
 

São Paulo faz questão de dizer que 'está tudo sob controle' 
 
 
Jogadores garantem que não existe desespero para o último jogo do Brasileirão, que pode 
decidir o título 
 
O São Paulo perdeu a chance de conquistar o título do Campeonato Brasileiro diante de sua 
torcida no último domingo, no Morumbi, ao empatar com o Fluminense. Mesmo assim, em um 
discurso bem afinado, o elenco faz questão de dizer que "está tudo sob controle" e que não é 
hora de desespero antes do que pode ser o inédito hexacampeonato. 
  
O volante Hernanes é um dos que fazem questão de demonstrar que a tranqüilidade é um 
fator fundamental do elenco antes de um jogo importante, como o do próximo domingo, 
contra o Goiás, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF). "Nosso time é um time de decisão. 
Gostamos desse tipo de situação e agora é se preparar para mais um jogo decisivo, mas aqui 
está tudo sob controle", afirmou. 
  
Além da tranqüilidade, o camisa 15 do São Paulo acredita que o fato de tomar poucos gols foi 
um dos fatores decisivos na recuperação do time no Brasileirão. No começo do segundo turno, 
o São Paulo estava 12 pontos atrás do então líder Grêmio. Conseguiu se recuperar na 
competição e está 17 jogos sem perder. 
  
"Ainda que a gente faça um ou dois gols, também tomamos poucos e certamente essa é a 
marca da nossa equipe", disse Hernanes. Caso não tome gol neste domingo, o título já está 
garantido. O São Paulo precisa apenas de um empate contra o Goiás, independente do 
resultado do jogo do Grêmio que, em casa, pega o Atlético-MG. 
  
Força defensiva 
 
E não tomar gols é com o trio de zagueiros Miranda, Rodrigo e André Dias. Atuando juntos os 
três ainda não perderam neste campeonato e formam a segunda melhor defesa da competição 
- sofreram 36 gols, contra 35 do Grêmio. Além disso, eles confiam nas explicações do técnico 
Muricy Ramalho para um bom desempenho durante o jogo. 
  
"Somos um grupo experiente e, além disso, temos obediência tática. O Muricy sempre fala 
muito sobre os adversários e isso ajuda muito. Então, está tudo sob controle", afirmou o 
zagueiro André Dias. 
  
André Dias também foi na mesma linha de discurso do restante do elenco ao falar sobre a 
tranqüilidade antes de uma decisão. "Estamos muito motivados, porque é um jogo que vale o 
ano inteiro", disse o zagueiro. "Não vai ser faltando uma partida que vamos deixar o título 
escapar", concluiu.  
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