
SG

78 3380 39 21 20 111

D GP GC

49 34

37 15

15

> CONFRONTOS ENTRE SÃO PAULO x CRUZEIRO

BRASILEIRO 2016
CAMPEONATO

> INFORMAÇÕES DE APOIO À IMPRENSA

DOMINGO  |  14/05   |   16H00   |   1ª RODADA   |   27º JOGO DA TEMPORADA  

www.saopaulofc.net  |  @saopaulofc

No Mineirão

Pelo Brasileiro
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DESFALQUES (4) > Wesley e Araruna (lesões 
musculares), Wellington Nem (entorse no joelho 
esquerdo) e Morato (entorse no joelho direito) . 
 

RETORNOS (5) > Cícero (febre), Maicon e 
Buffarini (suspensos) não enfrentaram o Defensa 
y Justicia, pela Sul-Americana. Sidão e Marcinho 
não estavam inscritos naquela competição e 
também voltam a ficar à disposição. 
 

SIDÃO > Recuperado de uma lombalgia, o 
goleiro volta a ser relacionado após 15 jogos. Ele 
não atua desde a vitória sobre o Santo André 
(4x1), dia 05/03, pelo Paulistão. 
 

ÉDER MILITÃO > Relacionado pela segunda 
vez, o volante é uma das apostas de Ceni para o 
Brasileiro. Ele chegou a fazer parte do elenco 
principal entre janeiro e março de 2016, com o 
técnico Patón e voltou em definitivo há um mês. 
Militão tem quatro títulos pela base do clube e 
outros dois pela Seleção Brasileira.  
 

MARCINHO > Sem condições de jogo no 
Paulista e na Sul-Americana, Marcinho está 
relacionado pela 2ª vez e pode fazer sua estreia. 
Curiosamente, na única vez em que esteve com 
o time foi diante do Cruzeiro, no Mineirão, no 
jogo de volta da Copa do Brasil (2x1). Destaque 
do São Bernardo no Paulistão, Marcinho chega 
por empréstimo de um ano – já defendeu Vila 
Nova, Corinthians, Ponte Preta e Remo. 
 

ROGÉRIO CENI > Em 26 jogos, o time obteve 
11 vitórias, 11 empates e quatro derrotas (56% 
de aproveitamento). Em jogos oficiais: 11 
vitórias, nove empates e quatro derrotas (58% de 
aproveitamento), em 24 jogos, com 45 gols 
marcados, média de 1,87 gols por jogo. 
 

BRASILEIRO > Tricampeão nacional (06/07/08), 
Rogério foi o jogador que mais atuou na 
competição (575 vezes em 22 edições), o goleiro 
que ficou mais tempo sem ser vazado (988 
minutos em 07) e o que mais marcou gols (66).  
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Primeiro jogo > 25/02/1943, em amistoso no estádio Presidente Antônio Carlos, em Lourdes: 
vitória por 5 a 0, gols de Teixeirinha (3) e Américo (2). 
 

Último jogo > 19/04/2017, pela Copa do Brasil, no estádio do Mineirão: vitória por 2 a 1, gols 
de Pratto e Gilberto para o São Paulo e Thiago Neves para o Cruzeiro. 

JUCILEI > No seu último Brasileirão (2010), 
o volante foi eleito para a seleção do 
campeonato, ganhou a Bola de Prata e suas 
atuações renderam convocação para a 
Seleção Brasileira (com Mano Meneses). 
 

CUEVA > Mesmo sem ter disputado a 
competição inteira (participou de 24 jogos), o 
meia foi o jogador mais efetivo do São Paulo 
no último Brasileiro: balançou as redes sete 
vezes e deu ainda cinco assistências. 
 

THIAGO MENDES > Com 23 jogos em 2017, 
Thiago já superou seus números de 2016, 
em 63 partidas. Nesta temporada, Thiago 
marcou cinco gols e deu três assistências 
(cinco gols e dois passes no ano passado). 
 

THOMAZ > O último Brasileiro que o meia 
disputou foi em 2009. Na ocasião, ele ajudou 
o Avaí a fazer a melhor campanha da história 
do clube, terminando na sexta colocação.  
 

PRATTO > Seis dos sete gols de Pratto pelo 
São Paulo foram de cabeça, um deles sobre 
o Cruzeiro, na vitória por 2 a 1 no jogo de 
volta da Copa do Brasil, no Mineirão. 
 

GILBERTO > Artilheiro do Paulistão com 
nove gols, ao lado de Pottker, da Ponte 
Preta, o atacante é o maior goleador da 
equipe no ano, com 11. Ele também deu 
quatro assistências e sofreu um pênalti. 
 
RETROSPECTO > O Cruzeiro é o time 
contra o qual o São Paulo tem o melhor 
aproveitamento como visitante na história do 
Brasileiro. Em 29 jogos: 15 vitórias e oito 
empates, com apenas seis derrotas. 
 
MINEIRÃO > O São Paulo venceu seis dos 
últimos dez jogos contra o Cruzeiro no 
estádio. Houve ainda um empate e três 
derrotas. 
 

Árbitro >  Marcelo de Lima Henrique - RJ Quarto árbitro > Carlos Henrique A. de Lima Filho - RJ 
 

Assistentes > Dibert Pedrosa Moises - RJ e Michael Correia - RJ 
 

Assistentes adicionais > Leonardo Garcia Cavaleiro - RJ e Carlos Eduardo Nunes Braga - RJ 

CRUZEIRO E.C. x SÃO PAULO F.C. 
Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão 
 

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro machucado pelas recentes 
eliminações e disposto a uma reação imediata. Repetir a boa atuação sobre o 
Cruzeiro no Mineirão há menos de um mês é exemplo a ser seguido para o 
elenco recuperar a confiança em campo e iniciar bem uma campanha com 
objetivos grandes na competição mais importante do país.  
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