
Aproape de o impacare istorica? Eric vrea sa se intoarca la Gaz Metan. Pustai si Horoba l-ar `cam` dori
Plecat in vara fara acordul clubului mediesean la Karpaty Lvov, Eric de Oliveira spune ca isi doreste sa se
intoarca la Gaz Metan. 
  
  `Imi doresc sa ma intorc la Medias. Am discutat deja cu domnul Pustai si zilele viitoare voi avea o
discutie si cu cei din conducere. Nu mai pot sta departe de sotie si copil si mi-e dor sa joc fotbal`, a
declarat Eric, citat de prosport.ro 
  
  Jucatorul cariocas a spus ca nu vrea sa se mai intoarca in Ucraina. `Stiu ca si alte cluburi din Romania
ma cauta, dar eu vreau sa revin la Gaz pentru ca aici m-am simtit cel mai bine. Nu ma mai intorc in
Ucraina`, a spus brazilianul pentru prosport.ro. 
  
  Pustai: `Daca vine, il antrenez`
  
  La conferinta de presa de dupa Gaz Metan – Ceahlaul Piatra Neamt(3-1), antrenorul Cristi Pustai a spus
ca, daca oficialii clubului mediesean il reprimesc pe Eric, el il va antrena pe brazilian. `Legat de Eric -
sunt altii, nu eu trebuie sa il primesc. Daca vine Eric si este jucatorul Gazului Metan, eu o sa il antrenez.
Avem nevoie de orice jucator de valoare. Un jucator care anul trecut a fost al doilea ca numar de goluri
marcate, care a dat zece sau 12 asisst-uri, cum sa nu ai nevoie de una asemenea jucator? Problema e sa
ajungem la un numitor comun cu el, ca nu poti de fiecare data sa vii, sa pleci. Gesturie trebuie pedepsite,
insa daca ar veni la echipa ar fi cu pedepse, cu toate lucrurile pe care conducerea le considera`, a declarat
Pustai. 
  
  Horoba: `L-am dori in continuare` 
  
  Presedintele Ioan Horoba a comentat posibilitatea ca brazilianul sa revina la formatia de pe Tarnava
Mare. `Am auzit ca Eric este in Medias si ca maine ar trebui sa se dea decizia la Comisia pentru
solutionarea litigiilor. Decizia nu o stiu dar nu ar putea fi decat suspendarea lui. Ne lipseste foarte mult
Eric, dar nu trebuie sa ne plangem pentru acest lucru. Il vedeam in echipa nationala pe Eric, incepusem
procedura pentru a deveni cetatean roman. A dezamagit multa lume. Era usor sa obtina cetatenia pentru
ca s-a si casatorit cu o romanca. Era pe o panta ascendenta, numai el a pierdut. L-am dori in continuare.
El, pana la semnarea unui nou contract cu Gaz Metan, a fost imprumutat, din 2007. Anul trecut a semnat
un nou contract cu Gaz Metan pe 5 ani de zile, pe care nu l-a respectat. Nu as vrea sa ma pronunt. Astept
verdictul maine si apoi putem vorbi. Daca va fi suspendat, nu va putea juca nici in Ucraina", a spus Ioan
Horoba la DigiSport Special, citat de gsp.ro. 
  
  Eric de Oliveira a intervenit telefonic in emisiunea canalului Digi Sport. `Am venit sa ma uit la meci, sa
imi revad colegii. S-a terminat campionatul in Ucraina. Am o situatie putin complicata in Ucraina, dar
deja incerc sa vorbesc cu impresarul si sa rezolvam situatia, sa vad daca trebuie sa ramin acolo sau sa ma
intorc. Am avut contract 4 ani cu Medias, am fost imprumutat, a trebuit sa plec apoi. Daca Gaz Metan
crede ca a avut dreptate si a fost corect cu mine, le doresc multa bafta. Astept cu mare drag decizia
Comisiilor. Le doresc celor de la Gaz Metan sa castige Cupa si sa mearga in cupele europene. Eu, de cand
sunt la Gaz Metan, mi-am dorit sa ajung la o echipa mare. Mereu mi s-a spus ca nu am oferte. Asta e, am
plecat in strainatate", a spus Eric, in emisiunea DigiSport Special, citat de gsp.ro.
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