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Rogério Ceni: goleiro, artilheiro e... garçom!
Dentre inúmeras qualidades, camisa 01 mostrou que também dá assistências
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Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Rogério Ceni já mostrou ser um goleiro acima da média, com milhares de defesas ao longo dos 21

anos de São Paulo. Também fez a torcida vibrar com os 103 gols marcados com a camisa tricolor.

Mesmo com tantos números positivos, o goleiro conseguiu surpreender mais uma vez.

No heroico empate em 2 a 2 com o Botafogo, no último domingo, no Engenhão, Rogério Ceni deu a

assistência para Rivaldo, de cabeça, marcar. E se engana quem pensa que foi a primeira vez que

isso aconteceu. Apesar de goleiro, Rogério já mostrou ser um excelente garçom do Tricolor.

Ao longo de seus 1.004 jogos pelo clube, Rogério coleciona algumas assistências. E para refrescar a

memória do torcedor e enaltecer ainda mais a imagem deste grande ídolo, o Site Oficial listou

algumas. A primeira delas aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2000.

No empate com a Ponte Preta em 3 a 3, no Moisés Lucarelli, um lance muito parecido com o do

último domingo. Mas, desta vez, o agraciado com a habilidade de Ceni foi o lateral-esquerdo

Gustavo Nery, que aproveitou cruzamento do camisa 01 pela direita e fez de cabeça.

Quando não é de falta, é na reposição de jogo. Todos sabem que a reposição de bola de Rogério

Ceni é muito eficiente e já gerou diversos contra-ataques para o São Paulo. Em três deles, Grafite,

Amoroso e Éder Luiz foram presenteados (vejo os vídeos abaixo).

Também teve jogada ensaiada. Rogério Ceni foi para as tradicionais batidas das faltas, mas ao

invés de chutar, apenas rolou para o companheiro do lado. Danilo e Jorge Wagner lembram muito

bem disso. São defesas, gols e até mesmo assistências que tornam Rogério ainda mais ídolo dos são-

paulinos.

Veja algumas assistências do M1T000:
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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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Ponte Preta 3 x 3 São Paulo - 13/9/2000

Gol: Gustavo Nery

São Paulo 6 x 0 Marília - 19/3/2005

Gol:  Grafite

São Paulo 4 x 2 Vasco - 18/9/2005

Gol: Amoroso

São Paulo 5 x 0 Juventude - 14/10/2006

Gol: Danilo

São Paulo 2 x 0 Atlético-PR - 11/8/2007

Gol: Jorge Wagner

Flamengo 2 x 4 São Paulo - 14/6/2008

Gol: Éder Luiz

Botafogo 2 x 2 São Paulo - 25/9/2011

Gol: Rivaldo
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial

Veja Também:

M1TO pelo hepta!

Dono de grandes defesas, M1TO valoriza ponto fora de casa

Hora da 'força no Morumbi' ser itinerante

"Tem de reagir rapidamente"

"Ajudei meus companheiros, e eles me ajudaram muito"

Assuntos relacionados: Rogério Ceni, Brasileirão 2011, botafogo-2turno-brasileiro2011
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