
 

Camisas comemorativas do São Paulo ironizam rivais 
 
 
'Libertadores, eu nunca vou te abandonar' deverá ser lançada até o fim do ano e promete 
causar polêmica 
 

                              Eraldo Peres/AP 

 
Clube já lançou a camisa comemorativa '6-3-3' 

 
A cada conquista do São Paulo, virou tradição: a Reebok, fornecedora de material esportivo do 
clube, sempre prepara camisetas comemorativas para o mais novo título. Até agora, as 
homenagens foram auto-referenciais, destacando as conquistas ou ídolos do próprio clube. 
Mas, dessa vez, o time do Morumbi resolveu dar uma cutucada em seus rivais.  
 
Duas camisetas que serão lançadas até o fim do ano devem causar polêmica entre os 
adversários. Uma delas levará a inscrição "Libertadores, eu nunca vou te abandonar", golpe 
mais do que direto no ego corintiano. A referência, obviamente, é utilizar o slogan do time na 
campanha vitoriosa da Série B, combinada com um título que a equipe do Parque São Jorge 
jamais conquistou. Vale lembrar que o São Paulo disputará a competição continental pela 
sexta vez consecutiva, um recorde entre as equipes brasileiras. 
 
A outra camiseta, que parece até ter um tom mais enigmático, vai ser motivo de orgulho para 
os são-paulinos. Afinal, nenhum outro clube do Brasil poderá estampar "6 da A e 0 da B". Não 
é uma equação, mas uma constatação: o São Paulo atingiu, no domingo, a inédita marca de 
seis títulos brasileiros da primeira divisão. E, ao contrário dos corintianos (mais uma vez 
lembrados) e palmeirenses, o time do Morumbi nunca foi rebaixado à segunda divisão. 
 
Nesta terça-feira, o São Paulo inaugura sua terceira loja oficial fora do Morumbi - será no 
Shopping Pátio Paulista, na capital paulista. O carro chefe é a camiseta 6-3-3, referente ao 
número de títulos brasileiros, da Libertadores e do Mundial.  
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