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Em 2002, Reinaldo brilha no Morumbi e o São Paulo
vence o Coritiba
O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1

0

Por Rubens Chiri / saopaulofc.net - Reinaldo foi o destaque do jogo

Pela 17ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 2002, São Paulo e Coritiba se

enfrentaram no Morumbi e o Tricolor levou a melhor vencendo o jogo por 3 a 1, tendo como grande

destaque o atacante Reinaldo, que marcou 2 gols e levou, naquele momento, a equipe são-paulina

ao terceiro lugar da competição.

Mesmo sem Kaká em campo, contundido, o ataque são-paulino brilhou em noite inspirada de

Reinaldo. O atacante, que marcou dois gols, ainda deu o passe para outro e levantou a torcida no

segundo tempo, ao se livrar dos defensores e driblar o goleiro. A bola tocada para o gol foi

caprichosa e por pouco não entrou.

O São Paulo desde o primeiro minuto manteve forte pressão sobre o Coritiba. Não demorou a dar

resultado. Aos sete minutos, após jogada iniciada por Julio Baptista, Reinaldo recebeu na área e

abriu o placar após tocar a bola na saída do goleiro Fernando.

No decorrer do primeiro tempo, o Coritiba se reorganizou e manteve mais a posse de bola, fazendo

com que a defesa são-paulina fosse mais acionada. Contudo, a primeira etapa terminou assim, com

o Tricolor em vantagem.

O segundo tempo começou com o Coxa mais ofensivo. Recuado, o São Paulo passou a explorar os

contra-ataques, e foi em um desses que saiu o segundo gol: Ricardinho tocou para Fábio Simplício,

que avançou e passou para Reinaldo fazer 2 a 0, aos 23 minutos.

Com o placar ampliado, os são-paulinos tiveram mais tranquilidade para atacar e aos 38 minutos foi

a vez de Reinaldo servir o lateral Jorginho Paulista, que chutou forte e cruzado para marcar o
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terceiro gol do Tricolor. No fim do jogo, Williams ficou livre após cobrança de escanteio e, em

falha de marcação da defesa, marcou o único gol do Coritiba na partida.

 

SÃO PAULO 3 X 1 CORITIBA

Competição: Campeonato Brasileiro de 2002

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo - Morumbi

Data: 08 de outubro de 2002

Árbitro: Wagner Tardelli Azevedo

Renda: R$ 109.080,00

Público: 11.996 pagantes

SPFC: Rogério Ceni; Gabriel, Horacio Ameli, Jean e Jorginho Paulista; Claudio Maldonado, Fábio

Simplício, Julio Baptista (Adriano) e Ricardinho; Luís Fabiano (Leandro) e Reinaldo (Dill). Técnico:

Oswaldo de Oliveira.

Gols: Reinaldo, 7min/1ºT; Reinaldo, 23min/2ºT; Jorginho Paulista, 38min/2ºT

CFC: Fernando; Reginaldo Araújo, Pícoli, Edinho Baiano e Adriano; Williams, Roberto Brum, Tcheco

(Sergio Manoel) e Lucio Flávio; Lima (Fernando) e Jabá. Técnico: Paulo Bonamigo

Gols: Williams, 43min/2ºT
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