
 

Mesmo tranqüilo, São Paulo não relaxa antes da 'final' 
 
 
Para o meia Joílson, partida deste domingo, no Morumbi, não terá clima de revanche contra o 
Flu 
 
Não confunda tranqüilidade com relaxamento. "Certamente teremos um jogo difícil, também 
porque o outro time ainda está preocupado com o rebaixamento", avaliou o meia Joílson, após 
o treino deste sábado do São Paulo, que se prepara para enfrentar o Fluminense, no Morumbi, 
pela penúltima rodada do Brasileirão.  
 
O duelo de tricolores deste domingo pode definir o título de um e complicar a vida do outro. Se 
vencer, o São Paulo será campeão com uma rodada de antecipação. Se perder, o Fluminense 
corre o sério risco de voltar a ser assombrado pelo fantasma do rebaixamento. 
 
"Estamos jogando uma partida decisiva atrás da outra e esta será apenas mais uma. É claro 
que o Fluminense tem um retrospecto recente bom contra o São Paulo, mas estamos melhores 
agora", avisa Joílson. 
 
No primeiro semestre, o Fluminense eliminou o São Paulo da semifinal da Libertadores, com 
um gol aos 46 do segundo tempo. No Brasileirão, o time carioca derrotou o rival paulista por 3 
a 1, no Maracanã. "Sim, o Fluminense ganhou da gente neste últimos jogos, mas isto não quer 
dizer que este jogo de amanhã [domingo] tenha um clima de revanche", aliviou Joílson. 
 
Questionados sobre a dificuldade de participar de um jogo de tanta importância para as duas 
equipes, tanto Joilson quanto o zagueiro André Dias concordam: é muito mais difícil estar no 
time que luta para não cair. 
 
"Estava no Botafogo em 2005 e 2006 e tivemos duas temporadas complicadas. Chegamos nas 
últimas rodadas preocupados com o rebaixamento, mas no fim tudo deu certo", comenta 
Joilson. "É complicado, a bola não entra, o passe não sai, a torcida vaia...", continua. "Em 
compensação, jogar pelo título é gostoso, a torcida apóia e a jogada sempre dá certo." 
 
Já André Dias, se lembrou dos tempos de Paysandu. "Cheguei para disputar o Brasileiro de 
2003. Não estive naquela equipe que disputou a Libertadores. Foi complicado e precisávamos 
de um bom resultado contra o Atlético-PR na última rodada. Conseguimos, mas foi um sufoco." 
 
Evolução 
 
Há 17 rodadas, o São Paulo era apenas o quarto colocado na classificação, oito pontos atrás do 
então líder Grêmio. "Na virada do turno, achávamos que brigaríamos apenas por uma vaga na 
Libertadores. Só isso já estava bom", comenta André Dias. 
 
Passados pouco mais de três meses, o São Paulo pode ser campeão, com uma rodada de 
antecedência. O campeonato é mesmo, mas a cabeça do time, não. "A equipe evoluiu e mudou 
de postura no segundo turno. De repente, mudamos a maneira de pensar e percebemos que o 
que faltava era marcar melhor", explica o zagueiro, que traz a "fórmula para o sucesso." 
 
"Humildade. Eu tenho de ter a humildade de correr atrás do atacante e fazer isso no jogo 
todo", diz. "Aqui não tem nenhum craque, aliás não tem nenhum craque no futebol brasileiro. 
Temos sim bons jogadores e aqui no São Paulo todos tem de marcar, com faz o Borges, ou o 
Dagoberto. Este é o segredo da evolução do time neste segundo turno." 
 
O treino 
 
Como sempre, na véspera de um jogo importante, neste sábado, o técnico Muricy Ramalho 
não realizou nenhum treino tático. A movimentação do dia foi o famoso "rachão", com 
destaque para o belo gol de bicicleta de Miranda.  
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