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JUSTIFICATIVA 
 
 

Rogério Ceni conquistou definitivamente o mundo. Com uma atuação de gala, o goleiro são-
paulino foi peça fundamental na vitória por 1 X 0 sobre o Liverpool, da Inglaterra, e na 
conseqüente conquista do tricampeonato Mundial Interclubes, no Japão. Além da inédita 
taça, Rogério Ceni também foi eleito o melhor jogador da partida e de toda competição. O 
que torna justa a homenagem que esta Casa oferece àquele que soube como ninguém 
conduzir o nome de seu clube, da cidade, do estado e de seu país ao topo do esporte mais 
popular do planeta não é apenas o fato de sua vitoriosa carreira, mas também o exemplo que 
ele representa a nossas crianças. 
 
Rogério Ceni chegou ao São Paulo Futebol Clube em 1991, vindo do SINOP de Mato 
Grosso. Natural de Pato Branco, no Paraná, o atleta permaneceu na reserva do goleiro Zetti 
durante 5 anos. Em 1993, experimentou a sensação de fazer parte do grupo são-paulino que 
derrubou o então poderoso Milan (Itália) por 3 X 2 e arrebatou o bicampeonato mundial 
interclubes. Em 1996, assumiu a titularidade do gol Tricolor. De lá para cá, venceu os 
Campeonatos Paulistas de 98, 2000 e 2005; o Torneio Rio-São Paulo de 2001; o 
Supercampeonato Paulista de 2002, o Campeonato Mundial de seleções em 2002; e a 
Libertadores e o Mundial em 2005. Aos 32 anos, Rogério Ceni também carrega a façanha de 
ser o jogador que mais vezes vestiu o manto tricolor (647 jogos). Além das qualidades sob as 
traves, Rogério Ceni se diferencia por ser um dos únicos goleiros do mundo a marcar gols de 
falta. Nesta temporada foi o principal goleador da equipe. 
 
Idolatrado pela torcida são-paulina e respeitado pelos rivais, Rogério Ceni é a personificação 
de uma relação de amor poucas vezes vistas entre um jogador e um time de futebol. 


