
  

Muricy diz que não ganhou nada e promete blindar o elenco 
Marcius Azevedo e Amanda Romanelli  
 
 
A uma vitória de conquistar o inédito hexacampeonato, técnico do São Paulo voltou a criticar 
São Januário 
 
Após seu time vencer o Vasco por 2 a 1, o técnico Muricy Ramalho deixou o vestiário da 
mesma maneira de sempre, neste domingo, em São Januário. Nem parecia que a equipe havia 
conquistado uma vitória tão importante, que aproximou o São Paulo do título. A principal 
preocupação do treinador era acabar com a euforia. "O ser humano se entusiasma com 
qualquer coisa. Mas aqui não ganhamos nada." 
 
Na resposta seguinte, ele foi ainda mais incisivo. "Esta semana será difícil vocês entrevistarem 
alguém. Vou blindar o meu elenco. Não temos um supertime, precisamos trabalhar. O nosso 
único diferenciado é o goleiro", discursou Muricy, ainda exaltado pela adrenalina da partida. 
"Aqui trabalhamos com os pés no chão. Vamos pensar no Fluminense", completou. 
  
O titulo ainda não está confirmado, faltam dois pontos para o São Paulo conquistá-lo 
matematicamente, já que agora soma 71, cinco à frente do Grêmio. Mas se vier, ele será 
merecido, segundo Muricy. A declaração é uma clara resposta ao técnico do time gaúcho, 
Celso Roth, que afirmou ser injusto a sua equipe não ser campeã porque foi a mais regular 
durante o campeonato. 
  
"Fizemos um segundo turno perfeito, muito forte. Perdemos apenas para o Grêmio e ainda 
com um gol irregular, em impedimento", afirmou Muricy, que lembrou o momento da virada. 
"Depois do jogo contra o Atlético (Mineiro) tivemos uma conversa dura e o time reagiu", disse 
o treinador - na oportunidade, o São Paulo empatou por 1 a 1, no Mineirão, e ficou fora do G-
4. 
  
Hipocrisia 
 
O treinador do São Paulo também não fugiu da polêmica mesmo depois da vitória em São 
Januário. Muito criticado pelo comando vascaíno durante a semana por ter dito que não eram 
boas as condições de trabalho na casa do rival, Muricy voltou à carga. "É muita hipocrisia. Os 
problemas continuam os mesmos, não exagerei em nada do que disse. Quando se fala um 
pouco de verdade, já ficam bravinhos". 
  
No domingo passado, Muricy reclamou que o acesso a São Januário era difícil e que sempre 
havia muita gente em campo. No dia seguinte, o técnico Renato Gaúcho ficou revoltado e 
disparou sobre o colega paulista. Na sexta-feira, o presidente Roberto Dinamite desabafou. "O 
Muricy foi irresponsável, lamentável e muito infeliz". 
  
Neste domingo, porém, o técnico são-paulino foi à forra. "Eu não disse nada demais. Jogaram 
pedra, jogaram bomba. Eu não posso perder um jogo por detalhe". Durante a madrugada, 
fogos de artifício atrapalharam o sono dos jogadores do São Paulo, e na chegada da delegação 
ao estádio, uma pedra foi atirada no ônibus. 
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