, mas se tiver autorização de pelo menos
três vezes na semana estar junto
com o grupo, não vejo problema
algum”, explicou.

GLOBO
Esporte Espetacular
10h (vivo)
Campeonato Brasileiro
Botafogo x Fluminense
16h (vivo)
SPORTV
Campeonato Brasileiro
CSA X Avaí
17h45 (vivo)
Linha de Passe
21h (vivo)
SPORTV 2
Mundial de Atletismo
12h15 (vivo)
FOX SPORTS
Campeonato Argentino
Vélez Sarsfield x Independiente
10h55 (vivo)
Campeonato Alemão
Eintracht Frankfurt x Werder
Bremen
13h (vivo)
A Última Palavra
21h (vivo)
FOX SPORTS 2
Campeonato Alemão
Wolfsburg x Union Berlin
10h25 (vivo)
Campeonato Argentino
Defensa y Justicia x Boca Juniors
19h55 (vivo)
ESPN BRASIL
Campeonato Holandês
Ado Den Haag x Ajax
07h10 (vivo)
Campeonato Inglês
Manchester City x Wolverhampton
09h50 (vivo)
Newcastle x Manchester United
12h20 (vivo)
Linha de Passe
21h (vivo)
ESPN
Campeonato Inglês
Southampton x Chelsea
09h50 (vivo)
ESPN 2
Campeonato Espanhol
Valladolid x Atlético de Madrd
10h50

