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Janeiro: mês dos heróis da meta tricolor
Além de Rogério, Zetti, Waldir Peres, Gilmar e King nasceram no primeiro mês do ano

0

Neste sábado (22), Rogério Ceni comemora 38 anos, mais de 20 deles como atleta do São Paulo FC.

Alguns torcedores vêm inclusive chamando a data de Natal Tricolor, em alusão ao principal feriado

religioso da humanidade. O que pouca gente sabe, porém, é que os tricolores nascidos em janeiro

deviam pensar seriamente em tentar a chance debaixo das traves!

Afinal, no mês de janeiro nasceram grandes arqueiros da história são-paulina. Só pra começar,

temos o gigante King (06.01.1917), destaque dos anos 40. Mais que isso: todos os goleiros

campeões pelo Tricolor nos 6 Brasileiros, nas 3 Libertadores e nos 3 Mundiais nasceram em janeiro.

Waldir Peres (02), Gilmar (13), Zetti (10) e Rogério (22): todos os arqueiros do 6-3-3 fazem

aniversário neste mês.

 

Rogério Ceni 

Nome: Rogério Ceni

Nascimento: 22/01/1973, Pato Branco (PR)

Período de atuação: desde setembro de 1990

Títulos conquistados: Campeão Mundial de 1993 e 2005; Campeão da Taça Libertadores da América

de 1993 e 2005; Campeão da Supercopa da Taça Libertadores de 1993; Campeão da Recopa

Sulamericana de 1993 e 1994; Campeão da Copa Conmebol de 1994; Campeão da Copa Master

Conmebol de 1996; Campeão Brasileiro de 2006, 2007 e 2008; Campeão do Torneio Rio-São Paulo

em 2001; Campeão Paulista em 1998, 2000 e 2005.

Não resta muito a se falar de Rogério Ceni. Ótimo desempenho debaixo das traves, excelente

reposição de bola, grande senso de posicionamento defensivo e espírito de liderança são

características marcantes do capitão são-paulino. O arqueiro abriu um novo capítulo na história do

futebol ao se tornar o maior goleiro artilheiro que o mundo já viu.

Além de tudo, Rogério detém a absoluta maioria dos recordes estatísticos do clube, embora sua

concentração sempre esteja na conquista de mais e mais títulos. "O melhor é sempre o próximo",

como o capitão costumeiramente lembra e bem demonstra em seus feitos, vide o Tricampeonato

Brasileiro consecutivo, de 2006 a 2008. 

Com mais de 20 anos como atleta do Tricolor, o Capitão da camisa 01 se tornou um dos maiores

ídolos da torcida são-paulina em todos os tempos.

 

Zetti 

Nome: Armelino Donizetti Quagliato

Nascimento: 10/01/1965, Capivari (SP)

Período de atuação: De maio de 1990 a dezembro de 1996.

Títulos conquistados: Campeão Mundial de 1992 e 1993; Campeão da Taça Libertadores da América

de 1992 e 1993; Campeão da Supercopa da Taça Libertadores de 1993; Campeão da Recopa

Sulamericana de 1993 e 1994; Campeão da Copa Master Conmebol de 1996; Campeão Brasileiro de
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1991; Campeão Paulista de 1991 e 1992.

Zeeeeeeetti! - Esse era o grito entoado por toda criança são-paulina - e por muitos tricolores bem

crescidinhos - no início dos anos 90, durante uma das fases mais gloriosas do clube. Afinal, qual

tricolor não se emociona ainda hoje ao rever a conquista da Taça Libertadores da América de 1992,

quando o camisa 1 da Era Telê defendeu o último pênalti da disputa que levou o Tricolor ao Mundial

de Clubes, no Japão?

Foi o goleiro titular do Bicampeonato da Libertadores e do Mundial em 1992/1993, do

Tricampeonato Brasileiro de 1991 e, como reserva, foi Campeão do Mundo pela Seleção Brasileira

em 1994.

Site Oficial: http://www.zetti1.com.br 

Twitter: http://www.twitter.com/zettioficial

 

Gilmar 

Nome: Gilmar Luiz Rinaldi

Nascimento: 13/01/1959, Erechim (RS)

Período de atuação: de julho de 1985 a julho de 1991.

Títulos conquistados: Campeão Paulista de 1985, 1987 e 1989 e Campeão Brasileiro de 1986.

Goleiro da meta são-paulina por meia década, o gaúcho Gilmar se destacava por sua liderança

dentro e fora do campo. Orientava a postura tática dos jogadores e, por sua confiança debaixo do

gol, passava muita tranqüilidade aos defensores. É o goleiro Campeão Brasileiro de 1986, um dos

protagonistas de uma das conquistas mais emocionantes da história do clube.

Chegou à Seleção Brasileira pelo Tricolor, mas somente foi Campeão do Mundo em 1994, junto de

Zetti, como goleiro reserva.

Twitter: http://www.twitter.com/gilmarrinaldi

 

Waldir Peres 

Nome: Waldir Peres Arruda

Nascimento: 02/01/1951, Garça (SP)

Período de atuação: De agosto de 1973 a julho de 1984.

Títulos conquistados: Campeão Paulista de 1975, 1980 e 1981, Campeão Brasileiro de 1977.

Primeiro goleiro campeão brasileiro pelo São Paulo, Waldir Peres era um especialista em defender

pênaltis. Consagrou-se na decisão do campeonato de 1977 ao "provocar" os três cobradores

atleticanos, que erraram por muito as penalidades. Disputou a Copa do Mundo de 1982, no famoso

time comandado por Telê Santana. Deteve o recorde de partidas jogadas pelo Tricolor, até ser

superado por Rogério Ceni, em 2005. 

 

King 

Nome: Nivacir Innocêncio Fernandes

Nascimento: 06/01/1917, Curitiba (PR)

Período de atuação: De janeiro de 1936 a julho de 1947.

Títulos conquistados: Campeão Paulista de 1943, 1945 e 1946

Um dos grandes destaques do time Campeão Paulista de 1943 - o certame onde "a moeda caiu em

pé" -, King foi o primeiro grande goleiro da história são-paulina após refundação, em todos os

sentidos. Diziam que era capaz de defender chutes com uma única mão, encaixando a bola, sem

deixá-la cair. Seu apelido foi inspirado no filme de 1933, King Kong, justamente por seu grande

porte atlético.
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