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No Brasileirão de 2006, vitória fora de casa
Em partida tranquila, o Tricolor se impôs e garantiu a vitória sobre o Figueirense com gols de Aloísio e
Ilsinho
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Por Rubens Chiri / saopaulofc.net

Pelo Campeonato Brasileiro de 2006, o São Paulo foi a Florianópolis e venceu o Figueirense por 2 a

0 em partida tranquila. De especial, o fato de Rogério Ceni ter supostamente completado 700 jogos

pelo Tricolor, na contagem da época (Após recontagem, o jogo passou a ser o de nº 705).

O capitão são-paulino pouco teve que intervir no jogo. Em verdade, a única participação efetiva de

Rogério foi antes mesmo do início da partida. O árbitro pediu que o camisa 1 trocasse de uniforme

para não confundi-lo com o do time local. Rogério jogou com o nº 22 de Bosco às costas.

A partida começou com o time local fazendo certa pressão. Em um lance, Junior salvou chute de

Schwenck em cima da linha. Mas não demorou muito para que o Tricolor confirmasse o favoritismo

e abrisse o placar. Aos 22 minutos, Souza cobrou escanteio na primeira trave e Aloísio se antecipou,

cabeçeando para o gol. Andrey chegou a torcar na bola, mas não impediu o primeiro gol são-

paulino.

Pouco depois, o técnico do Figueirense, Waldemar Lemos, foi expulso. Em outro lance infeliz, dessa

vez do goleiro do time de Florianópolis, o São Paulo ampliou o placar: em um chute de Souza, a

bola desviou na zaga e parou nos pés de Ilsinho, que chutou forte. A bola acabou passando por

baixo do goleiro Andrey.

Com o resultado favorável e o adversário sem ameaçar a meta são-paulina, Muricy administrou o

jogo: pôs André Dias no lugar de Mineiro e Junior saiu para dar lugar a Richarlyson. A última

alteração foi a entrada de Thiago Ribeiro, com a saída de Aloísio. O novo atacante alias

desperdiçou a última grande oportunidade de gol da partida, quando Andrey defendeu o chute forte

do atacante de fora da área, rebatendo a bola para frente. Na sequência, Thiago arrematou para

fora.
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fora.

Com a vitória, o São Paulo abriu sete pontes de vantagem para o Internacional, o então segundo

colocado naquele Campeonato Brasileiro de 2006.

 

FIGUEIRENSE 0 X 2 SÃO PAULO

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Florianópolis, Estádio Orlando Scarpelli

Data: 28 de outubro de 2006

Árbitro: Djalma José Beltrame Teixeira

Renda: R$ 276.380,00

Público: 16.365 pagantes

SPFC: Rogério Ceni; Ilsinho, Fabão, Miranda e Junior (Richarlyson); Mineiro (André Dias), Josué,

Souza e Danilo; Leandro e Aloísio (Thiago Ribeiro). Técnico: Muricy Ramalho.

Gols: Aloísio, 21/1; Ilsinho, 45/1

FFC: Andrey; Flávio (Tucho), Chicão, Tiago Prado e Édson (Diego); Henrique, Carlos Alberto,

Rodrigo Souto e Marquinhos Paraná/capitão; Schwenck (Alexandre) e Soares. Técnico: Waldemar

Lemos.
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Com mais uma boa atuação de Boschilia,
Brasil Sub-20 avança no Mundial
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Com retrospecto animador, Tricolor já está em BH

Renan Ribeiro, o 90º goleiro na dinastia tricolor!

E-book #NúmerosTricolores da Copa Libertadores da América 2015

Luis Fabiano 200 - Ebook especial para download!

E-book #NúmerosTricolores do Paulista 2015 para download!
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