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FOTO: Lúcio é entrevistado por
universitários no Olímpico
Jogador do Grêmio trocou experiências com alunos de uma faculdade de
Comunicação Social
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Há algum tempo o lateral-esquerdo Lúcio não entrava na sala de entrevistas do estádio Olímpico. O jogador
do Grêmio se recupera de uma lesão nos ligamentos cruzado anterior e colateral medial do joelho esquerdo,
sofrida em fevereiro. Nesta terça-feira, ele participou de uma atividade envolvendo alunos de um curso de
extensão sobre Jornalismo e futebol de uma faculdade de Comunicação Social de Porto Alegre. Vinte
estudantes simularam uma entrevista coletiva com o atleta, que falou sobre as experiências que teve na
carreira com os diferentes tipos de cobertura esportiva. “Recebi o convite e não pensei duas vezes. A
imprensa tem um papel fundamental no cenário do futebol. Fico feliz por tentar contribuir com a formação de
futuros profissionais” – disse, por meio de sua assessoria de imprensa. Lúcio deve voltar a jogar no mês de
agosto.
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Grêmio quer abalar o Flu no Olímpico com 'gol para matar o jogo'
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Nova Camisa Grêmio Puma
2010 - 2011 Branca Pronta Entrega Em 10x Sem Juros Na SportField
www.Gremio.SportField.com.br
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