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MORUMBI TIME DO TÉCNICO FERNANDO DINIZ TEM CONFRONTO DIRETO CONTRA OS GAÚCHOS POR VAGA NA LIBERTADORES DO ANO QUE VEM

EMPURRÃOZINHO
Tricolor aposta na torcida
BRASILEIRÃO. SÃO PAULO BAIXA
VALOR DO INGRESSO PARA O JOGO
CONTRA O INTERNACIONAL
SÃO PAULO
Gazetapress
@jornalovale

O São Paulo reduziu o preço
dos ingressos para a partida
contra o Internacional, marcada para a próxima quartafeira, às 21h30, no estádio
do Morumbi, pela penúltima
rodada do Campeonato Brasileiro. A intenção da diretoria é contar com casa cheia
no confronto direto por uma
vaga na fase de grupos da Libertadores.
O bilhete mais barato sai
por R$ 5 (meia entrada) e
dá acesso às arquibancadas
amarela e laranja. Já as en-

tradas para as arquibancadas
azul e vermelha saem por R$
10 (meia entrada).
A nível de comparação, nos
últimos jogos do São Paulo
no Morumbi os ingressos para
os mesmos setores e meia entrada custavam R$ 15 e R$ 20,
respectivamente.
As entradas para a decisiva
partida contra o Internacional podem ser adquiridas pelo
site totalacesso.com, além das
bilheterias do estádio do Morumbi, Anacleto Campanella,
em São Caetano, Conde Rodolfo Crespi, na Mooca, e Ginásio do Ibirapuera.
A equipe comandada pelo
técnico Fernando Diniz vem
de derrota fora de casa para
o Grêmio por 3 a 0, no último

domingo, quando desperdiçou
a chance de ultrapassar o adversário na classificação.

Trabalho.
Jucilei durante
treino no CT da
Barra Funda

SITUAÇÃO.

Em caso de vitória sobre o Internacional nesta quarta-feira,
o São Paulo garantirá a tão sonhada vaga à fase de grupos da
Copa Libertadores. Justamente
por isso, ter as arquibancadas
cheias é a intenção do clube
para que Fernando Diniz e
seus jogadores não deixem a
oportunidade escapar. Atualmente, a equipe do Morumbi
está em sexto lugar na classificação geral, com 57 pontos.
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PONTOS
foram conquistados até
agora pelo São Paulo no
Brasileirão, onde está em
sexto lugar na classificação

