
 

São Paulo prepara duas festas para a conquista do hexa 
Bruno Lousada e Amanda Romanelli 
 
 
Equipe quer comemorar contra o Fluminense no Morumbi e diante do Goiás na última rodada 
do Brasileiro 
 
O São Paulo se prepara para duas festas em comemoração ao hexacampeonato brasileiro. No 
domingo, contra o Fluminense e diante de quase 65 mil torcedores no Morumbi, não quer 
deixar escapar o terceiro título consecutivo e já se prepara para a volta olímpica. 
 
Caso isso realmente ocorra, pretende encher um estádio carioca - provavelmente o Engenhão 
-, para continuar celebrando a inédita conquista. Hoje, a diretoria do Morumbi vai levar aos 
seus pares do Goiás, adversário da última rodada, a proposta de mudar o local de realização 
do derradeiro jogo do torneio. 
 
"Além de o Rio ser mais próximo de São Paulo, o Goiás poderia se beneficiar com uma renda 
muito boa", afirmou o diretor de futebol João Paulo de Jesus Lopes. Caso a decisão do título 
fique para a última rodada, já foi acordado que Brasília receberá o duelo. O Goiás, entretanto, 
aguarda julgamento de recurso sobre a punição que recebeu do Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva. Se a pena for suspensa, o jogo ocorrerá no Serra Dourada. 
 
Os dirigentes são-paulinos, contudo, mantêm-se cautelosos quando o assunto é a data em que 
a taça será erguida caso o título seja confirmado no domingo. Para o diretor de futebol João 
Paulo de Jesus Lopes, é preciso primeiro vencer o Fluminense para depois pensar em erguer o 
troféu - ele descarta, portanto, volta olímpica com a taça oficial neste fim de semana.  
 
"Não podemos desrespeitar o adversário. Primeiro, temos que ganhar o jogo." Nos últimos dois 
anos, o São Paulo foi campeão por antecipação, mas só recebeu o troféu no último jogo. 
 
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já avisou que o troféu não irá para o Morumbi 
neste domingo. Caso o São Paulo seja campeão contra o Fluminense, poderá levantar a taça 
oficial após o confronto contra o Goiás. 
 
Cautela 
 
Já o São Paulo não fala em troféu, tampouco em festa e muito menos em premiação. A 
diretoria do clube não confirma o valor máximo de R$ 100 mil para cada jogador pela 
conquista do título. 
 
João Paulo de Jesus Lopes garante, porém, que o prêmio foi definido em abril, no início da 
competição. Mas dinheiro não tem sido problema. O presidente do clube, Juvenal Juvêncio, 
tem distribuído generosas premiações após cada vitória tricolor no torneio.  
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