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São Paulo alcança recorde de renda em todo o país
Diante do Internacional, na quinta-feira,Tricolor obteve a maior receita entre os clubes brasileiros

0

O São Paulo venceu o Internacional por 2 a 1, na última quinta-feira, no Morumbi, mas ficou fora

da final da Libertadores. Ainda sim, a torcida são-paulina fez sua parte e lotou o estádio. Tanto

que a receita deste jogo foi recorde entre os clubes brasileiros.   

A renda da partida foi de R$ 4.484.282,25 para um público de 57.113 pagantes, outro recorde do

São Paulo na temporada. Anteriormente, a maior arrecadação são-paulina também havia sido pela

Libertadores. Na final de 2006, contra o mesmo Internacional, a receita foi de R$ 3.382.655,00. 

No torneio deste ano, o público total pagante presente no Cícero Pompeu de Toledo foi de 270.542

pessoas - média de 45.090 por jogo. O montante total arrecadado nas seis partidas no estádio foi

de R$ 12.678.951,72 (ou seja, R$ 2.113.158,62 por jogo).  

A torcida no Morumbi na Libertadores de 2010 foi a maior desde 2006. Já em relação a renda,

também foi a maior desde o advento do plano Real, em 1994 - quebrando o recorde, justamente,

de 2006. Números expressivos para um clube planejado e estruturado. 

A vaga para a final não foi conquistada, mas os torcedores do Tricolor Paulista reconheceram o

esforço do grupo. Após o jogo, os jogadores deixaram o gramado do Morumbi sob aplausos. Apoio

que será fundamental para o time retornar ao torneio em 2011 e tentar o tetra. 
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Sub-11 e Sub-13 vencem a Portuguesa
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Lucas e a 'dupla alegria' no Morumbi
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''É indescritível a sensação, porque estou
orgulhoso de dirigir o São Paulo''
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Fabuloso elogia estreante Osorio: "Método
europeu"
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Homenageado, M1TO festeja
"intensidade" tricolor
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Na estreia de Osorio, Tricolor derrota o
Grêmio e registra marca histórica
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Osorio finaliza preparação para estreia
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"Amanhã quero viver para o que me
preparei por muitos anos"
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial

MAIS NOTÍCIAS

http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias/futebol/2015/6/4/com-mais-uma-boa-atuacao-de-boschilia,-brasil-sub-20-avanca-no-mundial/
http://www.saopaulofc.net/noticias/noticias.aspx
http://www.calendariotricolor.com.br/
http://www.saopaulofc.net/interativo/convoque-seu-time
http://www.alog.com.br
http://www.saopaulofc.net/fale-conosco
http://www.saopaulofc.net/RssNoticias.aspx
http://twitter.com/SaoPauloFC
http://www.facebook.com/saopaulofc
http://www.youtube.com/saopaulofctv
http://www.saopaulofc.net/termo-de-uso-e-politica-de-privacidade

