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Péssimos resultados em casa causaram a queda 

Com derrota para o Goiás, 
Cuca é demitido do São Paulo
DA REPORTAGEM

Cuca está fora do São 
Paulo. O técnico deixou o 
clube após a derrota para 
o Goiás, por 1 a 0, no Mo-
rumbi. Ele sai do clube com 
aproveitamento de 47,4% de 
aproveitamento, em 26 jo-
gos: nove vitórias, dez em-
pates e sete derrotas. O mais 
provável agora é que o coor-
denador Vagner Mancini as-
suma a equipe.

O cenário piorou após 
os resultados recentes: o 
São Paulo conquistou ape-
nas cinco dos últimos 18 
pontos. Foram três derrotas 
(Goiás, Internacional e Vas-
co), dois empates (Grêmio e 
CSA) e somente uma vitória 
(Botafogo). Tudo isso soma-
do ao desempenho do time 
aumentou a pressão sobre 
Cuca.

Desde o começo de 
2018 passaram pelo cargo de 
técnico do São Paulo Dorival 
Júnior, Diego Aguirre, André 
Jardine e Cuca, além do pró-
prio Vagner Mancini como 
interino.

A cobrança interna do 
São Paulo no Brasileirão é 
ficar entre os três primeiros. 
Com 35 pontos, o Tricolor 

viu o líder Flamengo dispa-
rar (48 pontos) – Palmeiras 
(42) e Santos (37) jogam nes-
ta quinta-feira, enquanto o 
jogo do Corinthians foi adia-
do.

O time não alcançou 
a meta inicial de 38 pontos 
para o primeiro turno (ter-
minou com 32) e a avaliação 
é de que o trabalho deveria 
ter um rendimento melhor. 
A cobrança sobre Cuca tam-
bém existia pelo nível de 
contratações como Alexan-
dre Pato, Pablo, Daniel Alves 
e Hernanes.

Depois da derrota para 
o Goiás, Cuca disse que não 
se sentia confortável e que 
nem a diretoria estava. O 
treinador, o presidente Car-
los Augusto de Barros e Silva, 
o Leco, e alguns jogadores 
foram alvos de protestos li-
derados pelas torcidas orga-
nizadas.

O São Paulo agora en-
frentará o líder Flamengo, 
sábado, no Maracanã. Toró 
(sentiu lesão na coxa esquer-
da) e Alexandre Pato (estira-
mento na coxa direita) são 
baixas certas. Hernanes, por 
outro lado, cumpriu suspen-
são e volta a ficar à disposi-
ção.

CAIU | Veja por que o Verdão não tem muita opção na lateral além de improvisar volante
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XINGAMENTO IMPORTADO

Árbitro revela xingamento em inglês 
de Guerrero em expulsão contra o Fla

DESCONTENTAMENTO

Botafogo entregará dossiê à CBF cobrando 
explicações por erros de arbitragem no BR

ABRIU O JOGO

Carille revela Motivo 
de ter Barrado Vital

FOTO: GazeTaPress

FOTO: O Dia

FOTO: esTaDÃO

Atacante disparou xingamentos em inglês contra a equipe de arbitragem 

Clube carioca está revoltando com erros de arbitragem 

Treinador foi questionado sobre a saída do meia do time 
titular 
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Líder do Campeona-
to Brasileiro, o Flamengo 
chegou aos 48 pontos com a 
vitória por 3 a 1 sobre o In-
ternacional. Durante o triun-
fo carioca, o adversário teve 
duas expulsões em campo, 
com a de Guerrero chaman-
do mais atenção. E o árbi-
tro Luiz Flavio de Oliveira 
explicou o cartão vermelho 
dado para o peruano.

Muito irritado desde os 
minutos iniciais, o camisa 9 
não teve um bom retorno ao 
Maracanã para encarar o ex-
-clube.

 Xingado pelos torcedo-
res, Guerrero perdeu a cabe-
ça dentro das quatro linhas 
após uma dividida de cabeça 
em que saiu sangrando. Se-
gundo o árbitro, o vermelho 
foi aplicado por conta dos 
xingamentos em inglês des-
tinados ao 4º árbitro.

Guerrero: “Expulso por 
ofender o 4º árbitro, o se-
nhor Grazianni Maciel Ro-
cha, com seu dedo médio 
em riste, dizendo as seguin-
tes palavras: ‘f... you, f... you’. 
Após, se dirige em minha 

DA REPORTAGEM

A expulsão do lateral-
-esquerdo Gilson, ainda no 
primeiro tempo da derro-
ta de 2 a 0 para o Bahia, na 
noite de quarta-feira (25 de 
setembro), foi a gota d’água 
para a diretoria do Botafogo 
organizar um protesto for-
mal na Comissão Nacional 
de Árbitros da CBF. 

O presidente Nelson 
Mufarrej pediu a seus depar-
tamentos de futebol e jurí-
dico para organizarem um 
dossiê que será entregue di-
retamente ao presidente da 
entidade, Rogério Caboclo, 
cobrando uma explicação 
formal sobre os constantes 
erros contra o Glorioso.

O Botafogo vai levar no 
material o lance da expul-
são de Gilson neste jogo e 
também na derrota de 1 a 0 
para o Santos, no sentido de 
provar que em nenhum dos 
lances o jogador cometeu a 
infração. O Alvinegro ainda 
vai recordar polêmicas como 

DA REPORTAGEM

O discurso de Fábio Ca-
rille na noite de quarta-feira 
(25), logo após o empate com 
o Independiente Del Valle 
que culminou na elimina-
ção do Corinthians na Copa 
Sul-Americana, foi bem di-
ferente daquele concedido 
pelo técnico na semana pas-
sada, quando os equatoria-
nos surpreenderam os pau-
listas dentro da Arena com 
uma vitória contundente por 
2 a 0. Em Itaquera, Carille 
afirmou que seus comanda-
dos pecaram pela falta ex-
periência e citou Pedrinho e 
Mateus Vital como jogadores 
que teriam sentido a marca-
ção contra o Del Valle.

A repercussão foi bas-
tante negativa, jogadores ex-
puseram a discordância com 
o treinador, a principal torci-
da organizada do clube pro-
testou no CT Joaquim Grava 
e talvez tudo isso tenha feito 
Fábio Carille refletir e mudar 
o discurso no Equador.

“Muito orgulho des-
se grupo, dessa equipe, um 
ano que está sendo bastante 
difícil para nós, ano de re-
montagem, mas chegamos 
à semifinal e infelizmente 
não passamos”, comentou o 

técnico, em entrevista cole-
tiva no Estádio Olímpico de 
Quito. “Aprendizado. Temos 
de aprender todo dia, tenho 
um grupo bastante experien-
te, lutamos, infelizmente não 
passamos. É já virar a cabeça 
para o Vasco, primeiro jogo 
dos 18 decisivos que a gente 
tem no Brasileiro”, reiterou, 
projetando a sequência da 
temporada.

Fábio Carille também 
foi questionado sobre a saída 
de Mateus Vital do time ti-
tular desde a derrota no pri-
meiro embate frente ao In-
dependiente del Valle. “Vital 
hoje briga por posição com 
Sornoza. 

Vital me dá o um contra 
um melhor, drible, o Sorno-
za me dá o passe, lançamen-
to, bola parada muito boa. 
Cada um dentro das suas 
características”, explicou Ca-
rille, que também falou so-
bre suas opções por Ramiro 
e Boselli.

“Essa era a intenção, de 
ser uma equipe mais cascu-
da, experiente, a escolha do 
Ramiro também foi pen-
sando em uma substituição, 
uma mudança tática, de ar-
mar uma situação de armar 
o Ramiro pela direita e o Pe-
drinho por dentro”.

direção, socando o ar, chu-
tando o chão e proferindo as 
seguintes palavras: ‘f... you, 
f... you, f... you.’ Necessitando 
ser contido por seus compa-
nheiros para deixar o campo 

o uso do VAR na derrota de 1 
a 0 para o Palmeiras.

Em relação ao jogo de 
quarta-feira, o Botafogo vai 
protestar contra o árbitro 
Flávio Rodrigues de Souza, 
do Rio Grande do Sul, e tam-
bém contra a equipe do VAR 
presente no estádio da Fonte 
Nova, que era liderada pelo 
árbitro Thiago Duarte Peixo-
to, de São Paulo.

Dentro de campo, a de-
legação retornou da Bahia 
nesta quinta-feira e os joga-
dores foram liberados em 
seguida. 

Hoje (27), começa a pre-
paração para o duelo contra 
o Fortaleza, marcado para a 
próxima segunda-feira (30), 
às 20h, na Arena Castelão, 
em Fortaleza (CE), pela 22ª 
rodada do Brasileirão.

Para este duelo, Gilson 
será desfalque pois cumpre 
suspensão. Em compensa-
ção, o lateral-direito Fernan-
do e o meia Luiz Fernando, 
que estavam suspensos con-
tra os baianos, voltam a fi-

de jogo.”
Antes de Guerrero, 

Bruno já tinha levado o car-
tão vermelho na jogada que 
originou o pênalti conver-
tido por Gabigol, que abriu 

o marcador para o Flamen-
go. Logo após o jogo, o vice 
de futebol Roberto Melo e 
o técnico Odair Hellmann 
detonaram a arbitragem da 
partida.

car à disposição do técnico 
Eduardo Barroca. O treino 
desta sexta-feira será na par-
te da tarde. Com 27 pontos 
conquistados, o Alvinegro 
perdeu a chance de tentar se 

aproximar do G-6, a zona de 
classificação para a próxima 
Conmebol Libertadores, e 
ainda teme ter que começar 
a se preocupar com o rebai-
xamento.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10118792705, no qual figuram como Fiduciantes ROSÂNGELA RIBEIRO PINTO, 
brasileira, solteira, representante comercial, RG nº 12441481 – SSP/MT, CPF/MF nº 970.183.841-68 e GYORDANNI 
KARLYE MOTA MENDES, brasileiro, solteiro, auxiliar de piloto agrícola, RG nº 11287276 – SSP/MT, CPF/MF nº 
033.993.444-14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 16/10/2019, às 15h40min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 213.270,39 (Duzentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Setenta Reais e 
Trinta e Nove Centavos), o Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com 
a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: “Um imóvel residencial em alvenaria com 80,09m² 
de área construída (Av.06) e seu respectivo terreno, lote urbano sob o nº 06, da quadra nº 26, situado no Loteamento Jardim 
Tropical, na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 450,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
frente para a Rua Minesota, medindo 15,00m; fundos para o lote nº 11, medindo 15,00m; lado direito para o lote nº 05, 
medindo 30,00m; lado esquerdo para parte dos lotes nº 07 e 08, medindo 30,00m”. Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 24/10/2019, às 15h40min, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 115.656,14 (Cento e 
Quinze Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-
line, deverão se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, 
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes 
no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de 
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessa dos já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão da 
leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado 
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.


