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Roma Apucarana bate o Coritiba com gol de
Caetano
Em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense da
Primeira Divisão de 2005, realizado no dia 30 de janeiro, no Estádio Municipal
Bom Jesus da Lapa, o Roma Esporte Apucarana venceu o Coritiba por 1 a 0.
Naquela competição, o Atlético foi campeão e o Coritiba obteve o segundo
lugar. O Roma, que na época era treinado por Itamar Belasalmas, terminou o
campeonato na oitava posição com 19 pontos.
O único gol da partida ocorreu aos 42 minutos do segundo tempo depois
de uma jogada de escanteio em favor do Coritiba. A bola acabou sendo
rebatida para o meio-de-campo e o atacante Caetano, que entrou durante o
segundo tempo, arrancou livre, do seu campo de defesa em direção ao gol do
time coxa-branca. Nascimento tentou parar o lance, mas seu jogo com o ombro
não foi suficiente e o jogador do Roma acabou entrando livre na grande área.
Flávio tentou parar a jogada com um carrinho, mas o jogador do Roma se livrou
do lance e na saída do goleiro Fernando Prass tocou no contra-pé do arqueiro
alviverde, decretando o placar final.
No Campeonato Paranaense de 2005, o atacante Caetano, que estava
emprestado pelo Santos, foi o principal artilheiro do Roma com 6 gols. Após a
competição ele se transferiu para o Atlético-PR. O vice-artilheiro do Roma na
competição foi o também atacante Tainha com 5 gols.
O jogo no “Bom Jesus da Lapa” foi arbitrado por Henrique França
Triches, sendo auxiliado por Luiz Henquique Renesto e Ronaldo Parpinelli. A
renda foi de R$ 14.805,00 para um público pagante de 3.566.
O Roma Apucarana venceu com Matheus; Pereira, Cláudio, Fábio
Cuiabá e Zé Maria (Valdo); Kullman, Cícero, Daniel Romeiro e Júlio Pacato
(Édson Grilo); Aléssio (Caetano) e Tainha. Técnico: Itamar Belasalmas.
O Coritiba perdeu com Fernando Prass; Miranda, Flávio e Nascimento;
James, Egídio, Capixaba, Marquinhos e Ricardinho; Negreiros (Marcelo) e
Marciano (Luiz Carlos). Técnico: Antônio Lopes.
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Os jogadores Egídio e Miranda (Coritiba), com Júlio Pacato e Caetano (Roma)
no Campeonato Paranaense de 2005

