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Tricolor tenta manter desempenho na Seleção sub-20
Sempre que foi campeã do Mundial, um são-paulino esteve no elenco brasileiro
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Desde que o Campeonato Mundial de Seleções da categoria sub-20 passou a ser realizado, em 1977,

o Brasil sagrou-se campeão em quatro oportunidades (1983, 1985, 1993 e 2003), e em todas elas a

seleção canarinho contou com ao menos um são-paulino no plantel. Curiosamente, o mesmo fato se

repete com a seleção principal, pentacampeã do mundo.

Reconhecida e tradicionalmente uma das categorias de base mais fortes do país, o vínculo de

revelações tricolores com a camisa do Brasil é muito forte. Com as convocações de Bruno Uvini,

Casemiro, Willian e Henrique, chega a 32 o número de atletas do Tricolor já chamados à

competição. Destes, oito se tornaram campeões mundiais, meta almejada pelo quarteto.

Em 1983, no primeiro título, o zagueiro Boni, como capitão, repetiu o gesto eternizado por Bellini

ao erguer a taça de campeão do mundo. Naquela mesma equipe, Sidney despontou. Ele, que viria

fazer parte do famoso time apelidado Menudos do Morumbi, ao lado justamente dos campeões

mundiais sub-20 de 1985: Müller e Silas.

Após um período sem convocações de atletas tricolores - justamente um período de seca para a

Seleção -, em 1993 novamente os garotos da então Escola de Futebol Vicente Feola, no Estádio do

Morumbi, conquistaram o mundo. Dessa vez, Catê, Pereira e André Luiz ajudaram a trazer o

tricampeonato para casa.

Em 2001, mesmo com o maior número de são-paulinos convocados em toda a história do torneio

(incluindo Kaká e Júlio Baptista), o Tetra não chegou. Somente em 2003, com o então são-paulino
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Kléber, o Brasil se tornou tetracampeão mundial da categoria.

Agora, Willian, Bruno Uvini, Casemiro e Henrique,  buscarão seu lugar ao sol. Os três últimos,

especialmente, poderão ser os primeiros jogadores da "safra de Cotia", campeões mundiais sub-20.

Confira a relação de todos os são-paulinos que já defenderam a Seleção Brasileira no Campeonato

Mundial Sub-20:

1977: Não houve convocado

1979: A Seleção não disputou

1981: Nelsinho, Paulo Roberto

1983: Boni (capitão) e Sidney

1985: Müller e Silas

1987: Não houve convocado

1989: Não houve convocado

1991: Não houve convocado

1993: Catê, Pereira e André Luiz

1995: Caio e Denílson

1997: Fabiano, Sidney e Álvaro

1999: Alexandre, Edu e Fábio Aurélio

2001: Júlio Baptista, Júlio Santos, Kaká, Márcio e Oliveira

2003: Kléber

2005: Bruno, Diego Tardelli, Edcarlos e Fábio Santos

2007: Não houve convocado

2009: Diogo
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