
\&quot;Micul print\&quot;, la Medias
Anderson Miranda Rodrigues (23 ani), este ultima noutate din lotul mediesenilor. Format in curtea
clubului brazilian Flamengo, mijlocasul "cariocas" a venit in probe la Gaz metan, in aceasta vara, iar prin
evolutiile sale a reusit sa impresioneze. 
  
  " Seamana foarte mult cu Elton, cel care a fost la Steaua. imi place, este un jucator vioi, cu tupeu
extraordinar in joc si cu un dribling debordant", l-a caracterizat pe brazilian presedintele Gazului metan,
Ioan Horoba.
  
  Anderson, care are doar 1,60 metri, cu 6 centimetri mai mult decat fostul stelist Eric, este convins ca nu
va avea probleme sa se impuna in campionatul rominesc. 
  
  "Punctul meu forte este viteza. imi place driblingul, doar sunt brazilian, dar si sa dau pase decisive. Cu
toate ca sunt mic de inaltime, am doar 1,60 metri, nu imi este frica de jucatorii inalti, cand sunt in relatie
unu la unu, driblez imediat. De mic imi doream ca voi ajunge intr-o buna zi sa evoluez in Europa, iar acum
visul poate deveni realitate. Mediasul este prima echipa europeana la care am ajuns. Sunt convins ca ma
voi adapta. Cunosc cat de cat campionatul romanesc, pentru ca am urmarit meciuri din Liga I pe internet,
anii trecuti. Am fost suporterul prietenului meu Eric, pe cand evolua la Gaz metan. Toata familia mea va
fi fericita daca voi ramane la aceasta echipa", a marturisit Anderson.
  
  "Am auzit ca a fost Elton in Romania, un jucator si mai mic decat mine. De fapt, aici toata lumea asa ma
striga pe aici. L-am vazut la TV, in Brazilia, iar acum imi dau seama ca exista asemanare intre noi, si la
figura, si la stilul de joc", a mai afirmat brazilianul, fan inrait al starului Barcelonei, Lionel Messi.
  
  Anderson urmeaza sa semneze, in aceste zile, cu gruparea din orasul de pe malurile Tirnavei Mari.
Brazilianul este al saselea transfer al Gazului metan din aceasta vara, dupa Vali Negru, Ciprian
Vasilache, Florin Dan, Sergiu Bus si Cristi Bud, ultimii doi imprumutati pentru aceste sezon de la CFR
Cluj.
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