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Um dos gols mais bonitos do Brasileirão 2011 foi o assinalado pelo Dagoberto do São Paulo
x Flamengo. Entretanto, a beleza de seu chute foi apagada pela violenta e desnecessária falta
(que com ele é comum) cometida contra um flamenguista.

São Paulo pouco ainda tem do belo time dos campeonatos anteriores. Rogério Ceni continua
sendo o “dono do time” e é o melhor da equipe. De nada vale ter o toque de bola de um
Rivaldo e a esperança de gols do Luiz Fabiano, se até agora a cadência do jogo que era dado
pelo Hernanes, pelo Jorge Wagner, pelo Danilo (hoje no Corinthians), não se faz presente!

Atlético Goianense tem mostrado brilhantes atuações. O time e a simplicidade de seu
treinador (Hélio dos Anjos) formam um belo conjunto desportivo.

América Mineiro tem feito um excelente segundo turno. Se tivesse com o Givanildo desde o
início do campeonato, suas chances seriam melhores! Agora esta muito tarde!
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Botafogo é um time que depende muito de Loco Abreu, Jefferson, Cortês. Muito distante da
época de Garrincha, Didi, Zagallo, Newton Santos, Quarentinha, Jairzinho, Marinho.

Cruzeiro, então, está totalmente perdido. Sem pensar em Tostão, Evaldo, Piazza, Natal,
Dirceu Lopes, Zé Carlos, Joãozinho, Hilton Oliveira, hoje resta apenas o Fábio e o Montillo.i O
atual presidente do clube disse que mudará de nome se o Cruzeiro cair para a segundona. Ele
já pode procurar o novo nome.

Atlético Mineiro é outro que está para cair. É claro que a lembrança ainda pende pelos nomes
de Cerezo, de Eder, de Reinaldo, de Luizinho. Mais recentemente, de Diego Tardelli e de
Obina. E agora?

Por falar em mineiro (nascido em São Gotardo e criado em Ibiá), é importante aqui dizer das
belas qualidades do Danilo. Desde o Goiás, São Paulo e sua passagem por clube Japonês,
Danilo tem mostrado suas habilidades para com a pelota. Por pressão de meia dúzia de
corinthianos, no momento que Danilo estava arrumando o “timão”, foi pelo Tite excluído da
equipe. Contra o Vasco, além de ter tocado a bola para o primeiro gol do Corinthians, fez o
segundo! É um grande jogador o Danilo! Volto a dizer: até hoje faz falta ao São Paulo!
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