
Currículo 

 

BRUNO MOSSA DE REZENDE  

Altura: 1m90 

Peso: 76kg  

Data de nascimento: 02/07/1986 

Local: Rio de Janeiro (RJ) 

Clube: Lube Civitanova (Itália) 

Bruno começou sua carreira na seleção brasileira nas categorias de base, conquistando o             
vice-campeonato no Mundial Juvenil de 2005. Na equipe adulta, em 2007, venceu a Liga              
Mundial, os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo e o Campeonato Sul-Americano.  

No ano seguinte, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim. Em 2009,               
voltou a vencer com a equipe nacional, conquistando os títulos da Liga Mundial e da Copa dos                 
Campeões. Em 2010, venceu a Liga Mundial mais uma vez e conquistou seu primeiro título no                
Campeonato Mundial.  

Em 2011, foi vice-campeão na Liga Mundial e campeão do Sul-Americano e dos Jogos              
Pan-Americanos. No mesmo ano, ainda conquistou a medalha de bronze na Copa do Mundo              
de 2011. O ano de 2012 foi marcado pela prata nos Jogos Olímpicos de Londres. Em 2013,                 
Bruninho ajudou a seleção brasileira a conquistar duas medalhas de ouro, no Campeonato             
Sul-Americano e na Copa dos Campeões, e ficou com o vice-campeonato na Liga Mundial.  

O levantador começou a temporada 2014 com a medalha de prata na Liga Mundial e conduziu                
o time na conquista do vice-campeonato mundial. No ano seguinte, Bruninho contribuiu para a              
conquista do título do Sul-Americano disputado em casa, em Maceió (AL). Em 2016, o capitão               
conduziu o time a conquista da medalha de ouro dos Jogos Olímpicos.  

O ano pós-olímpico foi de três competições, onde Bruninho esteve com o Brasil nas medalhas               
de ouro no Sul-Americano e na Copa dos Campeões e na campanha de praia na Liga Mundial.                 
No ano de 2018, esteve com a seleção na campanha da medalha de prata no Campeonato                
Mundial. Já em 2019 fez parte das campanhas vitoriosas no Memorial Wagner, Pré-Olímpico e              
Copa do Mundo. 


