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Depois de ser eliminada na pri-
meira fase da Copa do Brasil de Fu-
tebol Feminino pelo Genus-RO, o 
time da Assermurb retornou à dis-
puta do torneio. O motivo da volta 
foi uma irregularidade constatada 
na equipe rondoniense que chegou 
a escalar três atletas sem registro na 
Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF): Flávia, Karina e Caroline.

Com acesso às informações, a 

Procuradoria da Justiça Desporti-
va denunciou o clube de Rondô-
nia por infração ao artigo 214 do 
CBJD (escalação irregular) e ao 
artigo 191 do CBJD (Descumprir 
o Regulamento Geral das Com-
petições) por atrasar a entrega da 
relação de atletas.

O relator do processo, auditor 
Nicolao Constantino Filho, votou 
por multar a equipe em R$ 600 por 

infração ao artigo 191 e punir com 
a perda de seis pontos pela escala-
ção irregular (três válidos na partida 
e três pela vitória).

Classificada para a segunda fase 
do torneio, a Assermurb enfrentou 
o União-AL. No jogo da ida, em 
Maceió-AL, o time acreano aca-
bou derrotado por 3 a 1. Na partida 
da volta, ocorrida em Brasília, nova 
derrota das acreanas por 5 a 0.

Vitória na primeira fase e
eliminação para as alagoanas

Por Manoel Façanha

ASSErmurB - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Socorro Siqueira (técnica), Leninha, Leila, Crika, 
Taty, Pequena e Suelane. Agachadas: Tatinha, Carol, Nilce, Ju e Dani.

COPA dO BRASIL FEMININO

Francisco Dandão
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Em dois jogos disputados nesta temporada pela 
Copa Verde, o Rio Branco não foi páreo para o Clube 
do Remo-PA. O bicampeão acreano sucumbiu lá e cá, 
ambos por 2 a 0.

No jogo da volta, ocorrido dia 22 de fevereiro, no es-
tádio Arena da Floresta, o Estrelão caiu para os paraenses 
com um gol em cada tempo de partida. Na etapa inicial 
o atacante Rony mandou a bola para a rede aos 32 mi-
nutos, e Flávio Caça Rato, aos 44 da etapa final, sepultou 
as esperanças de classificação do Rio Branco.

Nesta temporada, o Clube do Remo quase beliscou 
o troféu de campeão da Copa Verde e uma das vagas 
na Copa Sul-americana. Nas finais, contra o Cuiabá-MT, 
os paraenses chegaram a abrir, no estádio Mangueirão, 
uma larga vantagem por 4 a 1. No entanto, no confronto 
da volta, ocorrido no mês de abril, na Arena Pantanal, o 
Azulão paraense caiu por 5 a 1, assim perdendo a taça 
para o time pantaneiro.

Estrelão tem 
dupla derrota 
para o Remo

Por Manoel Façanha

O atacante 
Flávio Caça-Rato 
(com a bola), 
marcou um dos 
gols da vitória 
remista sobre o 
Rio Branco do 
volante Kinho. 

Na Arena da Floresta, Evandro Russo disputa 
lance com o meia remista Eduardo Ramos.

Renda confiscada
Minutos antes do confronto entre Rio Branco 0 x 2 

Clube do Remo-PA, a Justiça do Trabalho esteve no es-
tádio Arena da Floresta e acabou confiscando a renda 
do jogo (R$ 18 mil). Os motivos alegados para justificar 
a ação seria que o clube tinha várias dívidas trabalhistas.

SÚMULA

Local: Arena da Floresta
Data: 22/02/2015
Gols: Rony (REM) aos 28min do 1º tempo 
e Flávio Caça-Rato (REM), aos 44min do 2º
Cartões: Amarelos para Alex Ruan, Cami-
lo, Ciro Sena e Alberto (REM) e Léo (RBFC)
rBFC: Edivandro; Léo, Victor Hugo, 
Tyrone, Jeferson; Paulinho Pitbull, Ki-
nho, Rilber, Evandro (Matheus Taraua-
cá); William (Lucas) e Tonho Cabañas. 
Técnico: José Araújo (Zezito)
rEmO: Camilo; George Lucas, Ciro 
Sena, Max, Alex Ruan; Alberto, Dadá, 
Bismarck (Jadilson), Eduardo Ramos 
(Fabrício); Rony (Felipe Macena) e Flávio 
Caça-Rato. Técnico: Zé Teodoro

0 x 2

COPA VERdE

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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Por Manoel Façanha

O meia celeste Testinha (E) durante lance do primeiro jogo da pré-Copa do Brasil contra o Real Noroeste/ES

Galo Carijó é eliminado no ES

Uma derrota para o Real No-
roeste, no Estádio José Olímpio 
da Rocha, em Águia Branca, por 
3 a 2, acabou com as esperanças 
de classificação do Atlético-AC 
para a disputa da primeira fase da 
Copa do Brasil. Na primeira parti-
da, jogada na Arena da Floresta, 
o Atlético já havia sido derrotado 
por 1 a 0.

O grande destaque da  segunda 

partida, ocorrida dia 23 de feverei-
ro, foi o atacante Stênio Garcia, do 
Real Noroeste. O artilheiro precisou 
apenas dos primeiros 45 minutos 
de bola rolando para marcar por 
três vezes na equipe celeste.

Na etapa complementar de par-
tida, o Galo Carijó conseguiu uma 
reação e quase conseguiu melar 
a classificação dos capixabas, ao 
marcar dois gols. O primeiro no 

oportunismo do atacante Ailton e 
o segundo com o zagueiro Jefer-
son, do Real, jogando a bola contra 
o próprio patrimônio. No entanto, a 
ineficiência da linha de frente atleti-
cana voltou à falhar muito e o time 
acabou mais uma vez eliminado da 
pré-Copa do Brasil.

Na primeira fase da Copa do 
Brasil 2015, o Real Noroeste acabou 
eliminado pela equipe do Criciúma.

PRÉ-COPA dO BRASIL

Manoel Façanha
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Estrelão faz jogo da volta, mas é 
eliminado pelo Vasco-RJ no Rio

Por Manoel Façanha

O Rio Branco não se classificou 
para a segunda fase da Copa do Bra-
sil, mas acabou dando muito traba-
lho à equipe do Vasco da Gama, na 
derrota do dia 15 de abril, no estádio 
São Januário, por 3 a 2.

O campeão acreano, após der-
rota no jogo da ida por 2 a 1, na 
Arena da Floresta, chegou a abrir o 
placar no final do primeiro tempo 
na partida da volta no estádio São 
Januário, através do estreante Ale-
xandre Matão,

Na etapa complementar de jogo, 
após um primeiro tempo quase 
perfeito taticamente, o Rio Branco 
acabou levando o empate ainda no 
primeiro minuto e a virada aos 17’, 
com gols de Yago e Thalles, respec-
tivamente. Kinho ainda deixou tudo 
igual, mas o artilheiro do confronto, 
Thalles, garantiu a vitória vascaína.

COPA dO BRASIL

rio Branco 2015 – Em pé, da esquerda para a direita: Tidalzinho (preparador de goleiros), Edivandro, William, 
Paulinho Pitbull, Neném, Tyrone, Victor Hugo, Careca, João Carlos, Felipe Panek, Guilber, Jader de Andrade 
(preparador físico), Zezito (técnico) e Nei Gaúcho (auxiliar técnico). Agachados: Kinho, Tonho Cabaña, Lucas, Bruno, 
Matheus, Joel, Jeferson, Thiaguinho, Olliver, Leo, Evandro Russo e Marquinhos. 

No primeiro gol do Vasco na Arena da Floresta, o atacante Thalles ganha 
na velocidade do zagueiro Victor Hugo. 

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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SÚMULA

COPA DO BrASIL
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 15/04/2015
Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
Auxiliares: Carlos Augusto Nogueira Júnior 
(SP) e Herman Brumel Vani (SP)
Cartões amarelos: Lucas (Vasco) e Léo (Rio 
Branco)
Cartões vermelhos: Não houve
GOLS: Alexandre Matão (42’/1ºT); Yago 
(1’/2ºT); Thalles (17’/2ºT e 33’/2ºT); Kinho 
(26’/2ºT)
VASCO DA GAmA: Martin Silva; Nei, Ander-
son Salles, Douglas Silva e Henrique; Lucas e 
Guiñazú; Rafael Silva (Yago, intervalo), Jhon 
Cley (Montoya, 34’/2T), Bernardo (Matheus 
Índio, 27’/2T) e Thalles - Técnico: Doriva.
rIO BrANCO:: Filipe; Marquinhos, Martinez, 
Tyrone e Tiaguinho (Léo 23’/2T); Marzagão, 
Joel (Kinho 16’/2T), Jeferson (Polaco 35’/2T) 
e Evandro; Robinho e Alexandre Matão - 
Técnico: Zezito

3 x 2

Kinho brilha no 
confronto

No duelo entre ambas as equi-
pes, a grande figura foi o volante 
alvirrubro Kinho. O atleta marcou 
dois belos gols. Um em cada con-
fronto, sendo peça importante 
para a realização do jogo da volta, 
ocorrido no Rio de Janeiro.

A participação estrelada na 
Copa do Brasil gerou receita acima 
de R$ 300 mil entre cota de parti-
cipação, renda e patrocínio.

Na competição, o Vasco da 
Gama ainda chegou a eliminar o 
Cuiabá-MT e o Flamengo, mas 
acabou desclassificado pelo São 
Paulo-SP.

Vasco vence o Rio Branco em São Januário pela Copa do Brasil.

O volante alvirrubro Kinho brilhou 
nos dois jogos do Estrelão contra o 
Vasco, de Thalles

Paulo Sérgio/ LANCE!Press)

Manoel Façanha



44 vezes
Estrelão!

Dudu mandai 
agradece aos 

céus pela 
conquista 

do título 
estadual

CAMPEONATO ACREANO

Com uma vitória sobre o Galvez por 2 a 0, o rio 
Branco conquistou, no dia 27 de junho, no estádio 
Florestão, o 44º título estadual de sua história.

O troféu de campeão (in-memória ao ex-presi-
dente estrelado Edmir Borges Gadelha) deu ainda ao 
time estrelado uma vaga na próxima edição das copas 
“Verde” e “do Brasil”, além de garantir a presença do 
clube na disputa do Campeonato Brasileiro da Série 
D/2015. Por outro lado, o vice-campeonato creden-
ciou a participação inédita do Galvez na disputa de 
uma edição de Copa do Brasil.

Por manoel Façanha

FEDErAÇÃO DE FuTEBOL DO ACrE
12

manoel Façanha



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
13

Jogadores 
do Rio 
Branco 
fazem 

pose para 
fotografia 

histórica da 
conquista 

do 27º 
título da era 

do futebol 
profissional 
no Estado.

213
Gols foram 
marcados

na disputa do 
estadual

62
Jogos foram 
realizados na 

temporada

3,43
Foi a média 
de gols do
estadual

CLASSIFICAÇÃO GERAL DO CAMPEONATO ACREANO 2015

CLuBES                                     PG     J      V      E     D     GP   GC   SG

1º  RIO BRANCO
2º  GALVEZ
3º  ATLÉTICO
4º  PLÁCIDO DE CASTRO
5º  AMAX
6º  VASCO DA GAMA
7º  ALTO ACRE
8º  NÁUAS

42
27
36
23
19
11
11
07

18
18
16
16
14
14
14
14

13
08
11
07
05
03
03
02

03
03
03
02
04
02
02
01

02
07
02
07
05
09
09
11

56
27
38
24
19
22
18
09

14
26
12
23
21
35
41
41

42
01
26
01
-02
-13
-23
-32

SÚMULA

CAmPEONATO ESTADuAL
LOCAL: Estádio Florestão
DATA: 27/06/2015 | HORÁRIO: 19h
PÚBLICO: 1.762 pagantes
RENDA: R$ 12.670,00
Gols: Robinho e Evandro Russo
ÁRBITRO: Josimar Almeida
Assistentes: Jean Carlos Rodrigues e Civaldo 
Nery Viana
rBFC: Tiago Rocha; Pedro Balu, Martinez, Carcia-
no e Tiaguinho; Marzagão (Aguinaldo), Evandro 
Russo (Jeferson) e Kássio; Robinho (Joel), Dudu e 
Alexandre Matão. Técnico: Nei Gaúcho
GALVEZ: Máximo, Rick, Rafael, Diego e Pre-
tinho; Tom, Alcione, Wellington Cabeça e 
Neném; Adriano Louzada (Juliano César) e 
Deivid. Técnico: Artur de Oliveira

2 x 0

Necessitando vencer o confron-
to para levar a decisão para uma 
prorrogação, o Galvez começou 
a partida mais disposto, mas o Rio 
Branco, aos poucos, tomou as réde-
as do jogo e passou a criar as me-
lhores oportunidades.

O Galvez apareceu num bom 
chute do meia Alcione, mas o go-
leiro Tiago Rocha fez ótima defesa. 
Logo depois, o meia-atacante Evan-
dro Russo fez bela arrancada pela 
direita e cruzou a meia altura. O go-
leiro Máximo salvou parcialmente e 
a bola sobrou para Robinho abrir o 
placar, aos 16 minutos.

Melhor na partida, o Rio Branco 

ainda ampliou a vantagem no pri-
meiro tempo. Evandro Russo co-
brou falta na barreira, mas, na sobra 
de bola, o meia fintou Wellington 
Cabeça e mandou para a rede, aos 
38 minutos.

Na etapa complementar de jogo, 
o Rio Branco começou avassalador 
e quase ampliou por duas oportu-
nidades. Na primeira delas, Jeferson 
forçou o goleiro Máximo a fazer 
grande defesa. Na segunda, após 
bola parada, Carciano testou na tra-
ve do Imperador.

Mesmo numa noite ruim e cheia 
falhas no setor defensivo, o Galvez 
quase chegou ao primeiro gol, após 

troca de passes entre Neném e Pre-
tinho. O segundo chutou cruzado, 
mas Juliano César chegou atrasado.

Nos minutos finais o Rio Branco 
passou a administrar a vantagem e 
explorar as jogadas de velocidade. 
O atacante Jeferson fez ótima jo-
gada e serviu a Alexandre Matão. O 
artilheiro do estadual ficou na cara 
do gol do Imperador, mas acabou 
perdendo a chance na saída do go-
leiro Máximo.

Manoel Façanha
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rio Branco - campeão 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Ney Gaúcho (técnico) Jader Andrade (preparador 
físico), William, Tidalzinho (preparador de goleiros) Tiago Rocha, Kássio, Victor Hugo, João Carlos, Paulinho Pitbull, 
Alexandre Matão, Martinez, Carciano, Washington, Célio (mordomo) e Tita (massagista). Agachados: Robinho, 
Aguinaldo, Léo, Joel, Evandro Russo, Dudu Mandai, Jeferson, Marzagão, Tiaguinho, Pedro Balu, Polaco e Tonho Cabaña.

O atacante estrelado Dudu 
Mandai e o zagueiro Rafael 

Negrote durante disputa no 
segundo jogo das finais do 

estadual. Ao fundo, o volante 
Tom e o atacante Alexandre 

Matão observam o lance

Aquino Lopes avaliou de
forma positiva o Estadual

Feliz com o desfecho da competição, o presi-
dente da Federação de Futebol do Acre, Antonio 
Aquino Lopes, avaliou de forma positiva o encerra-
mento do estadual. Segundo ele, o nível técnico da 
competição cresceu durante a disputa do torneio, 
proporcionando bons jogos ao torcedor que resol-
veu dar o ar da sua graça nos estádios.

Aquino Lopes agradeceu a promoção realizada 
pelo patrocinador master da competição, a empre-
sa móveis Gazin, assim como a imprensa esportiva 
e o Governo do Estado pelo apoio.

Presidente Aquino 
Lopes fez uma 
avaliação positiva 
da disputa do 
27º campeonato 
estadual de 
profissionais 
e agradeceu a 
parceria com as 
lojas móveis Gazin, 
patrocinadora do 
torneio

Manoel Façanha

manoel Façanha

Manoel Façanha
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Alexandre 
Matão foi 
eleito o 
craque em 
votação 
apertada

No dia 27 de junho, a Associa-
ção dos Cronistas Esportivos do Acre 
(Acea) divulgou a Seleção do Cam-
peonato Acreano 2015. O bicampeão 
Rio Branco dominou a lista com sete 
indicações. O Galvez apareceu logo 
depois com dois nomes. Plácido de 
Castro e Atlético Acreano fecharam a 
lista com um nome cada.

Entre as votações mais acirradas 
apareceram a disputa pelo segundo 
volante, onde Kinho (Rio Branco) su-
perou Araújo Goiano (Atlético-AC) 
por um voto. Outra briga acirrada 
disse respeito à indicação do se-
gundo meia, onde Neném (Galvez) 
também superou Evandro Russo 
(Rio Branco) por apenas um voto.

No ataque Alexandre Matão con-
quistou todos os 16 votos, repetindo 
o desempenho do companheiro de 
equipe, o zagueiro Carciano. Coube a 
segunda vaga no ataque para Robinho 
(Rio Branco). O jogador superou Ismael 
(Plácido de Castro) por um voto.

Com 14 gols na disputa do esta-
dual, o atacante gaúcho Alexandre 
Matão, com passagem pelas cate-
gorias de base do Fluminense-RJ, 
acabou eleito o craque da competi-
ção, com cinco votos contra quatro 
de Alcione (Galvez) e dois de Testi-
nha (Atlético Acreano). A revelação 
da temporada foi Jô (Alto Acre).

Na briga pelo posto de melhor 
técnico da competição, Célio Ivan 
(Plácido de Castro) superou Artur Oli-
veira (Galvez), com 9 votos contra 6.

A seleção da temporada foi fecha-
da com a escolha do trio de arbitra-
gem. O árbitro Carlos Ronne supe-
rou Antonio Neuriclaudio e Josimar 
Almeida. Rener Santos e Jean Carlos 
foram os assistentes de melhor de-
sempenho no estadual deste ano.

A entrega da premiação ficou 
marcada para o mês de dezembro, 
na festa de encerramento do calen-
dário da Federação de Futebol do 
Acre (FFAC).

Por Manoel Façanha

Com 14 gols na disputa 
do estadual, o atacante 

gaúcho Alexandre 
Matão foi o principal 
destaque do torneio

Manoel Façanha
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No intervalo do segundo jogo 
das finais do Campeonato Acreano, 
ocorrido no dia 27/6, no estádio Flo-
restão, ocorreu o sorteio da promo-
ção Móveis Gazin e futebol acreano. 
A empresa nesta temporada foi à 
patrocinadora master do campeo-
nato com investimento de R$ 250 
mil, além de dois caminhões de prê-
mios sorteados ao torcedor.

Na presença dos representantes 
da empresa e Federação de Futebol 
do Acre (FFAC) foram feitos os pro-
cedimentos jurídicos para a realiza-
ção do sorteio de dois caminhões 
de prêmios. Andréia Maria Costa 
Santos, moradora do Centro de Rio 
Branco, e Rosicleia da Cunha Souza, 
moradora do Calafate, tiveram seus 
bilhetes sorteados.

De acordo com a gerência local 
da empresa, participaram do sor-
teio aqueles torcedores que troca-
ram seus ingressos por um cupom 
numa das lojas Móveis Gazin. Cada 
caminhão de premiação sorteada 
tinha mobília avaliada em R$ 14 mil.

Móveis Gazin sorteia dois caminhões 
de prêmios aos torcedores acreanos

Por Manoel Façanha

A torcedora Rosicléia da Cunha 
Souza foi uma das sorteadas na 
promoção das lojas Móveis Gazin

Funcionários e o presidente Aquino Lopes organizaram o sorteio de 
prêmios  no segundo e decisivo jogo das finais do Estadual/2015

Milhares de cupons foram depositados nas urnas das lojas Móveis Gazin

A torcida do Galvez marcou presença em grande número na decisão

Manoel Façanha

Manoel Façanha

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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Adesg - Campeão Acreano de 2006. Em pé, da esquerda para a direita: Marquinhos Bahia, (técnico), Zinho, Clayton, 
Alcione, Elizeu, Badu, Piu, Carlos Eduardo, Osmair, Fernando (preparador físico) e Panda. Agachados: Cacique, 
Michel, Mariozan, Rogerinho, Kleir, Rogerinho Quinari, Vaval, Samoel, Ricardinho e Luiz Carlos.

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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Morcego leva 
título e garante 

acesso à elite
Por Manoel Façanha

Na elite! Uma segunda vitória diante da Adesg pelo pla-
car de 2 a 1, ocorrida na noite do dia 29 de setembro, na 
Arena da Floresta, levou o Andirá EC não somente ao título 
de campeão acreano da 2ª Divisão, mas também de volta à 
elite do futebol local em 2016.

Fundado no dia 1º de novembro de 1964, o time an-
diraense conquistou o título de forma invicta, com sete 
vitórias e um empate (0 x 0 contra a Adesg). Essa é a se-
gunda conquista do clube na divisão de acesso à primeira 
divisão do futebol local. A primeira ocorreu na temporada 
2011, ao vencer na decisão o Galvez EC.

Os dois gols do triunfo andiraense foram assinalados 
pelo meia Geovani. Marinho descontou para a Adesg.

SEGUNdA dIVISÃO

O andiraense Polaco disputa lance com o meia Ciel, da Adesg.

O capitão morcegueiro Paulinho Pitbull ergue troféu de 
campeão da segundinha.

SÚMULA

Local: Arena da Floresta
Data: 29/09/2015
Árbitro: Antonio Neuriclaudio
Assistentes: Fábio Nascimento e Ozeias 
Matos
Gols: Geovane Silva/AEC (2); Marinho 
(Adesg)
CA: Diego e Paulinho Pitbull (AEC); Ley, 
Kinho, Renato, Marinho e Júnior.
CV: Leandro Jucá (AEC) E Ico (ADESG)
ANDIrÁ EC: Edivandro, Bruno, Diego, 
Miller, Antonio Marcos, Leandro Jucá, 
Paulinho Pitbull, Geovane, Lucas (To-
nho Cabaña), Neto e Eduardo (Trago-
dara). Técnico: Ulisses Torres.
ADESG: Cleverson, Ley, Marinho, 
João Marcus e Esquerdinha; Kinho, 
Renato, Weverton, Ciel (Júnior); Julia-
no César (Sávio) e Renan Plácido (Sa-
muel). Técnico: Ico

2 x 1 

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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ANDIrA EC - Em pé, da esquerda para a direita: Dorielson (treinador de goleiros), Ulisses Torres (técnico), Loirinho (mordomo), 
Arnaldo Moreira (preparador físico), Leyf Barros (fisioterapeuta), Franco, Muller, Diego, Neto, Paulinho Pitbull , William , Clayton, 
Leandro, Edivandro e Geison Morais (diretor de futebol). Agachados: Geovani, Tonho Cabañas, Mateus, Eduardo, Antônio Marcos, 
Hamilton, Bruno, Tragodara, Polaco, Lucas e Kall.

Com campanha  invicta, o técnico Ulisses Torres levou 
novamente o Andirá à elite do futebol local. 

Ulisses Torres divide
conquista com jogadores
A conquista invicta do título de campeão da 

2ª divisão do futebol local em favor do Andirá EC 
traz o selo do trabalho do professor Ulisses Torres 
e demais membros de sua comissão técnica.

Em entrevista após o jogo, o treinador exal-
tou a campanha invicta do Morcego e atribuiu 
a conquista aos jogadores que desempenharam 
seu papel durante todo o campeonato.

- O time que teve a melhor campanha foi me-
recedor de estar na primeira divisão em 2016. Os 
atletas cumpriram com o que pedimos, a postu-
ra tática que definimos e é dar méritos para eles. 
Vamos ver o que faremos daqui para frente - co-
mentou Ulisses

Para retornar à elite do futebol local a partir da 
próxima temporada, em substituição ao rebaixa-
do Náuas, de Cruzeiro do Sul, o Morcego fez oito 
jogos, vencendo sete e empatando apenas um. 
O clube marcou 17 gols e sofreu apenas oito.

CLASSIFICAÇÃO

CLuBES                                PONTOS

ANDIRÁ ESPORTE CLUBE
ADESG
INDEPENDÊNCIA
HUMAITÁ

22
13
04
01

ArTILHEIrOS

Paulo Junior (Adesg)..............................
Geovani Silva (Andirá)...........................
Cristiano (Humaitá)................................
Renan Plácido (Adesg)........................

07
07
05
04

54
Gols foram 
assinalados 

na segundinha

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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Galvez 
conquista 
título inédito

Por Manoel Façanha

Alemão (Rio Branco) 
em disputa com 
Vicente (Galvez)

A decisão entre Vasco e Galvez proporcionou lances de pura emoção.

Com apenas uma derrota em sete jogos 
disputados na competição, o Galvez con-
quistou, no dia 12 de agosto, no estádio Flo-
restão, o título de campeão acreano sub-19. 
O gol do triunfo inédito a favor da equipe 
militar sobre o Vasco da Gama foi assinalado 
pelo atacante João Paulo, cobrando penali-
dade, aos 22 minutos da etapa complemen-
tar de jogo.

Com a conquista diante do time Cruz-
-de-Malta, o Galvez carimbou vaga na dis-
puta da edição da Copa São Paulo de Ju-
niores/2016.

Por outro lado, o vice-campeonato cre-
denciou o Vasco da Gama para disputar a 
Copa Norte de Futebol sub-20. A competi-
ção ocorreu no período de 22 a 30 de agosto, 
em Belém, no Pará. No entanto, o Vasco da 
Gama não fez um bom papel, perdendo de 
goleada os três jogos disputados: Tuna Luso 
(8 x0), Fast-AM (7 x 0) e Santos-AP (12 x 1).

CAMPEONATO SUB-19

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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Diante de um diminuto público 
(menos de 500 torcedores), o Galvez 
não somente apresentou mais pos-
se de bola como esteve mais perto 
de abrir o placar contra um Vasco da 
Gama bem fechado e jogando no 
erro do adversário.

Na etapa complementar de jogo, 
o Galvez seguiu melhor. Por outro 
lado, o Vasco tentava encaixar um 
contragolpe para surpreender o fa-
voritismo do time militar e, assim, 
levar o troféu de campeão para a 
galeria da Fazendinha.

Numa jogada rápida pelo lado di-
reito do ataque, o atacante João Pau-
lo acabou parado com falta dentro da 
grande área, aos 22 minutos. O árbitro 
Antonio Pinheiro apontou para a mar-

ca da cal para o delírio dos torcedores 
militares presentes em maior número 
nas arquibancadas do Florestão. O pró-
prio João Paulo cobrou a penalidade 
para deixar o Galvez à frente do placar.

Sem criatividade e com raríssimas 
chances de encontrar o empate, o 
Vasco da Gama quase levou outros 
dois gols nos minutos finais de jogo, 
mas o placar terminou mesmo no 1 a 
0 a favor do Galvez EC.

Satisfeito com a competição e a 
presença do público na grande deci-
são, o presidente da Federação de Fu-
tebol do Acre (FFAC), Antonio Aquino 
Lopes, parabenizou o Galvez e expli-
cou que o torneio cumpriu o papel 
de incentivar o surgimento de novos 
talentos para o futebol local.

Usando a tecnologia moderna 
do “selfie”, jogadores do Galvez 
eternizam comemoração do 
título da categoria Sub-19.

GALVEZ EC - Campeão Acreano sub-19. Em pé, da esquerda para a direita: Pablo Simões (diretor), Paulo, Cruzeiro, Gege, 
Gabriel, Fernando, Artur, Balica, Yan, Talysson, Pablo, Tião, Major Edener, Col. Espindola e Dorielson Mendes (preparador de 
goleiros). Segunda fila: Sargento Oziel, Fabinho, Matheus, Lahud, Jô, Kelvin, Breno, Felipe, Sirnande, Nael, Ely (fisioterapeuta), 
Rambo (mordomo), Giu e Adelcimar. Fila da frente: Adan Kley, Gato Seco, Reginaldo, João Paulo, Vicente, Arnaldo Moreira 
(técnico), Samuel, Yan, Matheus e Railson. 

Galvez foi sempre superior

cAMpAnHA
TJ     V     E     D     GP     GN       S
08     6     1     0      21      06     +15

SÚMULA

Local: Florestão
Data: 29/09/2015
Árbitro: José Antonio Pinheiro
Assistentes: Mário Jorge e Gladson 
Guerreiro
Gols: João Paulo
CA: Reginaldo e Paulo Douglas (GEC); Mar-
quinhos, Gedeão, Raylan e Thiago (Vasco)
GALVEZ EC: Tião, Yan (Paulo), Reginal-
do (Sirnande), Fábio e Victor Bruno; Yan 
José, Natanael, Vicente e Luiz Felipe; 
Jovambert (Samuel) e João Paulo. Téc-
nico: Arnaldo Moreira.
VASCO DA GAmA: Fábio, Bebe, Ne-
gão, Danilo e Thiago; Raylan, Bruno, 
Wanderson, Marquinhos (Pedro/Alifer); 
Cabeça e Gedeão (Aluízio). Técnico: 
Márcio Figueiredo ‘Faísca’ 

1 x 0

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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O ano de 2015 foi pra lá de posi-
tivo para o Galvez EC. O clube nesta 
temporada, além do vice-campeo-
nato da 1ª Divisão, conquistou dois 
títulos importantes nas categorias 
de base: Sub-19 e Sub-17.

No dia 10 de outubro, no estádio 
Florestão, o Imperador entrou em 
campo para decidir o título da ca-
tegoria Sub-17 contra o Humaitá, de 
Porto Acre.

Quando a bola rolou, o Impera-
dor mostrou força e ainda nos pri-
meiros minutos de partida abriu o 
marcador com Vitor.

Melhor no jogo e aproveitando a 
instabilidade da defesa do Humaitá, 
o Galvez ainda fez outros dois gols 
antes do intervalo de partida, ambos 
assinalados por Artur e Cristian.

Numa nova falha do setor de defe-
sa do time de Porto Acre, o oportunis-
ta Artur fez o quarto. Porém, Cristian 

Maiko descontou para o Humaitá.
A reação do time portoacrense 

ficou por aí, pois Vitor, Artur e João 
completaram a goleada do time do 
técnico Elizaldo Torres, por 7 a 1.

Galvez fatura a
3ª Copa Antonio Aquino

Por Manoel Façanha

COPA ANTôNIO AqUINO SUB-17

CLASSIFICAÇÃO

CLuBES                             PONTOS
GALVEZ E.C.
S.C. HUMAITÁ
RIO BRANCO F.C.
INDEPENDÊNCIA F.C.
ESCOLINHA DO PAULÃO
JOIA DE CRISTO F.C.
BANGU E.C.
EXTREMA F.C.
ESC. LEÃOZINHO DA IBF
ATLÉTICO ACREANO
E.C. GOIÁS

12
12
12
6
6
3
6
3
0
0
0

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º

PrINCIPAIS ArTILHEIrOS:

Artur (Galvez) ..................................................
Matheus (Extrema)......................................
Vitor (Galvez)...................................................
Alemão (RBFC)...............................................
João (Galvez)..................................................
Victor Monteiro(Galvez).........................
Victor Souza (Galvez)...............................

07
05
04
04
04
04
04

GALVEZ EC: - Em pé, da esquerda para a direita: Matheus, Israel, Paulo, 
Boquinha, Artur, Totti e Hélio. Agachados: Matheus Futura, Sandro, 
Fábio e Vitinho.

SÚMULA

Local: Florestão
Data: 10/10/2015
Árbitro: Fábio Santos
Assistentes: Edmundo Lira e Carlos Al-
berto Ramos 
Gols: Victor (2), Artur (3), Boquinha e 
João (GEC); Maiko (HEC)
CA: Israel e Sandro (GEC)
GALVEZ EC: Matheus, Israel, (Victor  
Emanuel), Paulo, Boquinha, Artur (Ga-
briel), Totti e Hélio. Agachados: Matheus 
Futura (Leonardo), Sandro, Fábio e Viti-
nho (Caio). Técnico: Elizaldo Torres. 
HumAITÁ: Nantan, Andreel (Eduardo), 
Ítalo, João Victor, André, Teco, Donizete, 
Bocão, Rena (Wemerson), Maiko Cristian 
e Wanderson. Técnico. Parmalat.

7 x 1 

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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CAMPEONATO SUB-15

Galvez vence o Independência e 
conquista o título do sub-15

Por Manoel Façanha CLASSIFICAÇÃO

CLuBES                             PONTOS
GALVEZ
INDEPENDÊNCIA
RIO BRANCO
EXTREMA
ESCOLINHA DO PAULÃO
AMAX
ESPORTE, SAÚDE LAZER
RECRIANÇA
REAL MELO
BANGU
ASSOC. DESP. ESTRELINHA
S. C. HUMAITÁ
STF/SEST/SENAT
CRUZEIRO DO TANGARÁ

15
9
9
9
6
6
3
3
3
3
0
0
0
0

1º
2º
3º
4º
5°
6°
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º

PrINCIPAIS ArTILHEIrOS:

João Vitor (GEC) ...........................................
Thiago e Moedinha (GEC).....................
Riquelme (Bangu).........................................
Vinicius (Extrema).........................................

05
04
03
03

De forma invicta e sem levar gols, 
o Galvez conquistou, no dia 15 de 
novembro, no estádio Florestão, a 
tríplice coroa do futebol de base, ao 
superar o Independência na partida 
decisiva para apontar o campeão da 
categoria sub-15.

Foi à terceira conquista em 2015 
por parte do clube militar, pois antes 
o time já havia garantido os títulos 
das categorias sub-19 e sub-17.

JOGO - Quando a bola rolou, as 
duas equipes mostraram nervosis-
mo e exageraram no número de fal-
tas. Um pouco mais criativo, o Gal-
vez conseguiu abrir o placar após 
vacilo da zaga tricolor. Thiago não 
perdoou e colocou o time militar na 
frente do placar, aos 18m.

O Independência quase chegou 
ao empate, após belo chute de Mark 

Delon, mas a bola explodiu no tra-
vessão do goleiro Matheus.

AmPLIOu - Na etapa comple-
mentar, O Tricolor de Aço domi-
nou os primeiros 15 minutos de 
jogo, mas a falta de pontaria e 
sorte prejudicou o time do Mari-
nho Monte.

Refeito da pressão tricolor, o Gal-
vez conseguiu encaixar dois contra-
-ataques mortais e marcou mais 
duas vezes, através de João Vitor e 
Marcos, respectivamente, aos 21 e 
23 minutos.

Artilheiro da competição com 
cinco gols, o atacante João Vitor 
comemorou o triunfo.

- Foi um jogo nervoso. O Inde-
pendência cresceu na partida, mas 
tivemos sangue frio para definir o 
confronto nos minutos finais.

GALVEZ (sub-
15) - 2015: Em pé, 
da esquerda para 
a direita: Arlindo, 
Cristian, João 
Carlos, Vitor, Ytalo e 
Matheus. Agachados: 
Michael , Thiago, 
Felipe, Sandro e 
Moedinha.

Manoel Façanha



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
24

Pelo segundo ano consecutivo 
o Rio Branco acabou eliminado nas 
oitavas de final do Campeonato Bra-
sileiro da Série D. O algoz da tempo-
rada foi o Ypiranga-RS. O clube do 
Rio Grande do Sul mostrou força e 
venceu os dois confrontos por 1 a 
0 e 3 a 0, respectivamente. Com as 
duas vitórias, o clube gaúcho seguiu 
na competição e acabou eliminado 
somente nas semifinais, mas com 
vaga garantida na próxima edição do 
Campeonato Brasileiro da Série C.

Já o Rio Branco fechou sua parti-
cipação na competição com quatro 
vitórias, três empates e três derrotas. 
O bicampeão acreano marcou 10 
gols e sofreu outros 10.

JOGO - Após a derrota ocorrida 
dia 27 de setembro, na Arena da Flo-
resta, o time acreano foi à cidade de 
Erechim-RS enfrentar o Ypiranga-RS, 
no estádio Colosso da Lagoa.

Na primeira metade do primeiro 
tempo, já com um jogador a mais 
(Felipe Recife, expulso), o time Cana-

rinho abriu o placar com João Pau-
lo. Nos acréscimos, Diego Miranda, 
de cabeça, ampliou: 2 a 0.

Na etapa final, mesmo com um 
jogador a menos, o Rio Branco se 
lançou ao ataque, mas quem che-
gou ao gol foi o Ypiranga, através de 
João Paulo, aos 27. Aos 31, Robson, 
do Ypiranga, foi expulso depois de 
fazer falta em Charles Chenko no 
meio de campo.

POSITIVO - O lado positivo da 
participação do Estrelão neste ano 
na disputa da Série D veio das ar-
quibancadas. O clube acreano 
melhorou sua média de público, 
em casa, crescendo quase 20%. 
Em 2014, foram 1.154 pagantes por 
jogo. Nesta temporada, a média 
terminou em 1.379 (6.895 pagantes 
em cinco jogos).

O maior público registrado em 
casa pelo Estrelão neste ano ocor-
reu contra o Ypiranga, dia 27 de se-
tembro, proporcionando renda de 
R$ 34.565,00 (2.359 pagantes).

Estrelão fica novamente nas oitavas
Por Manoel Façanha

SÉRIE d

CAMPANHA DO RIO BRANCO

DATA       CLuBE
Remo-PA 1 x 0 Rio Branco-AC
Rio Branco-AC 2x1 Nacional-AM
Rio Branco-AC 2x1 Vilhena-RO
Náutico-RR 0 x 0 Rio Branco-AC
VEC-RO 2 x 2 Rio Branco-AC
Rio Branco-AC 2x1 Náutico-RR
Nacional-AM 0 x 2 Rio Branco-AC
Rio Branco-AC 0x0 Remo
Rio Branco-AC 0x1 Ypiranga-RS
Ypiranga-RS 3 x 0 Rio Branco-AC

18/07
26/07
02/08
09/08
16/08
23/08
31/08
06/09
27/09
04/10

O atacante João Paulo 
(Ypiranga) e o zagueiro Martinez 
durante lance da segunda 
partida das oitavas

SÚMULA

Data: 04/10/2015
Local: Colosso da Lagoa
(em Erechim-RS);
Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá (RJ);
Assistentes: Wendel de Paiva Gouveia 
(RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima 
Filho (RJ);
Gols: João Paulo aos 32’ e Diego Miranda 
aos 46’ do 1º; João Paulo aos 27’ do 2º
Cartões amarelos: Costa e Gustavo 
(Ypiranga-RS); Jean Carlos e Robinho 
(Rio Branco);
Expulsões: Robson (Ypiranga-RS); Felipe 
Recife (Rio Branco);
YPIrANGA-rS - Carlão; Jucemar, 
Claudinho, Fernando e Laerte (Gusta-
vo); Costa, Robson, Diego Miranda e 
João Paulo; Jean Paulo (Branquinho) e 
Saldanha. Técnico: Leocir Dall’Astra.
rIO BrANCO - Ricardo Vilar; Pedro 
Balú, Martinez, Carciano e Léo (Tharle); 
Felipe Recife, Joel (Robinho) e Jean Car-
los; Wellington Tindurim, Dudu Mandai 
e Wilian Saroa (Charles Chenko). Técni-
co: Edson Júnior.

3 x 0 

Edson Castro
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Aquino Lopes participa de painel 
no 41º congresso da Abrace

Por Manoel Façanha

Na última semana do mês de 
agosto, a cidade de Maceió (AL) se-
diou o 41º Congresso Brasileiro de 
Cronistas Esportivos (Abrace).

Um dos destaques dessa edi-
ção do congresso da Abrace foi o 
renomado jornalista esportivo Juca 
Kfouri. O profissional fez a palestra 
de abertura do evento, discorrendo 
sobre o tema: “O Futebol Brasileiro 
Pós Copa do Mundo e as Olimpía-
das 2016 no Brasil”.

Neste congresso da Abrace, a de-
legação acreana contou com a pre-
sença especial do presidente da Fe-
deração de Futebol do Acre (FFAC), 
Antonio Aquino Lopes, que partici-

ABRACE/FFAC 

Aquino Lopes 
recebe das mãos de 

Aderson Maia (Abrace) 
a comenda Mauro 

Pinheiro. Manoel 
Façanha e Francisco 

Dandão foram 
testemunhas 

da homenagem

Presidente Aquino Lopes 
durante explanação em painel 
do congresso da Abrace

pou do painel “O Futuro do Futebol 
Brasileiro”, onde, além de explanar 
sobre o assunto, ainda respondeu as 
perguntas dos participantes.

Lopes avaliou de forma positiva 
a sua participação no congresso. 
“Foi mais uma boa experiência para 
debater a conjuntura de nosso fu-
tebol. Também agradeço o convite 
do presidente da Associação Brasi-
leira de Cronistas Esportivos, Ader-
son Maia, para a minha contribuição 
com o debate”.

No encerramento do congresso, 
Aquino Lopes foi agraciado com a 
comenda Mauro Pinheiro, honraria 
entregue por Aderson Maia, presi-
dente da Abrace.

O congresso da Abrace ainda 
contou com a participação do nar-
rador esportivo Kleiber Beltrão, e 
também dos jornalistas Márcio Ca-
nuto, Edson Mauro e Francisco José. 
O ministro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Aldo Rebelo, e o dos Es-
portes, George Hilton, também mar-
caram presença no evento.

Antônio Assis

Antônio Assis
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Homenagem [25]
Fronteira [28]
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Papelim [48]
Paulinho [52]

Paulo Roberto [56]
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hoMENAGEM
Federação de Futebol do Acre oferece jantar a craques da década de 1950

Por Francisco Dandão

Da esquerda para a direita: Carreon, Fuzarca, Touca, Toniquim e Pedrito.

Quatro jogadores da década de 
1950 do futebol acreano tiveram a 
oportunidade de se reunir para um 
papo descontraído no dia 28 de 
março de 2015, num restaurante de 
Rio Branco, por ocasião de um jan-
tar oferecido pelo presidente da Fe-
deração de Futebol do Acre (FFAC), 
advogado Antônio Aquino Lopes. 
Foram duas horas de memórias a 
perder de vista.

Pedrito, goleiro, 80 anos; Tou-

ca, atacante, 85 anos; Carreon, 
meio campo, 84 anos; e Fuzarca, 
meio campo, 87 anos. Mais de 300 
anos, somando-se as idades de to-
dos eles, de histórias de um futebol 
acreano de extremo brilho e muito 
romantismo, quando os craques 
maravilhavam as diversas torcidas e 
entravam em campo por total e ab-
soluto amor à camisa.

“O futebol acreano deve muito a 
esses pioneiros. Eles deram muitas 

alegrias ao povo aqui do nosso Esta-
do. E quanto ao jantar, a ideia surgiu 
devido a visita do Pedrito, que mora 
no Rio de Janeiro desde 1958. Ele de-
cidiu comemorar na sua cidade Natal 
o seu aniversário de 80 anos e nós re-
solvemos prestar essa homenagem”, 
disse o presidente Aquino Lopes. 

Nas linhas que seguem vai uma 
síntese do pensamento e da memó-
ria deles sobre o futebol acreano, pai-
xão da vida dos quatro personagens.

Francisco Dandão
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pEdRiTo

ToUcA

A carreira do goleiro Pedrito foi 
bem rápida. Nascido em 1935, ele 
começou a jogar futebol em 1951, 
aos 16 anos, num time chamado 
América. Em 1952 ele já estava no 
Atlético Acreano. Mas não parou 
muito tempo no Galo. Logo ele as-
sumiu a camisa nº 1 do Rio Branco 
e da seleção acreana, onde perma-
neceu até 1957, quando foi morar no 
Rio de Janeiro.

“O futebol da minha época era 
muito alegre, muito bonito e reche-
ado de grandes craques. Eu acredito 
que hoje muitos dos jogadores da 
minha época teriam vaga em grandes 

clubes brasileiros. É o caso de Touca, 
Tinoco, Zé Cláudio, Boá... Em 1957 foi 
formada uma seleção acreana com 
esses jogadores que ganhou de todo 
mundo em Manaus”, disse Pedrito.

Na excursão a Manaus, conti-
nuou Pedrito, “o primeiro jogo nos-
so não deu ninguém. Jogamos foi 
contra o São Raimundo, logo depois 
de uma surra que esse time tinha 
dado no Paysandu, de Belém. En-
tão, ninguém queria ver uma sele-
ção acreana. Nós goleamos o São 
Raimundo. E aí, nos três jogos se-
guintes que fizemos o estádio ficou 
completamente lotado”.

Clóter Olímpio Boaventura, o 
Touca, até os dias atuais é consi-
derado o maior atacante do futebol 
acreano em todos os tempos. Ao 
contrário de Pedrito, ele teve uma 
carreira longa, parando de jogar so-
mente aos 42 anos. Ele jogou em 
vários times, mas passou um tem-
po maior no Rio Branco. Participou 
também do grupo de fundadores 
do Juventus, em 1966.

A respeito do futebol do seu tem-
po, Touca garantiu que os jogadores 
eram mais responsáveis do que os 
de hoje. “Jogava-se por amor. Os jo-
gadores davam tudo de si para que 

o seu time ganhasse. No profissio-
nalismo, atualmente, todo mundo 
só quer saber de dinheiro, parece 
que ninguém mais se identifica com 
as cores do seu time”, explicou ele.

Sobre os grandes jogadores do 
passado, Touca disse que “o maior 
jogador do futebol acreano foi um 
zagueiro chamado Curica. Eu acho 
que atualmente o Curica poderia 
jogar em qualquer time do Brasil, 
sem favor algum. Agora, entre os 
craques do meu tempo eu posso 
citar Carreon, Fued, Hugo, Pedro 
Feitosa, Boá... Com essa turma não 
tinha pra ninguém”.

Pedrito, Carreon, 
Fuzarca, Touca 

e Toniquim 
durante jantar de 
confraternização 

oferecido, no 
início do ano, pela 

Federação de 
Futebol do Acre

Raimundo Fernandes

Francisco Dandão

Francisco Dandão
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SELEção 
AcREAnA - 
1957. Em pé, 
da esquerda 

para a direita: 
Pedrito, 

Cidico, Boá, 
Antônio Leó, 
Mozarino, Zé 

Cláudio, Valdo, 
Adalberto 
Pereira e 
Tinoco. 

Agachados: 
Bararu, 

Carreon, 
Fued, Roberto 
Araújo, Touca, 
Hugo e Pedro 

Feitosa.

cARREon

FUzARcA Elden Guedes de Paiva e Mello, 
meia-esquerda, dos quatro que rece-
beram a homenagem da Federação 
de Futebol do Acre foi quem passou 
menos tempo dentro das quatro li-
nhas. Jogou de 1944 a 1946 no Amé-
rica. Largou a bola para cursar Educa-
ção Física no Rio de Janeiro. Depois, 
de 1952 a 1960 vestiu ainda as cami-
sas de Atlético, Rio Branco e Vasco.

“No auge da forma, eu preferi me 
mudar para o Rio de Janeiro para fa-
zer a faculdade de Educação Física. 
Quando cheguei lá ainda fui levado 
para treinar no Botafogo. O pessoal 

de lá achava que eu corria muito e 
cabeceava bem. Mas, como eu era 
novo, eles queriam me aproveitar no 
juvenil. E eu já queria ser profissional. 
Aí fui embora”, declarou Fuzarca.

Na volta a Rio Branco, além de 
retomar por algum tempo a carreira 
de jogador, Fuzarca também treinou 
várias equipes locais. “Eu voltei cheio 
de ideias e teorias. Algumas eu botei 
em prática, outras não. Conversava 
muito com os também técnicos Val-
dé e Té. Mas depois eu me aborreci, 
nem sei mais por que e resolvi parar 
de vez”, finalizou Elden Fuzarca.

Boliviano de Cobija, o meio-
-campista Mário Carreon Cruz veio 
para o Brasil em 1954. Era uma das 
grandes promessas do futebol da-
quele país, cotado até para a seleção 
nacional. Preferiu migrar para o Acre, 
a convite do Rio Branco. Foi depois 
para o Independência. Em 1966, seu 
último ano como atleta, jogou pelo 
Juventus. Também foi titular da se-
leção acreana.

Apesar de tantos anos no Bra-
sil, Carreon ainda fala com um leve 
sotaque. Mas com a mesma con-
vicção dos seus parceiros de época 
de que o futebol antigo era extre-

mamente bem jogado. “Quando eu 
cheguei aqui havia muitos craques. 
Mas craques mesmo... Não estou 
exagerando. Touca, Cidico, Boá, Pe-
drito, jogadores refinados, de elite 
mesmo”, afirmou.

Integrante da seleção de 1957 que 
foi a Manaus, Carreon garantiu que 
foi aquilo que garantiu a vida dele no 
Brasil. “Antes da excursão, eu fui ao 
governador e pedi um emprego, por-
que eu sabia que não dava pra viver 
só de bola. Ele me disse que me daria 
o emprego se a gente ganhasse em 
Manaus. Nós ganhamos e, na volta, 
eu fui mesmo empregado”, disse.

Francisco Dandão

Francisco Dandão

 Foto/Acervo Clóter Boaventura
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FRoNTEIRA
Criado em 1962, time é o maior vencedor do futebol de Plácido de Castro

Por Francisco Dandão

Fundado em 1962, pelo paraense 
Wilson Paula da Pena, o Esporte Clu-
be Fronteira é o maior ganhador de 
títulos do futebol de Plácido de Cas-
tro, município acreano situado a 90 
quilômetros da capital Rio Branco. 
Ninguém na cidade sabe dizer ao 
certo quantos são os triunfos. Não 
existe registro escrito algum no que 
diz respeito a isso. Mas a voz corren-
te é a de que nenhum outro time 
venceu tantas vezes.

Wilson Paula da Pena, o homem 
que levou à frente a iniciativa de 
fundação do time alvirrubro de Plá-
cido de Castro, era um paraense de 

Belém apaixonado por futebol, que 
defendeu as cores do Paysandu na 
década de 1930. Ao migrar com a fa-
mília para o interior do Acre, para to-
mar conta de um seringal, não dei-
xou a paixão para trás. E assim, tão 
logo pode se mudar para a cidade, 
tratou logo de criar o time.

O amor de Wilson Paula da Pena 
pela bola, que o fazia gastar tudo o 
que ganhava para manter o Fron-
teira em atividade, não passou ao 
largo dos seus descendentes. Tanto 
que dois dos seus filhos, Lalu e Dedé 
(décadas de 1970 e 1980), respecti-
vamente zagueiro central e atacan-

te, bem como o seu neto (filho de 
Dedé), o também atacante Vanilson 
(anos 1990), brilharam com a camisa 
da referida equipe.

Falecido aos 92 anos, em 2009, 
Wilson Pena deixou a cargo dos 
seus descendentes manterem acesa 
a chama da sua paixão. “Infelizmen-
te”, no dizer do neto Vanilson, “hoje 
as coisas estão muito difíceis, com 
o preço do material esportivo carís-
simo, e nós paramos momentane-
amente com o futebol do Fronteira. 
Mas registre aí que fomos campeões 
do último torneio que disputamos, 
em 2013, no Quinari”.

Vanilson Jr, 
Vanilson, Juca, 
Lalu e Dedé, 
três gerações do 
Fronteira , em 
frente ao Espaço 
Wilson P. Pena 

Francisco Dandão
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Fronteira - 1982. Em pé, 
da esquerda para a direita: 
Carmélia Alves, Wilson Pena, 
Luiz Gonçalves, Danilo, Zé 
Cigarra, Doquinha, Dedé, 
Zezinho, Neném, Chico 
Macaco, Raimundinho, 
Teobaldo, Lalu, Toinho 
Mesquita e Carreon.

Fronteira - 1987. Em pé, da 
esquerda para a direita: Juca, 
Gutemberg, Passarinho, Luiz 
Gonzaga, Adaildo, Dedé 
e Abimael. Agachados: 
Antônio, Soldado, Nilton, Zé 
Cigarra e Souza.

o Fronteira pelos seus personagens
O ex-zagueiro Lalu chega a en-

cher os olhos de lágrimas ao lem-
brar do pai Wilson. De acordo com 
ele, “as duas coisas mais importan-
tes para ele [Wilson] era a família e 
o Fronteira. Ele nos ensinou a amar 
tanto o nosso time quanto a nossa 
família. E jamais deixou que nós jo-
gássemos por qualquer outro time 

local. No nosso tempo, jogar pelo 
Fronteira era obrigação. E a vitória 
era questão de honra. A gente tinha 
que dar o sangue”.

O ex-atacante Dedé, cujo ape-
lido na cidade nos seus tempos de 
bola era “Pelé branco”, além de tam-
bém exaltar a memória do pai, gosta 
de falar das suas proezas dentro do 

campo de jogo. “Eu nunca me preo-
cupei em contar os meus gols. Mas 
foram centenas, talvez até mais de 
mil. E o único zagueiro que me dava 
trabalho se chamava Ferreti. Quan-
do a gente se encontrava, dava uma 
boa briga”, disse divertido.

O ex-atacante Vanilson, que 
chegou a ser profissional em clu-

Acervo/Wilson Pena

Acervo/Wilson Pena
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bes de Rio Branco (Juventus, Vas-
co da Gama, Atlético Acreano, In-
dependência e Rio Branco) e do 
Amazonas (Rio Negro), disse que 
o avô Wilson só levava para atuar 
no Fronteira os melhores jogadores 
da cidade. “O vovô ficava de olho 
nos meninos bons de bola e só 

queria os melhores no nosso time. 
Ele reunia sempre verdadeiras sele-
ções”, afirmou.

Para o ex-goleiro Juca, que 
disputou campeonatos estaduais 
pelos juvenis do Atlético Acreano 
e pelo time principal do Amapá, a 
sua maior escola foi o time inte-

riorano. “O Fronteira primava pela 
organização. Apesar de ser um 
time amador, tinha organização 
de clube profissional. O senhor 
Wilson Pena era o patrono do 
futebol de Plácido de Castro e o 
Fronteira era uma grande referên-
cia”, garantiu Juca.

Fronteira - 1993. Em pé, da esquerda para a direita: Flávio, Alexandre, Nonato Dantas, Carlinhos, Tonho Fontenele, Raimundinho, 
Vanilson, Amarildo e Betão. Agachados: Elson, Jorge, Régio, Cezinha, Carlos, Souza, Abimael e Zé Vital.

Vanilson 
com a 

camisa do 
Vasco em 

1999.

Os atacantes 
Vanilson 
e Marajó 
durante 
treino no CT 
José de Melo, 
em 2001.

Acervo/Wilson Pena

Manoel Façanha Francisco Chagas
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Plácido de 
Castro – 
2008. Em pé, 
da esquerda 
para a direita: 
Jamesclay 
(preparador 
físico), Marcio, 
Vanilson 
Pena, Sandro, 
Anderson, 
Nego e Faísca. 
Agachados: 
Mamud, 
Rogerio, 
Ismael Lemos, 
Wellington, 
Wan Hallen 
e Nelson 
(preparador de 
goleiros). 

celeiro de craques
Das fileiras do Fronteira saíram 

inúmeros jogadores para os times 
da capital acreana e até de outros 
estados, isso tanto na época do 
amadorismo quanto na era pro-
fissional. Vanilson, ele mesmo um 
exemplo dessa migração, explicou o 
fato dizendo que o seu avô, além de 
escolher sempre os melhores para 
compor a equipe, também tratava 
de fazer com que os garotos “não se 
desviassem dos seus objetivos”.

Quatro deses atletas que foram 
levados para jogar em times da ca-
pital, no tempo do amadorismo, são 
lembrados por Vanilson. Os irmãos 
Juca (goleiro do Amapá) e Tonho 
(lateral do Rio Branco, do Indepen-
dência, do Amapá e do Juventus), 
ambos nas décadas de 1970 e 1980; 
Dedé (atacante do Andirá), no final 
da década de 1970; e Nilson (ponta 
direita do Vasco e do Juventus), nas 
décadas de 1960 e 1970.

Na era do futebol profissional, 
iniciada em 1989, são inúmeros os 
atletas que passaram pelo Fronteira 
e que um dia resolveram alçar voos 
mais altos. São os casos, por exem-
plo, de Renan (filho do ex-goleiro 
Juca), que disputou o último campe-
onato estadual pelo Plácido de Cas-

Vanilson, neto de Wilson 
Pena, exibe o último trofeu 
conquistado pelo Fronteira.

Vanilson em ação com a 
camisa do Rio Negro durante 
a disputa do campeonato 
amazonense (2000) 

tro; Rogério, que já andou até pelo 
futebol do Mato Grosso; Robson, que 
já atuou no futebol amazonense; e 
Zico, que já rodou por vários times.

Para finalizar, não seria possível 
deixar de fazer uma pergunta crucial. 
O Fronteira morreu ou ainda pretende 
voltar aos campos? Quem responde 
é Vanilson. “O Fronteira não morrerá 
jamais. O Fronteira é uma ideia que 
nasceu da paixão do meu avô Wilson. 
Nós temos a obrigação de manter o 
Fronteira vivo. Nós vamos voltar aos 
campos sim. Logo que as coisas me-
lhorarem, a gente vai voltar”.

Manoel Façanha

Francisco Dandão
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ChICão
Zagueiro vigoroso que correu atrás da bola durante mais de vinte anos

Por Francisco Dandão

Cearense de Limoeiro do Nor-
te, nascido em 9 de maio de 1958, 
Francisco de Assis Araújo, o Chi-
cão, mudou-se para Porto Velho 
com apenas 5 anos de idade. Na 
sua mente de criança, a bola desde 
sempre ocupou um lugar privilegia-
do. E assim, aos 11 anos, ele e mais 
um grupo de garotos rondonienses 
foi tentar a sorte no futebol do Ama-
zonas. Corria o ano de 1969 e ele já 
estava integrado à base do Fast Club.

Nos três anos seguintes, Chi-
cão trocou várias vezes de clube, 
vestindo as camisas do São Rai-
mundo, de Santarém (PA), Ipiranga 

e São Domingos, ambos de Porto 
Velho (RO). Neste último, o zaguei-
ro permaneceu até 1978, subindo 
progressivamente de categoria, até 
ser alçado ao time principal. Mas na 
condição de titular do rondoniense 
São Domingos, o zagueiro Chicão 
permaneceu apenas um ano.

Em 1979, a convite do treinador 
Edson Ângelo e do presidente Se-
bastião Alencar, Chicão iniciou uma 
relação de amor eterno com o Rio 
Branco. O zagueiro veio para o Acre, 
onde constituiu família (esposa, fi-
lha e neto) e permanece até hoje, 
36 anos depois. Ele conta, com or-

gulho, que foi o primeiro jogador 
de futebol a assinar um contrato de 
trabalho com o clube acreano, ape-
sar do amadorismo vigente.

“Quando eu morava em Porto 
Velho, precisava me dividir entre o 
trabalho num supermercado e os 
treinos no São Domingos. Vir para 
o Rio Branco foi a oportunidade de 
viver exclusivamente de futebol. 
Eu nem pensei duas vezes. Hoje, 
olhando para trás, acho que fiz a 
coisa certa. Depois que eu parei de 
jogar bola, continuei como funcio-
nário do clube. Vou aposentar por 
aqui”, garantiu Chicão.

Francisco Dandão
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cinco camisas e uma paixão

Rio bRAnco - 1980. 
Em pé, da esquerda para 

a direita: Tião, Zezito, 
Chicão, Zé Gilberto, Mário 

Sales, Cleiber e Edmar. 
Agachados: Mário Vieira, 
Roberto Ferraz, Carioca, 

Irineu e Paulo Mineiro.

Depois de tantos anos como funcionário do Rio Bran-
co, Chicão não poderia deixar de ser uma das criaturas 
mais apaixonadas pelo clube. Mas, ao longo da sua lon-
geva carreira como jogador de futebol em solo acrea-
no, ele não vestiu apenas a camisa do Estrelão, tendo a 
oportunidade de defender outros quatro clubes: Atlético 
Acreano (1982), Juventus (1988), Independência (1995) e 
Vasco da Gama (1998).

“Eu fiquei muito mais tempo no Rio Branco. Eu saía, 
mas voltava sempre. Em duas dessas saídas, eu fui em-
prestado, para disputar o Copão da Amazônia. Em 1982, 
por exemplo, eu fui para o Atlético junto com vários ou-
tros jogadores do Rio Branco. Fui eu, o Zezito, o Carioca, 
o Zé Gilberto e o Cleiber. Depois do Copão, nós voltamos 
para o Rio Branco. A mesma coisa se deu no Juventus, 
em 1988”, disse Chicão.

Em 1995 e em 1998, porém, o zagueiro não vestiu a 
camisa do Rio Branco por conta de nenhum emprésti-
mo. Na primeira oportunidade, chegou um treinador no 
clube, chamado Jota Alves, que não queria contar com o 
futebol dele. “Aí eu fui para o Independência. Mas, no ano 
seguinte voltei pra casa, onde permaneci até 1997. Em 
1998 eu me despedi dos gramados, jogando pelo Vasco 
da Gama”, explicou Chicão.

Foi pelo Rio Branco também que Chicão conquistou 
todos os seus títulos enquanto jogador de futebol. Seis, 
ao todo: campeão acreano de 1979, 1983, 1986, 1992 e 
1994 (os dois últimos já na era profissional); e campeão 
do Copão da Amazônia de 1979. “Esse título do Copão 
foi especial. Na decisão, nós ganhamos do Ferroviário, 
dentro da casa deles, com gol do Bruno Couro Velho”, 
afirmou Chicão.

Atlético Acreano - 1982. Em pé, da esquerda para a 
direita: Tidal, Zé Gilberto, Gilmar, Chicão, Jaime e Eduardo. 
Agachados: Manoelzinho, Carioca, Socó, Pintinho e Nirval. 

Independência - 1995. Em pé, da esquerda para a direita: 
Klowsbey, Dorielson, Nadson, Dedé, Chicão, Milton, Alex, Assis e 
Marcelo. Agachados: Aclaildo, Ciro, Ivo, Zico, Rol, Dilson e Palmiro.

Foto/Acervo Chicão Araújo

Foto/Acervo Chicão Araújo



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
36

VASCO DA 
GAmA - 1998. Em 

pé, da esquerda 
para a direita: 
Ben Johnson, 

Élisson, Chicão, 
Carlinhos e 

Carlinhos Magno. 
Agachados: 

Michel, 
Juscelâneo, 

Nadson, 
Ricardinho, 
Mamude e 

Merica.

SELEÇÃO ACrEANA DE mASTErS - 1992. . Em pé, da esquerda para a direita: Roberto (massagista), Adriálvaro, 
Ilzomar, Paulo Roberto, Dadão, Merica, Mário Sales, Ferleudo, Chicão, Uchoa, Cleiber e Milton Ferreira. Agachados: 
Milton, Emílson, Romildo Magalhães, Mariceudo, Eli, Paulinho, Carlinhos, Leitão, Eusébio e Nirval.

Foto/Acervo Chicão Araújo

Foto/Acervo Chicão Araújo
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Chicão tem dificuldade em ele-
ger os momentos mais marcantes 
da sua trajetória no Rio Branco. Se-
gundo ele, foram muitos. Com algu-
ma insistência, porém, ele destacou 
dois. O primeiro deles deu-se logo 
no ano da sua chegada ao clube, 
quando ganhou tudo o que dispu-
tou. O segundo momento, ele diz 
que foi um gol de cabeça contra o 
Ferroviário (RO), em 1991, aos 46 mi-
nutos do segundo tempo.

“Esse jogo contra o Ferroviá-
rio era um amistoso, lá no estádio 
Aluísio Ferreira, casa deles. A gente 
estava perdendo por dois a zero. Lá 
pelas tantas, o César Limão fez um 
gol e diminuiu a vantagem. Mas 
tudo indicava que a gente ia mes-
mo amargar uma derrota. O jogo já 
estava os acréscimos, já estava aca-
bando. Aí eu resolvi abandonar a de-
fesa e ir ao ataque. Fui feliz e fiz o gol 
de empate”, contou Chicão.

Sobre os melhores parceiros de 
zaga que ele teve nos anos de bola 
rolando, Chicão não hesitou em 
apontar Neórico e Cleiber. “O Neóri-
co tinha uma técnica incomum. Era 
uma tranquilidade jogar ao lado dele. 
Quanto ao Cleiber, por havermos 
atuado juntos durante quatro anos, a 
gente se entendia só no olhar. Um de 
nós estava sempre na cobertura do 
outro. Os dois foram meus grandes 
parceiros”, disse Chicão.

Além dos feitos esportivos como 
atleta, Chicão ainda gosta de falar de 
duas outras glórias: a de ter revela-
do, enquanto técnico da base, vá-
rios jogadores do futebol local (citou 
Tragodara, Geovane, Polaco e Athir-
son); e a de ter sido agraciado com 
o título de cidadão rio-branquense, 
em 2014, por indicação da então 
vereadora Eliane Sinhasique. “Sou 
cidadão daqui de fato e de direito”, 
finalizou o ex-zagueiro.

Momentos 
marcantes e 

melhores
parceiros

Chicão e Lécio com a camisa da seleção acreana, em 1980.

Araújo e Chicão, com a camisa do São Domingos, de Rondônia, em 1978.

Foto/Acervo Chicão Araújo

Foto/Acervo Chicão Araújo
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ILLIMANI
Personagem ímpar da memória e da história do rio Branco Futebol Clube

Por Francisco Dandão

O bicampeonato mundial da se-
leção brasileira, em 1962, foi come-
morado com entusiasmo pelo me-
nino Illimani Lima Suares nas ruas 
de Brasiléia, sua cidade natal. Ele, 
que havia nascido em 7 e dezembro 
de 1951, estava com 11 anos e muito 
provavelmente por conta da referida 
conquista tenha decidido naquele 
momento que o futebol ocuparia 
uma parte importante da sua vida. 
Não dito, mas pensado e feito!

No começo ele achava que o 
melhor para um jogador era atuar no 
ataque.  Assim, arriscou os primei-
ros chutes como centroavante num 

time que levava o nome da própria 
cidade. Cedo, porém, ele percebeu 
que não levava muito jeito para ser 
artilheiro e, dessa forma, passou a jo-
gar de zagueiro. Nova posição, nova 
decepção. Daí, então, ele recuou 
mais um pouco e encontrou a sua 
verdadeira vocação: goleiro!

Em 1966, quando passou um 
tempo estudando em Belo Hori-
zonte, chegou a treinar entre os ju-
venis do Atlético Mineiro. Quando 
tudo se encaminhava para ficar no 
Galo teve que voltar para o Acre. No 
ano seguinte já estava no juvenil do 
Andirá, depois de ser recusado para 

fazer testes no Juventus. O técnico 
Zé Américo o recebeu  de braços 
abertos. Mas o seu futebol era muito 
grande para o pequenino Morcego.

Bastou uma temporada no An-
dirá para surgir o convite, feito pelo 
técnico Tião Lustosa, para mudar de 
ares e vestir a camisa do Indepen-
dência. A essa altura o Juventus já 
havia se arrependido de tê-lo rejei-
tado e queria que ele fosse para o 
Ninho da Águia. Aí quem não quis 
mais foi Illimani. “Optei pelo Inde-
pendência e dois anos depois, em 
1970, já fui convocado para o gol do 
time principal”, explicou Illimani.

Francisco Dandão
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Independência (juvenil) - 
1969. Em pé, da esquerda para 
a direita: Maronizo, Jacinto, 
Illimani, Moura, Farnei e Pitéo. 
Agachados: Valdir, Adalberto 
Ferreira, Tonho, Valdeca e Ivo.

Jerico, Aldemir Lopes, Jangito e Illimani. 
Campeões pelo Independência em 1970

Estreia no Tricolor e mudança para o Estrelão
Na temporada de 1970, o Independência contava com quatro 

goleiros: Paturi, Sapateiro, Agrícola e Pional. Mesmo assim, Illima-
ni foi convocado para concentrar na véspera da final do primei-
ro turno, que seria contra o Juventus. Na hora da escalação da 
equipe, o técnico Alício Santos, com o aval dos craques do time 
(Jangito, Palheta, Flávio e Aldemir Lopes), resolveu dar a camisa 
um para o garoto.

“O Juventus tinha um ataque da pesada, muito bom mesmo: 
Nemetala, Nego e Elísio. E ainda fez um a zero na gente. Mas não 
deu nem tempo de sentir nada. O Jangito chegou pra mim e 
disse que ninguém pegava aquela cabeçada que mandou a bola 
para as redes. Quando eu fiz a primeira defesa, ele foi junto de 
mim e fez um elogio. Foi o suficiente. Fechei o gol e nós ganha-
mos por 3 a 1”, garantiu Illimani.

Illimani ficou no Independência até 1972. No ano seguinte foi 
contratado para jogar no Rio Branco pelo dirigente Edmir Gade-
lha. “Eu estava em casa quando chegou o Chico Tarzan, assessor 
do Edmir, dizendo que ele queria falar comigo. Quando cheguei 
lá, ele disse que me queria no Rio Branco e que eu podia pedir 
o que quisesse. Pedi um carro, um emprego e um salário. E ele 
topou”, contou o ex-goleiro.

Depois disso, Illimani só saiu do Rio Branco por um semestre, 
em 1978, emprestado ao amazonense Nacional. À exceção desse 
brevíssimo hiato, o goleiro defendeu o Estrelão de 1973 a 1982. Um 
período repleto de títulos estaduais (1973, 1977 e 1979), interestadu-
ais (Copão da Amazônia de 1976 e 1979) e até internacionais, em 
competições disputadas nos vizinhos países da Bolívia e do Peru.

Acervo/Illimani Suares

Acervo/Illimani Suares
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Independência - 1970. 
Em pé, da esquerda para 
a direita: Mário Duarte, 
João Carneiro, Aldemir 
Lopes, Airton, Illimani, 
Jangito, Escapulário e 
Adalberto Aragão (dirigente). 
Agachados: Bico-Bico, 
Jorge Floresta, Chico Alab, 
Palheta, Flávio e Otávio.

A experiência como técnico e dirigente
Desde muito cedo, Illimani se in-

teressou pelo trabalho nas divisões 
de base. Tanto que já no segundo 
semestre de 1978, depois de voltar 
da experiência no Nacional, de Ma-
naus, ele começou a treinar a equipe 
de infantis do Rio Branco. De lá pra 
cá, ele nunca mais parou, trabalhan-
do, inclusive, em alguns períodos, 
no Juventus e no Vasco da Gama. 
Um tempo de estrada que lhe ren-
deu inúmeros títulos e alegrias.

“As alegrias não vem apenas em 
forma de títulos. É claro que vencer 
nos enche de prazer. Mas é muito 
bom também contribuir para formar 
cidadãos, bem como ver um garoto 
que você ajudou a dar os primeiros 
passos no futebol crescer e apare-
cer. Vários meninos que começa-
ram comigo se tornaram bons pro-
fissionais do futebol. Caso, citando 
apenas um, do Weverton, hoje no 
Atlético Paranaense”, disse Illimani.

A experiência como treinador, 
no entanto, não se restringiu às di-
visões de base. Illimani já treinou vá-
rias equipes profissionais do futebol 
acreano. Entre elas, o Juventus, o 
Vasco da Gama (em 2013, quando 

levou o time de volta à primeira di-
visão) e o próprio Rio Branco (cam-
peão em 2000). “Fiz trabalhos ven-
cedores com os profissionais, mas o 
que eu gosto mesmo é de treinar a 
base”, afirmou Illimani.

Fora tudo isso, como se não fosse 
suficiente esse desempenho, Illima-
ni ainda teve tempo para ser dirigen-
te em várias oportunidades. Sempre 
no Rio Branco. Começou ocupando 
o cargo de diretor de futebol, depois 
vice-presidente e, por último, pre-
sidente (biênio 2014/2015). Se ele 
pensa em parar? Ele diz que jamais. 
Só não sabe bem o que fará no futu-
ro, mas que vai continuar atuando, 
isso é garantido!

Illimani treina no 
Independência, em 1972

Acervo/Illimani Suares

Acervo/Illimani Suares
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rio Branco - 1975. Antônio 
José, Illimani e Antônio 
Carlos puxam a fila no 
Torneio Início em 1975

rio Branco - 1979. Em pé, da 
esquerda para a direita: Illimani, 
Paulo Roberto, Chicão, Mário 
Sales, Tião, Cleiber e Edmir 
Gadelha (dirigente). Agachados: 
Eli, Mário Vieira, Nino, Adalberto 
e Irineu.

rio Branco (infantil) - 1980. 
Em pé, da esquerda para a direita: 
Nelson Sales, Ozanan, Denilson, 
Kazim, Mário Correia, Milton e 
Illimani (técnico). Agachados: 
Rônei, Mário, Jorge Luís, Ulisses 
Torres e Givaldo.

Acervo/Illimani Suares

Acervo/Illimani Suares

Acervo/Illimani Suares
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NAzARé SANToS
Primeira mulher massagista de um time de futebol masculino no Brasil

Por Francisco Dandão

O primeiro (talvez único) time 
de futebol masculino brasileiro (pro-
vavelmente mundial) a contratar 
uma mulher como massagista foi o 
Atlético Acreano. O fato aconteceu 
em 1974 e a profissional se chama-
va Maria de Nazaré Santos Macedo, 
uma amazonense de Boca do Acre 
que migrou para Rio Branco aos 12 
anos, em 1951. O fato curioso virou 
até reportagem da revista Placar, de 
circulação nacional.

Pode-se dizer que o estopim 
dessa história foi aceso dois anos 
antes, em 1972, quando Nazaré 
Santos precisou viajar para o Rio de 
Janeiro para se submeter a um tra-
tamento de saúde. Nas horas vagas, 
na capital fluminense, ela aproveitou 
para fazer um curso de massagem, 
o que a habilitou em quatro espe-
cialidades: massagem esportiva, 
massagem terapêutica, massagem 
estética e massagem estética facial.

“Antes de ir para o Rio de Janeiro 
eu já trabalhava no Acre como auxi-
liar de enfermagem. Então, eu já era 
profissional da área médica. Quan-
do eu voltei, com as novas habilida-
des, e levando em conta que eu era 
torcedora do Atlético, uma vez que 
eu morava no 2º Distrito, tudo isso 
contribuiu para ser convidada pela 
Dona Flora Diógenes para assumir 
o departamento de massagem do 
Galo”, explicou Nazaré.

Francisco Dandão
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Tidal e Nazaré Santos

“Apesar de ser uma coisa inédita 
em termos de futebol masculino no 
Brasil, topei o desafio e fiquei vários 
anos nessa condição. Todos me tra-
tavam muito bem e os jogadores 
me respeitavam até demais. Eles 
evitavam até dizer palavrões na mi-
nha frente. Além do mais, o dinheiro 
que o Atlético me pagava era muito 
bom, mais do que o dobro do que 
eu ganhava como funcionária públi-
ca”, garantiu Nazaré Santos.

Nazaré Santos gosta de falar do seu passado en-
quanto massagista de time de futebol. Basta que exista 
um interlocutor interessado no assunto. A memória 
privilegiada dela vai contando uma história atrás da 
outra. Fatos, personagens, curiosidades, tudo enfim 
que diz respeito ao glorioso Galo do 2º Distrito de Rio 
Branco vai fluindo das palavras dela a medida em que 
aconteça uma provocação.

Sobre os técnicos com quem ela trabalhou, por 
exemplo, ela cita dois cuja convivência a marcaram 
positivamente: Rivaldo Patriota e Ariosto Miguéis. “O 
Rivaldo era um treinador que gostava de cuidar dos 
mínimos detalhes. Já o Ariosto, foi um dos técnicos 
que mais entendia de tática e estratégia de jogo. Mas o 
que eu mais gostava é que eles sabiam envolver todo 
mundo no trabalho”, disse Nazaré.

No que diz respeito aos dirigentes, Nazaré contou 
que a família Diógenes, principalmente o casal Fer-
nando e Flora, tinham uma dedicação comovente à 
causa do Atlético Acreano. No dizer da ex-massagista, 
“a Dona Flor era uma espécie de psicóloga dos joga-
dores. Ela cuidava deles, dava conselhos, ouvia as suas 
queixas, recebia todos na sua casa, organizava come-
morações. Uma verdadeira mãe mesmo”.

A saudade, porém, parece bater forte no coração 
da ex-massagista quando se fala sobre a sede social 
do Atlético, relegada ao abandono nos dias que cor-
rem. “A nata da sociedade acreana se reunia nos bailes 
promovidos pelo Galo. Ali aconteceram festas de mo-
bilizar toda a cidade. Mas também existiam comemo-
rações na Chácara Capitão Ciríaco, quando o Atlético 
vencia um jogo”, contou Nazaré.

os técnicos, os dirigentes e as festas

nazaré Santos em 
ação, massageando 
um jogador do Galo

Acervo/Nazaré Santos

Acervo/Nazaré Santos
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Entre os jogadores com quem 
conviveu no seu período como 
massagista do Atlético Acreano (en-
tre 1974 e 1979), Nazaré Santos des-
taca seis: o volante Tadeu, que para 
ela era o mais “estiloso” de todos; os 
zagueiro Lécio, Mário Mota e Pau-
lão, sendo o primeiro pelo seu estilo 

vigoroso e os dois últimos pela téc-
nica refinada; o atacante Vanginho, 
pela velocidade; e o lateral Belo, pela 
sua eficiência em defender.

Dos árbitros, o nome que ela cita 
primeiro é o de Antônio Soares. “Nós 
somos amigos até hoje. Quando a 
gente se encontra em algum lugar, 

ele ainda me convida para visitá-lo 
na sua fazenda. Eu acabo não indo, 
mas só o fato de me convidar de-
monstra o carinho que ele tem por 
mim. Além do Soares me lembro 
que me eu me dava bem igualmen-
te com o Aldeci Paz D’Ávila”, afirmou 
a ex-massagista Nazaré.

Jogadores, árbitros, historinha e aposentadoria

A Rádio difusora Acreana reconheceu o trabalho da 
massagista Nazaré Santos outorgando-lhe o título de 
profissional do ano em 1975.

pitico, Nazaré e Paulão, em 1977.

Atlético Acreano 
- 1974. Em pé, 
da esquerda para 
a direita: José 
Carlos (filho da 
massagista), Mário 
Mota, Euzébio, 
Pintão, Cabeça, 
Tidal, Carlinhos 
Bigode, Nilton e 
Nazaré Santos. 
Agachados: Pitu, 
Bené, Bolinha, 
Vanginho, Nirval, 
Said e Rivanildo.

Reprodução/Francisco DandãoAcervo/Nazaré Santos

Acervo/Nazaré Santos
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Ao ser perguntada por um fato 
marcante na sua carreira, Nazaré 
lembrou uma vez em que um time 
de artistas da Rede Globo de Tele-
visão veio ao Acre. De acordo com 
ela, os artistas pediram para ser mas-
sageados por ela, a única mulher a 
exercer essa profissão no Brasil. “O 
interessante”, disse Nazaré, “é que 
quando eu entrei em campo com 
eles, as mulheres na arquibancada 
pediam para trocar de lugar comigo”.

Hoje, aos 76 anos, aposentada, 
Nazaré mora com a filha Camila e 
duas netas. Mas a aposentadoria 
não a deixa inativa. Ela trabalha três 
dias por semana, numa casa para 
idosos, no bairro Cidade Nova. E ain-
da gosta de dedilhar um violão. Até 
ensaiou uma música para o repórter. 
“Pássaro de fogo”, da Paula Fernan-
des, cujos versos finais são uma pro-
messa: “serei os seus pés nas asas do 
sonho rumo ao teu coração”.

Aldeci D’Ávila, Nazaré Santos, Antônio 
Soares e Rivaldo Melo.

Atlético Acreano - 1977. Em pé, da esquerda para a direita: Nazaré Santos, Zé Augusto, Pitico, Augusto, Angu, Dadão, 
Valtinho (mascote), Tadeu, Tidal, Paulão, Nato e Rivaldo Patriota (diretor). Agachados: Pedrinho, Guedes, Vanginho,  Paulinho 
Pontes, Manoelzinho, Valdir, Dico, João Perereira e Nelson.

Acervo/Manoelzinho

Acervo/Nazaré Santos
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PALhETA
Zagueiro é considerado um dos maiores “xerifes” da história do futebol acreano

Por Francisco Dandão

Nascido em Manaus, no dia 9 de 
março de 1947, o cidadão Waldemir 
Palheta Torres estreou como joga-
dor de futebol em 1962, aos 15 anos, 
na lateral-direita dos juvenis do Fast 
Club da sua cidade natal. Daí até 
1982, quando pendurou as chutei-
ras, aos 35 anos, defendendo o time 
do Sul-América, também da capital 
amazonense, foram vários os títulos 
conquistados e uma passagem glo-
riosa pelo futebol acreano.

Nos anos de 1964 e 1965, Palheta 
mudou de time duas vezes, passan-
do, respectivamente, por Nacional e 
São Raimundo, sempre na condição 
de juvenil. Mas foi em 1966, ao in-
gressar como soldado no Centro de 
Instrução de Guerra na Selva (Sigs) 
do Exército Brasileiro, ainda em Ma-
naus, que o seu destino de se tornar 
um dos melhores zagueiros do fu-
tebol acreano começou definitiva-
mente a ser traçado.

A mudança entre estados acon-
teceu justamente por causa do fute-
bol. É que um capitão de nome Du-
alib, que exercia suas funções na 4ª 
Companhia de Fronteira, com  base 
em Rio Branco, entendeu que Palhe-
ta era o nome certo para reforçar o 
Grêmio Atlético Sampaio (GAS), time 
da corporação que disputava o cam-
peonato de futebol amador do Acre. 
Convite feito, convite aceito. Palheta 
se mudou e ficou por dez anos.

Francisco Dandão
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Palheta mudou para o Acre no fi-
nal de 1966, integrando inicialmente 
a equipe juvenil do GAS, como late-
ral-direito, sua posição de origem. No 
ano seguinte, alçado à equipe prin-
cipal, numa emergência, Palheta foi 
escalado para a posição de zagueiro 
central. Jogou tão bem que nunca 
mais deixou a titularidade. Defendeu 
o GAS em dois campeonatos, sendo 
campeão em 1967, mas no final de 
1968 o time foi extinto.

GRêMio ATLéTico SAMpAio 
(JUvEniL) - 1966.  Em pé, da 

esquerda para a direita: Rosimar, Arthur, 
Asfury, Palheta, Romeu, Hélio Pinho e 
Sargento Assis (técnico). Agachados: 

Vasconcelos, Edson Carneiro, Abelardo, 
Arivaldo e Aldo. 

indEpEndênciA - 1969.  Em pé, da esquerda 
para a direita: Chico Alab, Ociraldo, Hélio Pinho, 
Flávio, Sapateiro, Palheta e Aldemir Lopes. 
Agachados: Jangito, Mário Duarte, Dimiro, Bebé, 
Bico-Bico e Escapulário.

GRêMio ATLéTico SAMpAio - 1967.  Em pé, 
da esquerda para a direita: Toinho, Viana, Palheta, 
Pional, Chico Alab e Rocha. Agachados: Amílcar, 
Zé Augusto, Babá, Rui Macaco e Ailton.

Acervo/Edson Carneiro

Acervo/FFAC

Acervo/Paulo Edson
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indEpEndênciA - 1970.  Em pé, da 
esquerda para a direita: Escapulário, 
Paturi, Aldemir Lopes, Airton, 
Nostradamus, Danilo Galo, Ociraldo 
e Lúcio (massagista). Agachados: 
Bebé, Chico Alab, Jorge Floresta, 
Deca e Flávio. 

indEpEndênciA - 1973.  
Em pé, da esquerda para 
a direita: Zé Augusto, Lelé, 
Flávio, Palheta, Melquíades 
e Eró. Agachados: Bico-
Bico, Sílvio, Aldemir Lopes, 
Nostradamus e Bolinha. 

Seis campeonatos e três títulos pelo independência
Extinto o Grêmio Atlético Sam-

paio, Palheta passou a ser objeto de 
desejo de todos os times acreanos. 
Três deles fizeram convites formais 
ao zagueiro: o Vasco, o Juventus 
e o Independência. Palheta ainda 
chegou a treinar no Juventus, mas 
acabou mesmo optando por vestir a 
camisa do Tricolor do Marinho Mon-
te, onde permaneceu  durante seis 
anos, sagrando-se três vezes cam-
peão estadual (1970, 1972 e 1974).

“Eu fui para o Independência por 
causa do capitão Maia Barbosa. Ele 
disse que eu deveria jogar no time 
do Eugênio Mansour. Além disso, 

os dirigentes do Tricolor me ofe-
receram uma ótima gratificação. É 
que embora o futebol acreano fosse 
amador, todo mundo ganhava algu-
ma coisa para jogar. Eu, por exem-
plo, fui para o Independência ga-
nhando o dobro do que eu ganhava 
no Exército”, afirmou Palheta.

“O meu primeiro parceiro de 
zaga no Independência foi o Pra-
xedes, que era primo ou irmão do 
Jangito. Isso em 1969. Mas o melhor 
parceiro de zaga foi o Deca, que eu 
só chamava de Sarapó [às gargalha-
das]. Nós dois, mais o Zé Augusto 
no gol, com o Chico Alab e o Flávio 

nas laterais, formávamos uma zaga 
excelente. Se a bola passasse, o ata-
cante adversário ficava, não tinha 
essa não”, garantiu Palheta.

Sobre o melhor esquadrão que 
ele integrou, Palheta não hesita em 
escalar o Independência do início 
da década de 1970: “Zé Augusto; 
Chico Alab, eu, Deca e Flávio; Zé 
Maria Escapulário e Aldemir Lopes; 
Bico-Bico, João Carneiro, Jangito 
e Tonho. Meu amigo, esse era um 
time só de craques, do goleiro ao 
ponta-esquerda… Todo mundo sa-
bia jogar bola, todo mundo jogava 
muita bola”, disse o ex-zagueiro.

FEDErAÇÃO DE FuTEBOL DO ACrE

Acervo/Paulo Edson

Acervo/Francisco de Assis Muniz Ribeiro
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passagem pelo futebol carioca e fim de carreira
Em fevereiro de 1977, Palhe-

ta migrou para o Rio de Janeiro, 
para fazer um curso de formação 
de sargento do Exército. Ficou um 
ano na capital carioca e, apesar da 
intensidade das aulas, teve tempo 
para integrar por seis meses o time 
de profissionais do Bangu, treina-
do pelo ex-zagueiro Moisés. Jogou 
pouco, apenas quatro partidas, to-
das amistosas. Quando ia se firmar, 
teve que voltar para o Norte.

De volta a Manaus, Palheta rece-
beu convites do Nacional, do São 
Raimundo e do Fast Club para voltar 
a defendê-los nos campos amazo-

nenses. O seu trabalho no Exército, 
porém, não permitiu que ele pudes-
se fazê-lo. Somente em 1982, aos 35 
anos, é que Palheta, mediante uma 
licença especial das suas funções, 
conseguiu jogar outra vez, defen-
dendo as cores do Sul-América. Foi 
o seu canto do cisne no futebol.

Sobre sua fama de ser um za-
gueiro violento, Palheta explicou 
que tanto sabia jogar bola quanto 
dar pancada. “Quando eu tava com 
a bola nos pés, saía jogando na boa, 
tocando com categoria. Mas quan-
do o atacante vinha na minha dire-
ção, eu não contava conversa, che-

gava junto mesmo… A questão é 
que eu entrava sempre pra ganhar o 
lance… Se eu estava com a bola, eu 
era clássico; se não estava, era duro.”

Aposentado do Exército desde 
1994, Palheta leva hoje uma vida 
tranquila na sua Manaus. Depois de 
trabalhar como empresário do ramo 
da tapeçaria até o ano passado, hoje 
ele se dedica à atividade de líder co-
munitário, como vice-presidente da 
Associação de Moradores do Jardim 
Petrópolis. Fora isso, uma das coisas 
que mais lhe dá prazer é contar suas 
histórias de atleta vencedor. É só al-
guém puxar a conversa.

indEpEndênciA - 1974.  Em pé, da esquerda para a direita: Chico Alab, Escapulário, Palheta, Deca, Zé Augusto e 
Flávio. Agachados: Bico-Bico, Aldemir Lopes, Rui Macaco, Augusto e Júlio César.

Acervo/Francisco Dandão
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PAPELIM
Cigano dos gramados, Papelim vestiu inúmeras camisas em 19 anos de bola

Por Francisco Dandão

Quando, aos 14 anos, em 1981, 
ele chegou ao estádio Marinho 
Monte para fazer um teste no time 
infantil do Independência, ninguém 
quis saber o seu nome. Era tão ma-
grinho que alguém o achou pareci-
do com um tipo de papel usado para 
enrolar cigarros artesanais. E assim, 
o menino batizado Flaviano Caruta 
Quintela passou a ser conhecido no 
mundo do futebol como Papelim. O 
apelido pegou para sempre.

O fino da bola que ele jogava 
logo chamou a atenção dos demais 
clubes acreanos. E, assim, no ano 
seguinte ele já estava integrado à 

equipe juvenil do Vasco da Gama, 
levado pelo professor Rivaldo Melo. 
Nessa condição de jogador exclusi-
vo da base ele ficou só um ano. Em 
1983, ele subiu para o time principal, 
alternando partidas nas duas cate-
gorias. “Eu queria era jogar, não im-
portando onde”, disse ele.

Ficou no Vasco até o primeiro 
semestre de 1986, sendo, inclusive, 
convocado para a seleção acreana 
de juniores que disputou o campe-
onato brasileiro do referido ano e sa-
grando-se campeão da região Nor-
te. “As finais dessa competição foram 
jogadas em Serra Negra, interior de 

São Paulo. Perdemos do Paraná por 
1 a 0, do Rio de Janeiro por 2 a 1 e 
empatamos com o Mato Grosso em 
3 a 3”, afirmou Papelim.

No segundo semestre de 1986 
foi para o Rio Branco, sendo na nova 
casa  também escalado para jogar 
nos juniores e no time principal. Mas 
não ficou muito tempo no Estrelão. 
A essa altura tudo o que ele dese-
java era se firmar entre os titulares. 
Como a concorrência no Rio Bran-
co era difícil, ele resolveu voltar ao 
Vasco. Inquieto, foi mais uma vez 
para o Estrelão em 1988 e retornou 
ao Vasco em 1989.

Francisco Dandão
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vASco dA GAMA - 1987.  Em pé, da esquerda para a direita: Ademir Sena (vice-presidente), Juarez, Da Gata, 
Éricson, Neném, Boroco, Morais, Vianinha (técnico) e Paulo Maia (presidente). Agachados: Rônei, Valdé, Roberto, 
Geovani, Zé Gilberto e Papelim.

cLUbE do REMo - 1994. Papelim é o segundo agachado.

Acervo/ Paulo Maia

Acervo/Flávio Quintela
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objeto de leilão entre Remo e paysandu
Entre 1990 e 1991, Papelim tro-

cou de camisa três vezes. Primeiro 
ele pulou do Vasco para o Atlético 
Acreano. Depois migrou para o In-
dependência, sua casa de origem, 
para disputar o campeonato bra-
sileiro da série B. As suas exibições 
magistrais no meio campo da equi-

pe acreana foram suficientes para 
chamar a atenção dos paraenses 
Remo e Paysandu. Ambos fizeram 
propostas. Ele preferiu o Remo.

No dizer de Papelim, os dirigen-
tes do Paysandu mandaram chamá-
-lo no Inácio Hotel, onde a delega-
ção estava hospedada quando eles 

jogaram no Acre. “Perguntaram se 
eu topava ir para Belém e me ofe-
receram uma boa grana. Eu topei e 
eles disseram que a minha passa-
gem chegaria dois dias depois. Essa 
passagem nunca chegou. Quem 
chegou foi o Remo, me oferecendo 
um salário bem maior. Aí eu fui”.

No Remo, Papelim virou uma 
das referências da equipe. Mas os 
primeiros tempos foram difíceis. 
Dois dias depois de chegar, ele acor-
dou tarde para um treino, tomou 
uma bronca do técnico Paulinho 
de Almeida, ficou chateado, largou 
tudo e se mandou para o Acre. Os 
dirigentes, porém, o convenceram a 
voltar para Belém uma semana de-
pois. Aí ele se firmou e virou até o 
cobrador oficial de pênaltis do time.

Papelim se deu tão bem no 
Remo que já no ano de estreia 
foi campeão paraense e indicado 
como o melhor meio de campo da 
competição. Para completar a lua de 
mel com a torcida remista, ele fez o 
gol do título, no empate em 2 a 2 
contra o Isabelense. “A gente estava 
perdendo por dois a um até aos 43 
minutos do segundo tempo. Se o 
placar ficasse assim o título era de-
les. Aí eu fiz o gol”, explicou ele.

ind - 1998. Em pé, da esquerda para a direita: Jorge Cubu, Milson, Dedé, 
Klowsbey e Redson. Agachados: Claudinho, Papelim, Artemar, Getúlio, 
Marquinho Paquito e Dênis.

pApELiM (REMo) e Ageu (Tuna), em 1992 pApELiM com a camisa do Paysandu, em 1994

Acervo/Flávio Quintela Acervo/Flávio Quintela

Acervo/ Manoel Façanha
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Entre idas e vindas, uma aventura na china

Rio bRAnco - 2000. Em pé, 
da esquerda para a direita: 
Sampaio, Marcelo, Romilton, 
Odinei, Marcão e Bertoldo. 
Agachados: Mundoca, 
Ricardinho, Jota Maria, 
Papelim e Leonardo.

AMAx - 2015. Em pé, da 
esquerda para a direita: 
Adriano (treinador de 
goleiros), Thiago, Neto, 
Pé de Ferro, Rubens, 
Vágner e Papelim 
(técnico). Agachados: 
Layo, Gato, Kézio, Éder, 
Luiz Henrique e Vaca.

Depois de passar mais um ano 
no Remo, Papelim foi emprestado 
para o XV de Piracicaba, do interior 
de São Paulo. Mas não chegou a jo-
gar no time paulista. Um problema 
familiar o fez voltar para Belém. Na 
capital paraense ele foi emprestado 
ao Bragantino. Mas no novo clube, 
achou tudo muito desorganizado. E 
aí, então, foi parar no São José, do 
Amapá. Uma mudança que culmi-
nou com novo título estadual.

Seu passe continuava preso ao 
Remo, clube pelo qual jogou no pri-
meiro semestre de 1994. No segun-
do semestre deste ano, entretanto, 

por incrível que pareça, reforçou o 
rival Paysandu, na disputa do cam-
peonato brasileiro da primeira divi-
são. Mas jogou somente uma vez. 
O treinador Tata, que havia sido de-
mitido anteriormente do Remo, não 
queria dar chances a nenhum joga-
dor do referido clube.

Depois disso, Papelim voltou 
para o Acre, vestindo as camisas 
do Juventus (1995), Atlético Acrea-
no (1996 e 1999), Rio Branco (1997 
e 2000) e Independência 1998). No 
meio disso tudo, em 1997, chegou 
a fazer testes num time da terceira 
divisão de Portugal e num outro do 

futebol chinês. “A China foi a maior 
roubada. A comida deles era horrí-
vel. Perdi 5 quilos em 11 dias”, garan-
tiu Papelim gargalhando.

Em 2001, mesmo ainda contra-
tado como jogador do Rio Branco, 
Papelim se iniciou na carreira de 
treinador de futebol. Primeiro, orien-
tando as categorias de base. Depois, 
em 2002 e 2003, dirigindo o time 
profissional. De lá para cá, ele diri-
giu outros três times: Adesg (2004), 
São Francisco (2005) e Amax (2015). 
Atualmente ele  trabalha como fun-
cionário público, mas seu desejo é 
continuar no mundo do futebol.

Acervo/Francisco Dandão

Francisco Dandão
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PAULINho
Várias camisas e um destino: fazer gols e infernizar a vida dos zagueiros

Por Francisco Dandão

Franzino e de baixa estatura, o 
menino Paulo Ayrton Rosas Rodri-
gues, o Paulinho, teve dificuldades 
para conseguir um clube dos cha-
mados “federados” que topasse in-
vestir no seu futebol. Ele sempre 
jogou o fino da bola nas categorias 
infantis, pela Rodoviária, do profes-
sor Rivaldo Melo, e pelo Indepen-
dente, do professor Joca, mas para 
jogar nos juvenis, muitos achavam 
que ele não tinha corpo.

Um dia, porém, em 1975, pouco 
depois de completar 16 anos (ele 
nasceu em 26 de janeiro de 1959), 
Paulinho foi visto batendo uma pe-

lada pelos irmãos Maurício e Bulico 
Generoso. Oriundos da mesma ci-
dade, Cruzeiro do Sul, os conterrâ-
neos prontamente o convidaram 
para fazer um teste nas divisões de 
base do Juventus. Paulinho topou o 
desafio, foi aprovado e virou um dos 
maiores artilheiros do clube.

“Apesar do convite feito pelo 
Maurício e pelo Bulico, eu cheguei 
no Juventus praticamente só com a 
cara e a coragem. Eu não tinha, se-
quer, um par de chuteiras para trei-
nar. Quem me socorreu, emprestan-
do as chuteiras dele, foi o Carlitinho, 
que já era um dos titulares do time 

juvenil. Mas depois do teste tudo 
mudou de figura e a direção do Ju-
ventus me integrou imediatamente 
à equipe”, explicou Paulinho.

Dois anos depois, em 1977, o téc-
nico Aníbal Tinoco requisitou Pauli-
nho para o time principal do Juven-
tus. “Eu fui chamado para ocupar o 
lugar do Anísio, que havia se ma-
chucado. Mas depois que o Anísio 
voltou, o nosso técnico deu um jei-
to de encaixar nós dois no mesmo 
time. Aí o ataque passou a ser eu, 
o Anísio e o Julião. Era um ataque 
mortal, um inferno para os zaguei-
ros adversários”, garantiu Paulinho.

Francisco Dandão
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Sete anos de artilharia no Juventus

JUvEnTUS - 1979.  Em pé, da esquerda para a direita: Raimundo Nonato (repórter), Emílson, Neórico, Maurício, Mauro, 
Baiano e Normando. Agachados: Julião, Anísio, Paulinho, Carlinhos e Antônio da Loteca.

Paulinho defendeu o Juventus 
até 1983. Tempo suficiente para se 
transformar no segundo maior arti-
lheiro da história do chamado Clu-
be da Águia. “De acordo com dados 
levantados por um antigo jornalista 
que torcia pelo Juventus, hoje fale-
cido, o único jogador que fez mais 
gols do que eu com a camisa juven-
tina foi o Nemetala. Embora esses 
dados não sejam oficiais, eu fiz mui-
tos gols mesmo”, disse Paulinho.

Em 1984, Paulinho recebeu uma 
boa proposta financeira do Inde-
pendência e entendeu que estava 
na hora de mudar de ares. Se man-

dou para o Marinho Monte onde, 
em 1985, junto com craques do qui-
late de Carlinhos Bonamigo, Paulão, 
Jaime, Merica, Klowsbey, Paulo Ro-
berto, Isaac, Cardosinho e Erivaldo, 
entre outros, ajudou o Tricolor de 
Aço a sair de um incômodo jejum 
de títulos que já durava dez anos.

Depois de três temporadas de-
fendendo as cores do Independên-
cia, sobreveio uma aventura interna-
cional. Por iniciativa de um ex-atleta 
chamado Rosalvo, que havia jogado 
no Atlético Acreano e depois mi-
grara para o Equador, Paulinho foi 
convidado a assinar contrato com 

o Esmeralda Petrolero, daquele país. 
A transferência, porém, não foi fácil, 
porque o Independência relutou 
para liberá-lo.

“Felizmente, o Emílson, que era 
um dos diretores do Tricolor, en-
tendeu que ali poderia estar a mi-
nha grande chance para ganhar um 
bom dinheiro com o futebol e me li-
berou. Eu fiz um ótimo contrato. Fui 
ganhando oito mil dólares por mês, 
mais casa e comida. Lá eu fui vice-
-artilheiro do campeonato nacional. 
Só voltei para o Acre, no ano seguin-
te, porque a saudade da família falou 
mais alto”, contou Paulinho.

Acervo/Francisco Dandão
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Rio bRAnco - 1990. Em pé, da esquerda para a direita: Carlinhos Magno, Kleber, Sabino, Carlos, Chicão e Merica. 
Agachados: Val, Tinda, Nilson, Paulinho e Giovanni.

JUvEnTUS (futebol de 
salão) - 1984. Em pé, 
da esquerda para direita: 
Klowsbey, Roberto Ferraz, 
Emílson e Auzemir. 
Agachados: Viana, 
Alessandro (mascote), 
Paulinho e Casquinha.

Acervo/Francisco Dandão

Acervo/Paulo Rosas
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Fim de carreira precoce
Depois da aventura no Equador, Paulinho voltou 

para o Independência, onde mais uma vez sagrou-
-se campeão. Um título para a história, uma vez que 
fechou a era do amadorismo do futebol acreano. 
No ano seguinte, o primeiro do futebol profissional, 
o atacante migrou para o Rio Branco. Ficou duas 
temporadas no Estrelão. Daí, ele foi para o Atlético 
Acreano, em 1991, para ganhar mais um título.

O último clube na carreira do artilheiro Paulinho, 
que então estava com 33 anos, foi o modesto An-
dirá, em 1992. O Morcego da Cadeia Velha resol-
vera apostar em jogadores consagrados e montou 
um time onde sobressaíam, além de Paulinho, os 
craques Anderson, Kleber Café, Renísio e Jorge Luís 
Jacaré. “Era um time bom, mas não deu liga. Na ver-
dade a gente só queria mesmo era se divertir”, afir-
mou Paulinho.

Mas a arte de Paulinho não se resumiu apenas 
ao futebol de campo. Ele também brilhou no fute-
bol de salão, esporte pelo qual defendeu os times 
do próprio Juventus, da Colonacre (empresa estatal 
onde o craque trabalhou durante algum tempo) e 
Contag (neste ele jogou futebol de campo e fute-
bol de salão, inclusive em disputas nacionais). Em 
todos, com a mesma técnica e o mesmo faro de 
gol apurado.

Hoje, aos 56 anos, Paulinho ganha a vida como 
auditor-fiscal da Prefeitura de Rio Branco. Nas horas 
vagas entra em campo pelo time de masters da As-
sociação Atlética Banco do Brasil (AABB). Joga até 
campeonatos regionais e nacionais da categoria. “O 
emprego quem me deu foi o ex-prefeito Adalberto 
Aragão. E a bola, essa eu não posso deixar jamais, é 
paixão mesmo pra toda vida”, finalizou Paulinho.

AndiRá - 1992. Em pé, da 
esquerda para a direita: Kleber, Jair, 

Anderson, Boreira, Cid e Nilson. 
Agachados: Sola, Dida, Paulinho, 

Jorge Luís e Renísio.

pAULinHo no Esmeralda Petrolero

Acervo/Jorge Luís

Acervo/Paulo Rosas
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PAULo RobERTo
Lateral superou a poliomielite com força de vontade e dedicação nos treinos

Por Francisco Dandão

Vítima de uma poliomielite nos 
primeiros anos de vida, que lhe 
causou uma irreversível atrofia no 
braço esquerdo, o lateral-direito 
Paulo Roberto de Oliveira Lima pre-
cisou de muito foco no esporte, 
força de vontade e dedicação nos 
treinamentos para realizar o seu so-
nho de se tornar um jogador de fu-
tebol. Sua história é um verdadeiro 
exemplo de superação.

Nascido em Sena Madureira, no 
dia 11 de junho de 1958, Paulo Rober-
to se mudou para Rio Branco ainda 

na infância, indo morar no bairro do 
Bosque, nas imediações do campo 
do Vasco da Gama. Essa proximidade 
foi determinante para o garoto, desde 
sempre louco por futebol, dar os seus 
primeiros chutes numa bola, integran-
do vários times da categoria infantil.

“O campo do Vasco da Gama era 
uma extensão da minha casa, pelo 
fato de morarmos ao lado. Isso fa-
cilitou o meu início como peladeiro. 
Existia um campeonato disputado 
no local, onde participavam garotos 
de vários bairros de Rio Branco. Foi 

aí, orientado pelo professor Rivaldo 
Melo, que tudo começou, por volta 
do ano de 1971”, disse Paulo Roberto.

Em 1976, Paulo Roberto come-
çou a vida como jogador de um 
time federado, após ser aprovado 
em testes para ingressar no time de 
juvenis do Rio Branco, ao lado de 
outras promessas do futebol acre-
ano, como Itamar, Omar e Teinha. 
“Eu tenho consciência que, dada a 
minha deficiência física, só fui apro-
vado por conta do meu bom poten-
cial”, explicou o ex-lateral.

Manoel Façanha
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JUvEnTUS - 1981.  
Em pé, da esquerda 

para a direita: 
Joneudes, Mauro, 

Emílson, César, Paulo 
Roberto e Paulão. 

Agachados: Roberto 
Kitola, Paulinho, 

Carlinhos, Airton e 
Vidal.

Rio bRAnco 
F.c. - 1987.  Em 
pé, da esquerda 

para a direita: Paulo 
Roberto, Marquinho, 

Chicão, Othon, 
Kleber e Anderson, 

Agachados: 
Venícius, Ivo, Jorge 

Luís, Henrique e 
Itamar.

Acervo/Jorge Luiz

Acervo/Francisco Dandão
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indEpEndênciA 
- 1985. Em pé, da 
esquerda para a 
direita: Cardosinho, 
Adalberto Ferreira 
(diretor), Paulo Roberto, 
Paulão, Ronivon 
Santiago (técnico), 
César, Klowsbey, 
Emílson, Valdir Silva 
(diretor), Carvalho Neto 
(preparador físico) e 
Saturnino (massagista). 
Agachados: Carlos, 
Erivaldo, Mariceudo, 
Isaac, Merica, Carlinhos 
e Paulinho. 

Interestaduais
1979

1981

Rio Branco
Copão da Amazônia
Juventus
Copão da Amazônia

TíTULoS coMo JoGAdoR
Estaduais
1979
1981
1982
1983
1985
1986

Rio Branco
Juventus
Juventus
Rio Branco
Independência
Rio Branco

Paulo Roberto estreou no time 
principal do Rio Branco em 1979. O 
Estrelão havia perdido o título do 
ano anterior para o rival Juventus 
e queria montar uma grande equi-
pe para retomar a trilha do sucesso. 
Para a posição de lateral-direito, en-
tretanto, o técnico Antônio Leó ga-
rantiu que não precisava trazer nin-
guém. O juvenil Paulo Roberto era o 
homem certo.

Antônio Leó tinha razão. O time 
do Rio Branco, cuja base era for-
mada por Illimani; Paulo Roberto, 

Chicão, Cleiber e Tião; Mário Sales, 
Mário Vieira e Adalberto; Eli, Nino 
e Irineu, voltou a ganhar o título 
estadual. E ainda foi mais longe, 
levando para casa os troféus de 
campeão do Torneio do Povo e do 
Copão da Amazônia. Melhor es-
treia, impossível!

Marcador implacável, mas técni-
co com a bola nos pés, Paulo Rober-
to logo chamou a atenção de outros 
clubes. E assim, depois de dois anos 
no Estrelão, ele foi para o Juven-
tus. No Clube da Águia jogou duas 

temporadas: 1981 e 1982. Depois foi 
uma dança de camisas: Rio Branco 
(1983, 1986 e 1987), Independência 
(1984 e 1985) e Juventus (1988).

“Construí minha carreira basica-
mente no Rio Branco. Joguei em 
outros clubes pelas boas propostas 
salariais feitas pelos rivais do Estrelão. 
Pendurei as chuteiras, ainda jovem, 
porque além de estar desmotivado, 
fui informado que no futebol profis-
sional, cujo início se deu em 1989, a 
legislação não permitia atletas com 
deficiência”, garantiu Paulo Roberto.

Três títulos no ano da estreia

Rio bRAnco F.c. - 1979.  Em pé, da esquerda 
para a direita: Paulo Roberto, Cleiber, Tião, 

Vilson, Illimani e Chicão. Agachados: Miltinho, 
Eli, Nino, Adalberto e Irineu. 

Acervo/Francisco Dandão

Acervo/Francisco Dandão
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Experiências como
técnico e comentarista

Demóstenes 
Nascimento (TV5), 
Senildo Melo (TV 
Gazeta), Deise 
Leite e Paulo 
Roberto (Rádio 
Difusora)

No ano de 2007, o técnico Paulo 
Roberto comandou o Independência 
na disputa do Estadual

Depois de pendurar as chuteiras, Paulo Roberto foi con-
vidado para assumir as categorias de base do Rio Branco 
na posição de treinador. Essa foi uma experiência que o 
levou ao comando do time principal, culminando com a 
conquista do título estadual de 1992. O trabalho como fun-
cionário público federal, entretanto, não permitiu que ele 
pudesse ir mais longe.

“Ganhei todos os títulos no Rio Branco, dos infantis aos 
profissionais. Depois treinei o Andirá, o Independência, o Ju-
ventus e o Vasco. Não pude continuar devido ao meu tra-
balho como funcionário público e pela falta de estrutura dos 
clubes”, explicou Paulo, acrescentando ter um projeto pronto 
para voltar a ser técnico quando se aposentar, em 2016.

Nos dias que correm, não podendo ficar totalmente fora 
do mundo do futebol, Paulo Roberto atua como comenta-
rista da Rádio Difusora Acreana. “Comecei nessa função em 
2014, convidado pelo radialista Paulo Henrique Nascimen-
to. Aceitei o convite porque entendi que o meu conheci-
mento de campo poderia contribuir para o exercício desse 
novo desafio”, disse ele.

Para finalizar, não resisti a fazer uma provocação e per-
guntei-lhe se ele poderia escalar a seleção de jogadores do 
seu tempo. Ele nem pestanejou, relacionando Klowsbey; 
Mauro, Neórico, Chicão e Duda; Emílson, Tadeu, Dadão e 
Mariceudo: Roberto Ferraz e Nino. “Com esses jogadores se-
ria possível fazer muitíssimas variações táticas”, concluiu.

Acervo/Deise Leite

Manoel Façanha
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PERSOnAgEnS 
DA CRônICA

Fernandes [61]
Roberto Vaz [65]
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FERNANDES
Carpinteiro, árbitro de futebol amador, radialista, repórter, um quase tudo na vida

Por Francisco Dandão

O hoje conhecidíssimo jornalis-
ta Raimundo Alves Fernandes, que 
nasceu em 24 de fevereiro de 1955 
num seringal amazonense chama-
do Maracaju, desde a infância era 
fascinado pelas vozes que ouvia no 
rádio. Tão fascinado que vivia dizen-
do para os irmãos que um dia o que 
eles ouviriam era a voz dele, man-
dando recados e dizendo as notícias 
da cidade. Os irmãos riam e o cha-
mavam de maluco.

Do seringal Maracaju, Raimundo 
Fernandes se mudou com a família 
para o seringal Novo Andirá, já em 
território acreano. Desse local para 

Rio Branco foi só uma questão de 
tempo. Assim, aos 9 anos ele já esta-
va na denominada “capital da borra-
cha”. E como não podia ficar “de cara 
pra cima”, só vendo o tempo passar, 
tratou logo de arranjar uma profis-
são, aprendendo os segredos da arte 
da carpintaria.

O rádio que ele tanto amava aca-
bou entrando na sua vida por conta 
de uma sequência de acasos. É que 
um dia, na falta de um árbitro para 
dirigir uma partida de infantis entre 
os times Rodoviária e Ponte Preta, 
no campo do Vasco, ele acabou 
assumindo o apito. E mandou tão 

bem que foi convidado para apitar 
num campeonato chamado Inter-
colonial, competição que era dispu-
tada sempre em rodadas duplas.

Acontece que, num determina-
do dia, foram escalados para apitar 
as partidas ele e o também repórter 
Antônio Carlos Batista. Este deveria 
apitar o jogo preliminar. Como não 
estava fazendo nada, Fernandes fi-
cou brincando de narrar o jogo num 
gravador. Batista viu aquilo, pegou a 
fita e mostrou-a ao radialista Cam-
pos Pereira. Fernandes foi convidado 
para um teste na Rádio Novo Andirá. 
Foi aprovado na hora!

Francisco Dandão



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
64

Raimundo 
Fernandes  
entrevista o político 
Mário Maia, na 
década de 1980.

MATRiARcA do Vasco, do seringal Novo Andirá, e o 
capitão Raimundo Fernandes, em 1982.

Estreia no rádio aos 23 anos
A estreia de Raimundo Fernandes como profissio-

nal do rádio aconteceu em 1978. Ele estava com 23 
anos e começou na retaguarda da equipe esportiva. 
“A minha primeira missão foi transcrever resultados 
de jogos de um enorme gravador. Eu transcrevia e o 
Campos Pereira lia no programa de esportes, que era 
levado ao ar ao meio-dia. Só fui escalado para narrar 
um jogo meses depois”, disse Fernandes.

O primeiro jogo narrado por Raimundo Alves Fer-
nandes foi um amistoso entre Alvorada e Juventus. 
Uma goleada do Juventus em que ele garantiu ter fi-
cado rouco de tanto gritar gol. Apesar de dar conta 
do recado, ele optou por ocupar outras funções na 
equipe de esportes da Rádio Novo Andirá. E assim, ele 
acabou seguindo adiante atuando, sucessivamente, 
como plantonista, repórter de pista e comentarista.

“Nos meus dois primeiros anos de atuação no rádio 
esportivo, eu não ganhava nada para trabalhar. O Cam-
pos Pereira só me dava umas gorjetas. Mas eu fazia o 
que eu gostava e fui ficando. Salário mesmo, via con-
trato, eu só passei a ganhar em 1980, quando o Cam-
pos foi para a Rádio Difusora Acreana. Aí o diretor José 
Conde me pediu para ficar e nós conseguimos formar 
uma senhora equipe de esportes”, contou Fernandes.

Foi por essa época, primeira metade da década de 
1980, que Raimundo Fernandes se integrou ao proje-
to de um campeonato chamado Interseringais, dis-
putado por 12 equipes formadas por moradores da 
floresta acreana. Ele ajudava a organizar, atuava como 
árbitro em alguns jogos, atuava como zagueiro de um 
dos times e ainda fazia reportagens. “Eu fazia de tudo 
um pouco”, garantiu Fernandes.

Acervo/Raimundo Fernandes

Acervo/Raimundo Fernandes



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
65

Raimundo Fernandes 
entrevista o centroavante 
juventino Irineu, na primeira 
metade da  década de 1980.

Raimundo Fernandes entrevista o lateral atleticano 
Doris, em 1982.

Raimundo Fernandes dá um aperto num árbitro de 
fora do Estado

A ida para o jornalismo impresso
Em 1986, Raimundo Fernandes 

mudou-se para a equipe de es-
portes da Rádio Difusora Acreana, 
onde permanece até hoje. Para-
lelamente, porém, ele começou a 
atuar no jornalismo impresso, pas-
sando por inúmeros periódicos. 
Casos do Diário do Acre (convida-
do pelo também jornalista Roberto 
Vaz), A Gazeta, A Semana, Correio 
do Acre, O Rio Branco, Página 20, 
A Tribuna, Pontapé, Olé e, final-
mente, Opinião.

No estágio atual Fernandes exer-
ce múltiplas funções no Opinião 
fazendo a edição de um semanário 
para o município amazonense de 
Boca do Acre; produzindo matérias 
sobre memória, com personagens 
de vários ramos de atividades; e 
coordenando um caderno especial 

com reportagens sobre cidades do 
interior do Acre. Além disso, ele ain-
da escreve matérias especiais para o 
semanário Jornal da Baixada.

Indagado sobre o que ele consi-
dera ter sido a sua maior lição en-
quanto repórter esportivo, ele não 
hesitou em responder que foi a de 
nunca julgar pelas aparências. De 
acordo com ele, um dia chegou um 
sujeito tão feio para jogar no Inde-
pendência que ele não resistiu à ten-
tação de fazer umas piadas com o 
fato. “No primeiro jogo dele, o feioso 
fez dois gols e comemorou olhando 
pra mim”, afirmou Fernandes.

Para finalizar, Fernandes fez 
questão de deixar a sua impres-
são sobre o atual futebol acreano. 
“Antigamente tínhamos muitos 
craques. Agora, infelizmente, qua-
se não vemos mais jogadores de 
fino trato com a bola. Tudo mudou 
muito. Eu acho que a causa maior 
desse declínio foi o sumiço dos 
campos de pelada. De 116 campos 
na década de 1970 sobraram só 
uma meia dúzia hoje”, explicou o 
veterano jornalista.

Acervo/Raimundo Fernandes

Acervo/Raimundo Fernandes Acervo/Raimundo Fernandes



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
66

Raimundo 
Fernandes e 
Zezinho Melo

Raimundo Fernandes 
exala felicidade ao lado 
das poposudas

Acervo/Raimundo Fernandes

Acervo/Raimundo Fernandes
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RobERTo VAz
O cronista esportivo que se transformou em empresário da comunicação

Por Francisco Dandão

O empresário do ramo da co-
municação Roberto Carlos Vaz de 
Azevedo tinha tudo para dar errado 
na vida. Afinal, nascido num seringal 
(Jarinal), ele perdeu o pai  muito cedo 
e só mudou para a cidade (bairro Es-
tação Experimental) aos cinco anos 
de idade. Quando ele tinha sete anos 
também perdeu a mãe e, assim, teve 
que viver numa pousada de meno-
res e vender sabonetes na rua para 
faturar um dinheirinho.

Na pousada, denominada Fun-
dação do Bem-Estar Social (Fun-
besa), Roberto Vaz conviveu com 
marginais de toda a espécie. A es-

cória social infanto juvenil ficava 
recolhida no referido local. Mas ele 
não se deixou levar pelas “forçadas” 
péssimas companhias. O seu bom 
comportamento acabou por levá-lo 
a conseguir um emprego de estafe-
ta no Palácio Rio Branco, na gestão 
do governador Geraldo Mesquita.

Foi no Palácio Rio Branco que ele 
conheceu o radialista Campos Pe-
reira. Um dia, “Campito” o convidou 
para trabalhar na equipe de esportes 
da Rádio Difusora Acreana. Corria 
o ano de 1980, Roberto Vaz esta-
va prestes a completar 17 anos (ele 
nasceu em 27 de agosto de 1963) e 

a sua função seria a de carregar o 
equipamento da equipe esportiva, 
puxar e recolher fios e fazer grava-
ções com jogadores e dirigentes.

Para executar esse trabalho, Ro-
berto Vaz ganhava só alguns tro-
cados, dados pelo próprio Campos 
Pereira, além de ter o direito de al-
moçar num restaurante chamado 
Pensão da Dona Bilu. “Eu queria 
mais do que aquilo. Eu nem sequer 
tinha o direito de ouvir minha voz 
no rádio. Eu gravava entrevistas, mas 
só ia ao ar a voz do entrevistado. O 
meu sonho era um dia ser igual ao 
Campos Pereira”, disse Roberto.

Manoel Façanha
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A experiência no microfone e na redação
Em 1983, pouco antes de com-

pletar 20 anos, a grande oportunida-
de de ocupar um microfone surgiu 
pelas mãos do radialista Sérgio Pit-
ton, um paulista que migrara para o 
Acre no intuito de estruturar a Rá-
dio Capital (ex-Novo Andirá). Pitton 
queria criar uma equipe de esportes 
composta só por nomes novos e 
Roberto Vaz foi convidado para ser 
o narrador principal. Roberto acei-
tou. Era tudo que ele queria.

“A nossa equipe era formada por 
mim, pelo Luiz Periquitão, pelo Es-
tevão Bimbi, pelo Evilásio Galvão e 
pelo Sebastião Cândido. Nós tínha-

mos que competir e, se possível, 
ganhar a audiência do pessoal da 
Difusora Acreana, cuja equipe de es-
portes era formada pelos melhores 
da época. Era uma tarefa árdua. Mas 
acho que demos conta do recado. 
Foi o meu primeiro contrato profis-
sional”, afirmou Roberto.

No ano seguinte, Roberto Vaz 
empreendeu outro salto profissio-
nal, passando do microfone para 
uma redação de jornal. É que ele foi 
convidado para assumir a editoria de 
esportes do recém-fundado jornal 
Folha do Acre. Apesar de não domi-
nar praticamente nada do processo 

da escrita jornalística, ele topou o 
desafio. Tendo concluído apenas o 
primário, aquela se configurava uma 
tarefa quase impossível.

“Eu penei. Só consegui apren-
der a escrever graças à ajuda dos 
amigos. O Sílvio Martinello, que era 
o editor do jornal, me disse que eu 
tinha um mês para aprender. Ele me 
deu um prazo curto, mas teve muita 
paciência comigo. Todos os dias ele 
repassava o meu texto e me ensi-
nava alguma coisa nova. Além dele 
outro cara que me ajudou muito foi 
o diagramador Afonso Marcílio”, ex-
plicou Roberto.

Aiel Fonseca, Roberto Vaz e Compadre Lico em 
uma transmissão carnavalesca

Toniquim, Norma Lameira, Roberto Vaz e a ex-governadora 
Iolanda Lima, em 1988

roberto Vaz apresenta proposta da Acea em reunião de clubes

Acervo/Roberto Vaz

Acervo/Roberto Vaz Acervo/Roberto Vaz
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depois da
redação, Roberto

virou patrão
A experiência como editor de 

esportes da Folha do Acre durou 
somente seis meses. Uma inge-
rência política fez vários repórte-
res, entre os quais Sílvio Martinello, 
pedirem demissão do jornal. Em 
solidariedade, Roberto Vaz saiu 
junto. Daí, os dois, mais outros 
seis jornalistas, resolveram fundar 
o periódico Repiquete. Aí Roberto, 
em vez de correr atrás da notícia, 
começou a correr atrás do dinhei-
ro dos patrocinadores.

Daí pra frente, a vida de empre-
sário virou uma ciranda e Roberto 
passou, sucessivamente, a manda-
tário dos jornais A Gazeta do Acre, 
A Gazeta, emissoras de rádio FM e 
sites de notícias (ele hoje dirige o 
site www.ac24horas.com). No meio 
disso tudo, Roberto ainda teve tem-
po de produzir programas espor-
tivos de televisão, além de dirigir a 
Associação de Cronistas Esportivos 
do Acre (Acea), no biênio 1987/1988.

roberto Vaz e Campos Pereira durante realização de um Torneio Início, na 
década de 1980.

roberto Vaz (antepenúltimo a direita) chegando de uma cobertura esportiva fora do Estado. 

Acervo/Roberto Vaz

Acervo/Roberto Vaz
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Nesse período todo de militância 
na mídia acreana, uma das coisas que 
mais dá orgulho a Roberto Vaz é o fato 
de ter sido responsável pela inclusão 
de alguns profissionais no jornalismo 
esportivo impresso. São os casos dos 
repórteres Raimundo Fernandes, Jota 
Edson (este falecido num acidente de 
trânsito) e Sérgio Valle (fotógrafo). To-
dos, no dizer dele, se transformaram 
em excelentes profissionais.

À guisa de conclusão da nossa 
conversa, Roberto Vaz fez questão 
de fazer duas considerações. A pri-
meira, para confessar a sua admi-
ração pelo narrador Deise Leite. “Eu 
gosto muito da postura do Deise. 
Ele transmite emoção, empolgação, 
vibra com a narração”, afirmou. A 
segunda, com respeito ao seu de-
sinteresse atual pelo futebol. “Eu me 
desinteresso das coisas quando não 
estou envolvido nelas”, finalizou.

roberto Vaz (presidente da Acea), 
Otávio Pinto Guimarães (presidente da 
CBF), Toniquim (presidente da FFAC) e 
Ildo Nejar (diretor da CBF), em 1987.

roberto Vaz (centro) recebe o prêmio de Destaque do Ano de 2014 outorgado pela colunista Rubedna Braga.

Acervo/Roberto Vaz

Acervo/Roberto Vaz
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CRAQUE DA
ATUALIDADE

Testinha [70]



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
72

TESTINhA
Também conhecido com Da Silva e Djames, o craque jogou até na Europa

Por Francisco Dandão

Quatro estados brasileiros (Acre, 
São Paulo, Paraná e Alagoas) e um 
país estrangeiro (Portugal) tiveram o 
prazer de contar com o futebol do 
acreano Testinha. Dependendo do 
lugar, porém, onde se perguntar por 
ele se encontrará um nome diferen-
te. Testinha mesmo só na sua terra 
natal. Nos demais estados ele era 
conhecido como Djames (seu nome 
de batismo). Já na terra dos fados ele 
se chamava Da Silva.

Entretanto, independente do 
nome pelo qual o chamavam, o cer-
to é que desde 1993, quando come-
çou a sua trajetória de futebolista, nas 

divisões de base do Rio Branco, ele 
sempre jogou em altíssimo nível. Os 
seus 15 anos na época (ele nasceu 
em 27 de dezembro de 1977, na capi-
tal acreana) não o impediram de su-
bir para o time principal já na primeira 
temporada na equipe alvirrubra. Um 
meia diferenciado!

Na sua primeira passagem pelo 
Estrelão ele ficou durante cinco tem-
poradas. Tempo suficiente para con-
quistar dois títulos estaduais (1994 e 
1997) e um regional (Copa Norte de 
1997). Depois disso cruzou o Ocea-
no Atlântico, levado para Portugal 
por um empresário chamado José 

Tavares. No Velho Mundo, Testinha 
assinou contrato de três anos com 
o Futebol Clube do Porto, time cheio 
de estrelas mundiais.

Por conta da sua pouca idade, ele 
acabou não jogando pelo clube que 
o contratou. É que os portugueses 
costumam emprestar os jogadores 
mais jovens para que eles ganhem 
experiência. Assim, Testinha foi em-
prestado sucessivamente para o 
Leça, também da cidade do Porto, 
e para o Marítimo, da Ilha da Madei-
ra. Duas temporadas em que ele foi 
ídolo das duas nações, ocupando as 
manchetes dos jornais.

Francisco Dandão
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A fatalidade num
treino do coritiba

No segundo semestre de 1999, vendo que teria poucas chan-
ces de jogar no Futebol Clube do Porto, bem como aborrecido 
pelo fato de ter despertado o interesse do Santos (aquele time 
com Robinho, Diego e companhia), mas não ter sido liberado 
pelos portugueses, Testinha resolveu rescindir contrato e voltar 
ao Brasil. No ano 2000 já estava de contrato assinado com o 
América de São José do Rio Preto (SP).

Algumas apresentações pelo time do interior paulista foram 
suficientes para despertar o interesse do Atlético Paranaense. O 
Coritiba, entretanto, foi mais rápido, passou à frente do rival e o 
levou para deleitar a torcida Coxa Branca. Testinha  assinou um 
contrato de seis meses, ao fim do qual recebeu uma proposta 
de renovação por mais três anos. Ali, provavelmente, ele atingiu 
o ápice da sua carreira.

Tudo parecia dar certo na vida de Testinha no Coritiba. Suas 
ótimas exibições fizeram com que ele fosse cotado para jogar 
no Atlético Mineiro e no Vasco da Gama carioca. Os técnicos 
desses times, respectivamente Celso Roth e Osvaldo de Oliveira, 
vaticinaram, inclusive, que o destino dele inevitavelmente seria 
a seleção brasileira. Uma fatalidade num treino, porém, o faria 
estourar os ligamentos do joelho esquerdo.

A contusão, que aconteceu em 2001, fez Testinha, passar por 
três cirurgias e ficar quase dois anos no “estaleiro”. Voltou a jogar 
em meados de 2003, permanecendo no Coritiba até o fim do 
mesmo ano. Depois disso, não renovou o contrato com o clube 
paranaense. De acordo com ele, o Coritiba não queria pagar os 
seus direitos de imagem. Ele apelou para a justiça, pegou suas 
chuteiras e foi embora.

recorte de jornal 
português, em dezembro 
de 1997. Testinha com a 
camisa do Leça.

América de 
São José do 

rio Preto (SP) - 
2000. Testinha 

é o segundo 
agachado.

Acervo/Djames Silva

Acervo/Djames Silva
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Coritiba (Pr) - 2001. Testinha é o terceiro agachado, num time cheio de craques do futebol nacional

Acervo/Djames Silva

Acervo/Djames Silva

Cianorte (Pr) - 2005. Testinha é o terceiro agachado.
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CSA (AL) - 
2006. Testinha 
é o penúltimo 
agachado.

rio Branco - 2008. 
Em pé, da esquerda 
para a direita: Ivan, 
Marcelo Pinheiro, 
Eleilson, Rodrigão, 
Ronaldo e Dorielson 
Mendes (preparador 
de goleiros). 
Agachados: Rossini, 
Juliano César, Zé 
Marco, Testinha, Ley e 
Marcelo Brás.

No ano de 2004, Testinha optou 
em ficar apenas cuidando da forma 
física. Afinal de contas, a lesão nos 
ligamentos e o tempo de inativi-
dade causaram uma atrofia de três 
centímetros na sua perna esquer-
da. Embora ele já tivesse voltado a 
jogar, sentia muitas dores e alguma 
dificuldade para executar movimen-
tos que eram normais antes da con-
tusão. “Foi um período muito difícil 
mesmo”, afirmou Testinha.

Nos dois anos seguintes, 2005 e 
2006, vestiu a camisa de dois clubes 
de estados diferentes, pelos quais 
disputou os respectivos campeona-

tos estaduais e a Copa do Brasil: Cia-
norte, do Paraná, e CSA, de Alagoas. 
Aí ele decidiu voltar em definitivo 
para casa e para o seu clube de ori-
gem, o Rio Branco. Nessa nova pas-
sagem ele permaneceu no Estrelão, 
com a maestria de sempre, de 2007 
até 2013.

As temporadas de 2014 e 2015 
foram dedicadas ao Atlético Acrea-
no. Decidido a reconquistar um títu-
lo que desde 1991 não acrescenta ao 
seu currículo, o Galo do 2º Distrito re-
solveu montar um timaço. E os seus 
dirigentes entenderam que ninguém 
melhor do que Testinha para coman-

dar o meio campo da equipe. Embo-
ra os títulos não tenham acontecido, 
pelo menos a torcida pode ver um 
pouco mais de Testinha.

Aos 38 anos, Testinha ainda não 
sabe quando vai pendurar as chutei-
ras. Também não sabe por qual time 
jogará em 2016. “Eu estou no mer-
cado. Vou jogar profissionalmente 
enquanto tiver prazer e entender 
que posso contribuir para a equipe 
que me contratar. Mas não vou jo-
gar por qualquer time não. Eu priori-
zo a organização e o projeto do clu-
be, bem como as metas traçadas”, 
concluiu Testinha.

cianorte, cSA e a volta pra casa

Acervo/Djames Silva

Manoel Façanha
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EnTREVISTA

José Ribamar [75]



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
77

JoSé RIbAMAR
mais do que uma arrebatadora paixão, o futebol tem sido uma das razões de viver

Francisco Dandão e Manoel Façanha

Em Xapuri, sua cidade natal, José 
Ribamar Pinheiro de Almeida fez de 
tudo um pouco, até 1970, época em 
que ele estava no auge dos seus 23 
anos (ele nasceu em 10 de fevereiro 
de 1947). Entre essas tantas coisas, 
resumidamente falando, ele foi lo-
cutor de alto-falante, líder estudantil, 
promotor de eventos sociais, presi-
dente da liga de futebol local, lateral-
-direito do Esporte Clube Brasília e 
jogador de dominó.

A mudança para Rio Branco, dada 
toda essa atividade, talvez jamais ti-
vesse acontecido se ele não tivesse 
sido preso no auge da repressão 
desencadeada pela ditadura militar. 
É que um juiz da cidade entendeu 
que ele o havia desacatado. Só que 
no ato da prisão, Ribamar foi enqua-
drado na Lei de Segurança Nacional. 
Cadeia sem chance de relaxamento. 
Só foi solto por intervenção do go-
vernador Jorge Kalume.

Com a barra pesando para o 
seu lado, Ribamar resolveu mudar 
de ares. Ao chegar em Rio Branco, 
além de um emprego como datiló-
grafo no Departamento de Estradas 
e Rodagens do Acre (Deracre), ele 
tratou de continuar seus estudos, 
matriculando-se na Escola Técnica 
de Comércio do Acre (ETCA). Virou 
contabilista. Depois foi trabalhar no 
Incra, ao mesmo tempo em que foi 
estudar Direito na Ufac.

Manoel Façanha
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Formado em Direito e com a 
devida inscrição na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil (OAB), Ribamar 
passou em um concurso para fiscal 
do trabalho, em 1985. Anos depois 
foi exercitar o seu saber jurídico na 
Advocacia-Geral da União (AGU), 
órgão pelo qual se aposentou em 
1997. Mas, no meio dessa trajetória 
toda, ele passou para a história pelo 
fato de ter sido um dos maiores ár-
bitros de futebol do Estado.

Uma vez pendurado o apito, não 
podendo mais largar o mundo da 
bola, ele passou a exercer outras 
funções dentro do futebol, entre as 
quais as de comentarista esportivo 
e treinador. Uma “figuraça”, o Riba-
mar, que mesmo convalescendo de 
uma cirurgia recente, não se negou 
a receber a reportagem de Futebol 
Acreano em Revista para uma con-
versa cujos principais trechos são re-
produzidos nas linhas que seguem.

Futebol Acreano em revista – 
Conte-nos como foi o seu primei-
ro envolvimento com o futebol.

ribamar – O meu primeiro en-
volvimento com o futebol, pra va-
ler mesmo, com ingressos pagos e 
num time organizado deu-se em 
Xapuri, na segunda metade da déca-
da de 1960. Eu jogava de lateral-di-
reito num time chamado Brasília. Era 
um timaço. Tinha muita gente boa. 
Casos do Hélio Fiesca, do Ramé, do 
Curica, do Mucuim, do Jerico. Gran-
de parte desses jogadores depois fez 
sucesso na capital. Quando jogava 
Brasília e América o pau quebrava. 
Era o maior clássico da cidade.

Futebol Acreano em revista – E 
em que momento você resolveu 
ser árbitro de futebol?

ribamar – Primeiro de tudo, eu 
tive que parar de ser jogador porque 
lá pelas tantas eu estourei o menis-
cos. Foi até num jogo beneficente 
Isso me impedia de jogar, mas não 
de correr. Aí, para não ficar de fora do 
esporte, eu resolvi começar a apitar. 
A coisa, aos poucos foi encaixando, 

foi pegando, até deslanchar. Um dia 
foi um time de um colégio de Rio 
Branco jogar em Xapuri, levado pelo 
Adalberto Pereira, que era árbitro na 
capital. Perguntaram se havia juiz na 
cidade. Eu fui indicado. Depois do 
jogo, a gente estava num barzinho 
tomando umas cervejas, quando o 
Adalberto disse que eu era o Arman-
do Marques de Xapuri e perguntou se 
eu queria mudar para Rio Branco. De 
imediato eu não quis. Mas, quando 
eu precisei mudar para a capital, me 
apresentei na federação e fui admiti-
do no quadro de árbitros de imedia-
to. Depois eu fiz um curso e, modés-
tia a parte, me destaquei muito entre 
os participantes.

Futebol Acreano em revista – 
Qual a sua primeira partida como 
árbitro?

ribamar – Minha primeira parti-
da aqui em Rio Branco, já como ár-
bitro da federação foi um Juventus 
e Independência, pelo campeonato 
juvenil. Um jogo difícil, de uma ri-
validade desgraçada. Passei a noite 
pensando em como é que eu ia me 
conduzir. Felizmente, deu tudo cer-

to. Na semana seguinte aconteceria 
o Torneio Início dos times principais. 
Pelo Juventus, tinha o Álvaro Curu, 
que fazia gols pra caramba. E do lado 
do Independência tinha o Flávio, 
que dava porrada em todo mundo. 
Mal começou o jogo, o Flávio deu 
uma joelhada nas costas do Curu. 
Eu o expulsei no ato. Em seguida, o 
Curu se meteu noutra confusão e 
eu tive que expulsá-lo também. Re-
sultado: ao fim do jogo fui aplaudido 
de pé pelas duas torcidas.

Futebol Acreano em revista – 
Como era o árbitro José ribamar?

ribamar – Muito sarcástico, fa-
lando o que bem entendia dentro do 
campo, mas sempre com cuidado 
de não sacanear os jogadores. Às ve-
zes eu dizia alguma coisa e o jogador 
executava, mas a jogada dava errado. 
Quando ele reclamava, eu respondia 
que ele não tinha nada que fazer o 
que eu mandava, porque eu não era 
treinador dele. Durante algum tempo, 
o árbitro luta para se firmar e nisso ele 
tenta se conduzir de várias maneiras. 
Até que chega um momento em 
que ele encontra o melhor caminho 

Brasília (xapuri) - 1966. Ribamar é o segundo em pé.

Acervo/Marcela Barrozo
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José ribamar (de 
bigode), numa jornada 
como auxiliar de 
arbitragem.

e segue em frente nele. Tem hora 
que tem que ser duro, tem hora que 
tem que ser maleável. Ser só uma 
coisa ou outra o tempo inteiro não 
dá certo. Mas a gente comete muitos 
erros também. Todo árbitro comete 
erros. A gente só tem que se cuidar 
para acertar mais do que errar.

Futebol Acreano em revista – 
Comenta-se que você costuma-
va responder às reclamações dos 
jogadores de forma espirituosa. 
Como era isso?

ribamar – Sim, às vezes eu 
respondia mesmo de forma bem-
-humorada. Uma vez, por exemplo, 
eu fui escalado para apitar um jogo 
de um time do Amapá, pelo Copão 
da Amazônia. Aí, antes de começar 
o jogo, faltava acender apenas uma 
luminária. Mas isso não atrapalhava 
em nada. Um zagueiro chamado 
João de Deus veio reclamar co-
migo que a lâmpada não acendia 
etc. Aí eu perguntei se ele era en-
genheiro. Ele disse que não. Eu fa-
lei que também não era. Então, se 
nem eu nem ele podíamos fazer 
nada, o jeito era começar o jogo 
assim mesmo. Então era isso.

Futebol Acreano em revista 
– Qual a partida mais difícil que 
você apitou?

ribamar – Com toda a hones-
tidade, os jogos mais difíceis era os 
confrontos entre Juventus e Rio 
Branco. O chamado clássico Pai e 
Filho. Esses jogos sempre davam 
confusão. Juventus e Independên-
cia era o melhor jogo. O Indepen-
dência tinha a maior torcida, faziam 
um estardalhaço, mas ninguém 
brigava dentro do campo. Já o Ju-
ventus e o Rio Branco, que nem 
torcida tinha, passavam os noventa 
minutos brigando dentro do cam-
po. Então eles dificultavam o quan-
to podiam o trabalho da arbitra-
gem. Invariavelmente eu tinha que 
expulsar jogadores dos dois lados. 
E cada vez que se expulsava um, 
dava meia hora de confusão.

Futebol Acreano em revista – 
Quais os jogadores mais chatos, 
aqueles que mais atrapalhavam o 
seu trabalho?

ribamar – Os mais chatos eram 
o Emilson, o Dadão e o Bruno Couro 
Velho. Cada um era chato à sua ma-
neira. O Emilson era chato, mas era 
gente boa, fazia um monte de sa-
canagem, mas era educado, jamais 
me ofendia. Ficava perturbando no 
papo, mas nada que me forçasse a 
expulsá-lo. Já o Dadão queria ser es-
trela demais. Queria ser o Messi de 
hoje, ou o Maradona de um tempo 
atrás. Não tinha quem aguentasse, 
reclamava de tudo. O adversário não 
podia encostar nele que ele já queria 
falta e cartão. Era um saco apitar jogo 
com o Dadão em campo. No caso 
do Bruno Couro Velho, o lance dele 
era cavar uma expulsão o mais cedo 
possível, para ir pescar. Ele já entrava 
em campo fazendo confusão. Teve 
um dia que eu falei pra ele que não 
iria expulsá-lo de jeito nenhum, nem 
que ele ficasse nu em campo. Esses 
três eram os jogadores mais chatos 
que eu tive contato em minha vida 
como árbitro.

Futebol Acreano em revista – 
Quem você considera ter sido o 
melhor árbitro acreano de todos 
os tempos?

ribamar – Evidentemente que fui 
eu mesmo. Eu tanto tinha uma boa 

cultura, como dominava os funda-
mentos da regra, além de saber me 
posicionar bem em campo. Agora, 
depois de mim teve dois outros gran-
des árbitros. Um deles foi o Adalberto 
Pereira que, apesar de não apitar tão 
bem assim, se impunha pela intimi-
dação. Ele só apitava armado com 
uma “peixeira” na cintura. Inclusive 
porque ele era policial. O outro foi o 
Wagner Cardoso, que tinha boa téc-
nica, além de ser muito malandro. O 
Wagner, com a sua malandragem, le-
vava o jogo sempre numa boa. Podia 
dar o rolo que desse, ele ia levando 
na boa. Quando ele via que os âni-
mos estavam se acirrando, terminava 
o jogo mais cedo. O Wagner cansou 
de terminar o jogo aos 41, 42 minu-
tos. Tudo para evitar tumulto. Era um 
jeito esperto de apitar.

Futebol Acreano em revista – 
Apesar de todo esse preparo técni-
co e cultural citado, você chegou 
a ser agredido em campo. Como 
foi isso?

ribamar – Eu tive duas situa-
ções de agressão. Uma delas foi 
apenas uma tentativa. Não chegou 
a se consumar. A outra, eu fui atin-
gido mesmo. Essa foi com o Valdir, 
centroavante do Atlético. Mas eu 
revidei. Dei uma porrada no Valdir 
que até hoje tenho a mão dolori-
da. Ele me acertou, mas eu acertei 
ele muito mais. Foi num jogo entre 
Atlético e Juventus. Acertei ele com 

Acervo/Marcela Barrozo
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a mão esquerda. O pessoal até disse 
pra ele não se meter comigo que eu 
era faixa preta. Eu não era faixa pre-
ta coisa nenhuma. Mas aí ficou por 
isso. A tentativa de agressão acon-
teceu com o José Augusto Cunha, 
quando ele era treinador do Interna-
cional. Mas essa ficou só na ameaça.

Futebol Acreano em revis-
ta – Depois de encerrar a carreira 
como árbitro, em 1993, você virou 
técnico. Comente essa passagem 
de uma função para a outra.

ribamar – Passar de árbitro para 
treinador foi a melhor coisa que 
aconteceu comigo. Porque como 
árbitro você não aprende muita coi-
sa. Você vive numa eterna rotina. Já 
como treinador, pelo fato de você ter 
que trabalhar com muita gente, o dia 
a dia é um aprendizado constante. 
Eu posso dizer que tive sorte como 
treinador. Eu comecei a carreira 
em 1999 e desde então jamais tive 
problema algum com nenhum dos 
meus comandados. Minha primeira 
experiência foi no Independência, a 
convite do Nei Braga, presidente do 
clube. O time havia perdido para um 
adversário de Porto Velho, vinha mal 
das pernas, o treinador que estava lá, 
segundo o Nei, não sabia de nada, 
não tinha moral nenhuma, chegava 
atrasado, brigava com os jogadores. 
E aí, por tudo isso, me convidou. Eu 
topei a parada e fiquei nessa até o 
ano passado [2014].

Futebol Acreano em revista – 
Quais times você treinou e qual 
aquele que você considera ter fei-
to o melhor trabalho?

Ribamar – Dirigi, inicialmente, o 
Independência durante três anos: 
1999, 2000 e 2001. Era pra ter sido 
tricampeão nesse período. Por um 
desses caprichos do futebol, isso 
acabou não acontecendo. Nos dois 
primeiros anos fomos vice-campe-
ões. Depois disso, a pedido do To-
niquim, fui treinar o Atlético. E aí saí 
rodando. Passei pelo Adesg, pelo 
Juventus, pelo Amax e pelo Náuas. 
Meu último trabalho foi no Indepen-
dência, na segunda divisão de 2014.

Futebol Acreano em revista – 
Para concluir, ribamar, nós gosta-
riamos que você fizesse uma com-
paração entre o futebol acreano 
do passado e do presente.

Ribamar – Eu tenho uma opi-
nião diferente da maioria. Pra mim, 
o futebol atual é muito melhor. No 
passado existiam alguns bons jo-
gadores. Mas a maioria não jogava 
nada. Se você colocar o Rio Bran-
co do final da década de 1960 para 
jogar com o Andirá de hoje, o Rio 
Branco perderia. Aliás, não perde-
ria só para o Andirá não. Perderia 
para qualquer um. Antes de o Rio 
Branco importar jogadores como 
o Padreco, o Vale, o Fernandinho, o 
Espanhol e outros, o time era muito 
ruim. Antes desses que eu falei, o 
Rio Branco jogava com Jones, no 
gol, Grassi, Danilo Maia, Pedro Lou-
ro e Stélio, na zaga. Essa zaga se-
gurava quem hoje? Não segurava 
ninguém. O Rio Branco começou 
as importações de jogadores e os 
outros times cresceram juntos. Não 
tenho dúvida, o futebol atual é mui-
to melhor.

Artemar, Alan, 
Osmar Valente 
(diretor)  e José 
Ribamar observam 
o desempenho do 
Independência do 
banco de reservas.

Independência - 1999. 
Em pé, da esquerda para a 
direita: Manoel Carmona 
(massagista), Tenente 
Messias (preparador 
físico), Cleiber (auxiliar 
técnico), José Ribamar 
(técnico), Bené (roupeiro), 
Magá (massagista), Jorge 
e Claudinho. Sentados: 
Lauro, Mariano, Sales, Dênis, 
Tidalzinho, Dorielson, Jorge 
Cubu e Nego. Agachados: 
Redson, Pereira, Milson 
César, Getúlio, Artemar, 
Robertinho, Pitiú e André.

Manoel Façanha

Acervo/Manoel Façanha
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Olaria (xapuri) - 1962. Em pé, da esquerda para a direita: Manoel Matos, Antonino, Valdir, Pindoba, 
Caboco da Morena, Pelegrino, Afonso Zaire, Zequinha, Mundinho, Adalcimar Gallo, Félix Pereira e Canela. 
Agachados: Rosário, Zé Maria, Belmar Guimarães, Zebedeu, Zuza, Moacir Matos e Gérson Maciel.

Independência - 1969. Em pé, da esquerda para a direita: Pedro Louro, Zé Maria, Praxedes, 
Raimundinho Kelé, Hélio Pinho e Escapulário. Agachados: Hélio Amaral, Jangito, Mário Duarte, 
Otacílio e Dimiro.

Acervo /Belmar Guimarães

Acervo/ Paulo Edson
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Juventus - 1971. Em pé, da esquerda para a direita: Deca, Mustafa, Filogônio, Pingo Zaire, Zé 
Maria, Nelcirene, Antônio Maria e Carlos Mendes. Agachados: Nemetala, Nilson, Vute Vilanova, 
Teles, Eliézio e Elízio.

Atlético Acreano - 1971. Em pé, da esquerda para a direita: Amílcar, Eliel, Belo, Dêmis, Mário Mota, 
Toinho, Pincel, Zé Alab e Rômulo. Agachados: Fernando Diógenes, Chico Preto, Eusébio, Rosemir, Rui 
Macaco e Jair Feitosa.

Acervo/Francisco Ferreira de Araújo

Acervo/Filogônio
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Seleção de Sena madureira - 1972.  Em pé, da esquerda para a direita: Edson, Valdiro, Hermilton, 
Deusdeth e Henrique. Agachados: Sitônio, Josafá, Julinho, João Alfredo, Galego e Adriano.

Seleção de Funcionários Públicos Estaduais - 1971 - Em pé da esquerda para a direita: Chico Alab, 
Escapulário, Pincel, Paturi, Stélio e Antônio Maria. Agachados: Elói, Nostradamus, Bebé, Aldemir Lopes, 
Lelê e Teles.

Acervo/Paulo Edson

Acervo/Deusdeth Menezes
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Atlético Acreano (juvenil) - 1976. Em pé, da esquerda para a direita: Azeitona, Juca, Tabosa, Azevedo, 
Jorge, Reginaldo e Zé Maria. Agachados: Esquerdinha, Nonato, Feitosa, Paulo Capão e Naylor.

Vasco da Gama - 1974. Em pé, da esquerda para direita: Carlos 40, Moura, Ramirez, Carlinhos, 
Messias e Café. Agachados: Gilson, Neto, Santarém, Bidu e Jersey. Mascote: Dunga.

Acervo/Waltevi Sena

Acervo/Alzerino Paiva
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Seleção Acreana de Juniores - 1979. Em pé, da esquerda para a direita:, Cléber, Lécio, Gilmar, 
Jaime, Marquito e Normando. Agachados: Neto, Viete, Paulo Henrique, Carioca e Litro.

Brasil Esporte Clube - 1979. Em pé, da esquerda para a direita: Zé Maria, Nazareno, Carlinhos 
Magno, Carlinhos, Milton, Amarildo Veras, Alberto Buldogue, Afonso e Careca. Agachados: Cleiber, 
Chico, Franco, Assis, Elden, Guto, Mário e Elízio. 

Acervo/Cléber Lima

Acervo/Alberto Lima
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Juventus (juvenil) - 1979.  Em pé, da esquerda para a direita: Moisés, Chichico, Pingoncinha, 
Gerson, Marquito e Klowsbey. Agachados: Leco, Ranieri, Brizola, Cléber e Neto.

Andirá - 1982. Em pé da esquerda para a direita: Zé Bella Vista, Zé, Studio, Guto, Goiaba, Uchôa e 
Nizomar (técnico). Agachados: Joãozinho, Pixilinga, Bodó, Da Guia e Castro.

Acervo/Luiz Cléber de Lima

Acervo/Zé Bella Vista
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rio Branco - 1983. Em pé, da esquerda para a direita: Paulo Roberto, Klowsbey, Eco, Chicão e 
Mauricinho. Agachados: Adriano, Felício, Julinho, Bolinha, Mariceudo e Neivo.

São Francisco - 1983. Em pé, da esquerda para a direita: Vicente Barata (técnico), Agamenon, 
Leitão, Cabo Lira, Aderbal e Jorge. Agachados: Amarildo, Pantinha, Bismarck, Dodô, Edson e Selnem.

Acervo/Edson Gonçalves

Acervo/Chicão Araújo
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Pelada Cafezar - 1986. Em pé, da esquerda para a direita: Tião Nemetala, Mustafa, Marquinhos, 
Carlinhos, Marcos, Mauro, Júnior Maciel e Lauro Fontes. Agachados: Petecão, Cleber, Luís Ney, 
Jorgean, Tim, Pissica e Henry Zaire.

Amapá - 1983. Em pé, da esquerda para a direita: Azeitona, Mauro, Stênio, Juca, Aguirre e Gondim. 
Agachados: Denílson, Pitonho, Feitosa, Nonato e Pingo.

Acervo/Alzerino Paiva

Acervo/Cleber Lima
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Cruzeiro (Tarauacá) - 1988. Em pé, da esquerda para a direita: Cimas, Dominguinhos, Sávio Catão, 
Edmar, Robério Saraiva, Zé do Jacer e Careca. Agachados: Zé Anão, Arife, Serginho, Lindomar Pires e 
Cristóvão. Mascote: Bruno.

Juruá (Cruzeiro do Sul - masters) - 1991. Em pé, da esquerda para a direita: José Barbeiro, Valdeci, 
Caboclo Jucá, Onildo, Lauzão, Raimundo Alencar, Zé Maria, Lima Verde, Zequinha e Manduca. 
Agachados: Uriel, Ademir, Orcy Jucá, Iran, Tec, Solón Jucá e Pedrinho.

Acervo/Josman Neri

Acervo/FFAC
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Alto Acre - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Pablo, João Carlos Passos (presidente), Jandrei, 
Jô, Maradona, Tal, Renê e Sérgio Góes (técnico). Agachados: Girão, Mauro, Emerson, Bolão, Matheus. 
Márcio, Bill, Geovane e Macaxeira.

Bangu (Senador Guiomard) - 1997. Em pé, da esquerda para a direita: Darcy Silva 
(presidente), Valmir, Tate, Lapa, Kennedy, Ednarde e Faísca. Agachados: Glin, Claudinho, 
Miquinha, Estevão e Careca.

Acervo/Darcy Silva

Francisco Dandão
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AA - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Josy, Ceildo, Babau, Sandro Goiano, Zidane, Ismael 
(técnico) e Arnaldo Moreira (preparador físico). Agachados: Antônio Marcos, Wilson, Araújo Goiano, 
Sandro, Testinha, Geovane e Sorriso (massagista).

Amax - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Paulo Capão (técnico), Thiago, Pé de Ferro, Rivaldo, 
Renê, Eduardo, Gato e Adriano (treinador de goleiros). Agachados: Vitinho (mascote), Laio, Rubens, 
Emerson, Luís Henrique, Marcelo Brás e Paulo Henrique (repórter).

Francisco Dandão

Francisco Dandão
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Galvez - 2015.  Em pé, da esquerda para a direita: Diego, Tom, Thiago, Neném e Máximo. 
Agachados: Rick, Hamilton, Zagalo, Esquerdinha, Chumbo e Juliano César.

Náuas - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Zacarias Lopes (técnico e presidente), Danielson, 
Maninho, Pelim, Thaumaturgo, Dudé e Matheus. Agachados: Doutor, Davi, Jefferson, Castro e Adriano.

Francisco Dandão

Francisco Dandão
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Plácido de Castro - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Coelho (treinador de goleiros), João, 
Fábio Júnior, Mikael, Renan Plácido, Augusto e Júnior Mesquita (preparador físico). Agachados: 
Genílson, Serginho, Zé Nilton, Rogério, Dênis e Ismael.

Vasco da Gama - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: André, João Alberto (preparador 
físico), Gilberto, Marquinho, Porto Velho e Carnaúba. Agachados: Pisika, Wellington, Alemão, Peixe, 
Arquimedes e Daniego.

Francisco Dandão

Francisco Dandão
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ADESG - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Jesus Silva (auxiliar técnico), Ico (técnico), 
Renato, Sávio, João Marcos, Renner, Kinho, Marinho, Renan Plácido, Cléverson, Adriano 
(preparador de goleiros) e Célio Doca (auxiliar técnico). Agachados: Francisco Roberto 
(preparador físico), Esquerdinha, Ley, Juliano César, Ciel, Weverton e Neném. Ajoelhados: Rafael 
Sousa, Raulan, Gabriel, Samuel, Júnior, torcedor anônimo e Tampinha (roupeiro). 

Independência - 2015.  Em pé, da esquerda para a direita: Tom, André, Wisley, Bajé, Rafael, Ceildo, 
Lucas, Joraí (preparador físico), Faísca (técnico) e Sibite (massagista), Agachados: Amazonas, Cairo, Pisika, 
Peixe, Wellington Peteca, Arquimedes e Leandro Henrik. Sentados: Lilico, Rivaldo, Gustavo e Mandin.

Manoel Façanha

Manoel Façanha
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HumAITÁ - 2015.  Em pé, da esquerda para a direita: Máximo, Meridian, Ney Roberto, Cristiano, 
José Rodinei e Railson; Agachados: Fabiney, Joelysson, Calixto, Zagalo e Gilberto.

Humaitá (feminino) - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Márcio (técnico), Jéssica, Maria 
Janete, Marivalda, Suzi, Valéria e Alaísse. Agachadas: Eidilane, Alcione, Izabel, Larissa, Joice e Daniele.

Manoel Façanha

Francisco Dandão
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Floresta (feminino) - 2015. Em pé, da esquerda para a direita: Jéssica Pâmela, Jéssica Maia, Mara, 
Marana, Sé e Luciana. Agachadas: Nauana, Maria Luíza, Ytaciana, Ana Clara, Dudu e Nayara.

Independência (sub-15) - 2015. Em pé, da esquerda para direita: Natinho, Natan, Alan, Igor, Sidney, 
Ronald e Grilo. Agachados: Nael, Christopher, Leonardo, Mark e Jordy.

Francisco Dandão

Francisco Dandão








