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Sérgio Baresi nunca esteve tão interino no comando do São Paulo. A diretoria do clube 
garantiu que o treinador comanda a equipe diante do Vasco, amanhã, no Morumbi, mas 
apressou as negociações para trazer um novo técnico. Baresi já teria sido até avisado que faz 
sua última partida à frente do time profissional diante dos cariocas. Depois volta a comandar 
o time sub-20, campeão da Copa São Paulo de juniores. 
 
O interino ainda não conseguiu nenhuma vitória no comando dos profissionais do São Paulo. 
Estreou com empate diante do Cruzeiro (2 a 2), no Morumbi, e domingo perdeu do 
Corinthians (3 a 0), jogo que a direção classificou como "horroroso". 
 
O plano A da diretoria é Paulo Autuori. Não há multa rescisória em seu contrato com o Al-
Rayyan, do Catar. O empecilho para sua contratação, no entanto, é o alto salário. O treinador 
ganha US$ 2 milhões (R$ 3,5 milhões) por ano no futebol árabe. A intenção da diretoria são-
paulina é reduzir um pouco a pedida do campeão da Libertadores e do Mundial de 2005 pelo 
clube (ofereceria R$ 291 mil por mês).  
 
"O Autuori é um bom nome, tem o perfil do clube, mas ainda não temos nada acertado", 
garantiu o vice-presidente de Futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva.  
 
A segunda opção da presidência seria Antônio Lopes, que faz bom trabalho no Avaí (a equipe 
catarinense está na 5.ª posição do Brasileiro). O time de Florianópolis já teria até sondado 
seu ex-técnico Silas, que foi demitido recentemente do Grêmio, para substituir Lopes. O 
último título do veterano treinador foi o da Série A, em 2005, com o Corinthians. 
 
Oficialmente, a diretoria tricolor evita comentar nomes. Os dirigentes têm dificuldade em 
chegar a um consenso. Autuori e Lopes são opções de Juvenal Juvêncio e o próprio presidente 
se encarrega das negociações.  
 
NÃO EMBALOU 
 
16,6% é o aproveitamento do técnico Sérgio Baresi no comando do São Paulo. O interino tem 
apenas um empate e uma derrota no time profissional 
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