
 SINISTRO, MUITO SINISTRO! 
 
 Sinistro é daquelas palavras que por uma perversão da língua significam uma 
coisa, mas também o seu contrário. Um filme sinistro pode ser sombrio, terrível, até 
de mal gosto ao mesmo tempo que um jogador de futebol sinistro pode ser um 
craque, clarividente, genial. Não à toa o Maracanã sempre cantou "ô ô ô ô ô ô ô 
Andrade é sinistro" pro velho e habilidoso volante que depois foi técnico do 
Flamengo.  
 Por falar em sinistro e o futebol me lembro do saudoso locutor Januário de 
Oliveira. Sinistro como Homero Januário também era cego, mesmo sem enxergar 
via tudo. Trocava nomes, via improváveis bolas entrarem no gol, anulava gol 
incríveis, sinistro era ouvir seus relatos, da rádio Nacional até a Bandeirantes, com 
seus últimos lampejos na copa de 1998 pela extinta TV Manchete. Era homem culto 
seus bordões eram também citações do início ao fim do jogo: 
 
Taí o que você queria, bola rolando… quando o jogo começava. 
Tá lá o corpo estendido no chão… citando João Bosco quando um jogador se 
contundia. 
É disso que o povo gosta… quando a rede balançava. 
Olhos nos olhos, se passar fica na boa… citando Chico Buarque quando um 
atacante ficava frente a frente com seu marcador. 
Lá vem Geraldo e Enéas para mais um carreto da tarde… aproximando o 
espectador dos clássicos maqueiros do Maracanã. 
Acabou o milho, acabou a pipoca, fim de papo… no final do espetáculo que pra ele 
era um circo. 
 
 Criou apelidos como Super Ézio, atacante do Fluminense, consagrou outros 
como Túlio Maravilha do Botafogo e narrou o único gol de Charles Guerreiro pelo 
Flamengo. Volta Redonda, anos 90, o Voltaço ganhava por 3x0 numa quarta-feira 
melancólica quando Januário gritou com sua voz sinistra: "Cruel, muito cruel Charles 
Guerreiro" e o jogo terminou 3x3. Quando um jogador arrematava da entrada da 
área e acertava a bandeirinha de escanteio ele urrava: "Sinistro, muito sinistro". Mas 
eu gostava mesmo de ouvi-lo narrando os jogos do Itaperuna, do gordo goleiro 
Pacato que quando defendia uma bola se metamorfoseava na voz do Januário. 
"Pacato! Virou Gato Guerreiro!" 
 Cegueiras, apelidos, citações, lances impossíveis. Fui feliz na voz desse 
gaúcho, hoje com 71 anos. Januário de Oliveira, um homem sinistro.  
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