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CAMPEONATO  ACREANO

O Atlético sobe ao degrau 
mais alto do pódio pela terceira 
vez nos últimos quatro anos

NATHACHA ALBUQUERQUE

Foi um campeonato debaixo de chuva 
o de 2019. Várias partidas precisaram ser 
adiadas entre 20 de janeiro, dia da primeira 
rodada, a 22 de abril, data da finalíssima. 
Nada, porém, que pudesse atrapalhar o 
quarto título de campeão estadual do Atlé-
tico Acreano (1991, 2016, 2017 e 2019).

A saga vitoriosa do Galo Azul do Se-
gundo Distrito de Rio Branco começou 

no dia 24 de janeiro, quando o time atro-
pelou o São Francisco pelo placar de 6 a 
0. Daí pra frente foram outras três vitó-
rias no turno (1 a 0 no Plácido, 1 a 0 no 
Galvez e 4 a 0 no Náuas) e um empate (0 
a 0) com o Vasco).

Nas semifinais, o Atlético fez um jo-
gaço contra o tradicionalíssimo rival In-
dependência. Um jogo cheio de alternati-
vas, onde o Atlético por duas vezes esteve 
atrás no marcador. A decisão de quem iria 

às finais foi para a cobrança de penalida-
des máximas. Aí funcionou a pontaria do 
Galo: 4 a 2.

O jogo final do primeiro turno, na 
Arena da Floresta, numa noite de quinta-
-feira, entre Atlético e Galvez, time que 
superou o Plácido de Castro por 3 a 2 nas 
semifinais, foi duríssimo. O empate de 1 
a 1 no tempo normal levou a decisão mais 
uma vez para os pênaltis. Aí deu Impera-
dor: 5 a 4.

Por Francisco Dandão

Atlético Acreano - Campeão Acreano de 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Leandro (auxiliar técnico), Stênio, Gabriel, Careca, 
Marcílio, Douglas, Miller e Dorielson (treinador de goleiros). Agachados: Alceivo (treinador de goleiros), Felipe, Leandro, Diogo, Igor e 
Matheus Damasceno



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
5

 Toniquim e Adem, respectivamente presidente e vice-presidente da FFAC, exibem o troféu do 
campeão acreano de 2019

Careca foi o maestro azul 
no meio campo do Galo

SÉRGIO VALE

SÉRGIO VALE

FICHA TÉCNICA

1 1X

José Antônio de Almeida Pinheiro

Márcio Cristiano e Fábio Nascimento

Público:
1.250 pagantes

Tião; Renato, Jô, Reginaldo e Tiaguinho 
(Alemão); Wilson (Daniego), Neném 
(Neto) e Ciel; Binho, Adriano e Jefferson. 
Técnico: Zé Marco.

Miller (Babau); Matheus, Gabriel, Douglas 
e Igor; Leandro, Careca (Lucas) e Marqui-
nhos; Diogo, Stênio e Araújo Jordão. Téc-
nico: Álvaro Miguéis.

Renato e Tiaguinho (Galvez); Miller, Douglas, 
Igor, Leandro, Marquinhos e Stênio (Atlético).

Neto e Binho (Galvez); Matheus (Atlético).

Adriano (Galvez), aos 1m do primeiro tempo; Ca-
reca (Atlético), aos 39m do primeiro tempo.

Renda:
R$ 12.910,00.

Arena da Floresta

Data: 22/04/2019

Galvez

Atlético Acreano

 (5)  (4)
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CLUBES                                             PONTOS
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No returno, o Atlético teve um de-
sempenho ainda melhor do que no turno 
anterior. O time venceu as quatro partidas 
que jogou: 6 a 0 no Humaitá, 2 a 1 no 
Andirá, 4 a 1 no Independência e 1 a 0 
no Rio Branco. Nas semifinais, novo con-
fronto com o Galvez. Mas dessa vez deu 
Galo: 1 a 0.

A partida final do returno, aquela que 
decidiria o adversário do Galvez na finalís-
sima, foi jogada numa noite de terça-feira, 
mais uma vez na Arena da Floresta. Per-
sonagens de um dos clássicos mais antigos 
do futebol acreano, Galo e Estrelão não sa-
íram do zero. Nos pênaltis deu Galo: 4 a 3.

A decisão do campeonato, entre Atléti-
co e Galvez, foi jogada em dois confrontos. 
Dois empates, nos dias 19 e 22 de abril. 
O mesmo placar de 1 a 1 se repetiu nas 
duas vezes, demonstrando o equilíbrio de 
forças entre os dois times. Mais uma vez a 
decisão foi para os pênaltis. Atlético cam-
peão: 5 a 4.

A confirmação do bom desempenho 
do Atlético no campeonato de 2019 veio 
através da lista de melhores da competição, 
na avaliação dos jornalistas esportivos. O 
Galo emplacou cinco nomes: Miller (go-
leiro), Gabriel (zagueiro), Leandro (volan-
te), Careca (meia) e Diogo (atacante).

SÉRGIO VALE
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MELHORES DO CAMPEONATO

Seleção:
Miller (Atlético); Laion (Plácido de 
Castro), Gabriel (Atlético), Gilson 
(Rio Branco) e Ítalo (Rio Branco); 
Leandro (Atlético), Neném (Gal-
vez), Doka Madureira (Rio Bran-
co) e Careca (Atlético); Adriano 
(Galvez) e Diogo (Atlético).

Técnico 
Álvaro Miguéis (Atlético)

Revelação
Gabriel (Atlético)

Craque
Adriano (Galvez)

Árbitro
Antônio Marivaldo

Assistentes
Jean Carlos e Mário Júnior

Mais forte na reta final

Os campeões 
Diego e 

Leandro 
recebem a 

taça alusiva 
ao título de 

2019

NATHACHA ALBUQUERQUE
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20 de janeiro
Rio Branco 2 x 1 Náuas
Galvez 2 x 0 Independência

24 de janeiro
Atlético 6 x 0 São Francisco
Humaitá 1 x 1 Vasco

27 de janeiro
Plácido 1 x 1 Andirá
São Francisco 0 x 4 Rio Branco

03 de fevereiro
Náuas 1 x 1 Andirá
Atlético 1 x 0 Plácido

07 de fevereiro
Vasco 1 x 5 Rio Branco
Galvez 4 x 1 Andirá

10 de fevereiro
São Francisco 1 x 4 Independência
Atlético 0 x 0 Vasco

14 de fevereiro
Plácido 0 x 1 Humaitá
Náuas 0 x 4 Atlético

24 de fevereiro
Independência 1 x 1 Plácido
Andirá 2 x 1 Vasco

28 de fevereiro
São Francisco 1 x 2 Humaitá
Atlético 1 x 0 Galvez

07 de março
Vasco 2 x 4 Independência
Plácido 3 x 2 Rio Branco

14 de março
Andirá 1 x 3 São Francisco
Humaitá 0 x 1 Náuas

17 de março (semifinais)
Atlético 2 (4) x (2) 2 Independência
Galvez 3 x 2 Plácido

21 de março (final do turno)
Atlético 1 (4) x (5) 1 Galvez

21 de fevereiro
Rio Branco 2 x 3 Galvez

31 de janeiro
Independência 2 x 0 Náuas
Humaitá 0 x 4 Galvez

RESULTADOS

1º

T
U
R
N
O

24 de março
Atlético 6 x 0 Humaitá
São Francisco 1 x 4 Plácido

02 de abril
Humaitá 1 x 2 Andirá

28 de março
Andirá 1 x 2 Atlético
Plácido 1 x 1 Vasco

05 de abril
Atlético 4 x 1 Independência

26 de março
Independência 1 x 4 Rio Branco
Náuas 0 x 5 Galvez

03 de abril
Galvez 1 x 2 Vasco
Náuas 0 x 4 Plácido

30 de março
Humaitá 3 x 3 Rio Branco
Galvez 3 x 0 São Francisco

06 de abril
Rio Branco 5 x 1 Andirá
São Francisco 3 x 0 Náuas

09 de abril
Vasco 4 x 2 São Francisco
Plácido 1 x 2 Galvez
10 de abril
Independência 4 x 4 Humaitá
Rio Branco 0 x 1 Atlético

13 de abril (semifinais)
Atlético 1 x 0 Galvez
Vasco 0 x Rio Branco

16 de abril
Andirá 2 x 2 Independência

16 de abril (final do returno)
Atlético 0 (4) x (3) 0 Rio Branco

23 de março
Vasco 1 x 0 Náuas

2º

T
U
R
N
O

RESULTADOS

19 de abril
Galvez 1 x 1 Atlético

22 de abril
Atlético 1 (5) x (4) 1 Galvez

FINAIS
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ARTILHEIROS                                          Gols

GOLS CONTRA

Adriano (Galvez)

Chayene (Rio Branco)

Ismael (Plácido), Doka Madureira (Rio 
Branco), Diogo (Atlético) e Careca 
(Atlético)

Daniego (Galvez), Carlos Alberto (Hu-
maitá) e André (Vasco)

Helson (Humaitá), Laércio (Rio Bran-
co), Ciel (Galvez), Cristiano (São Fran-
cisco), Walleson (Independência), 
Stênio (Atlético), Marcelo Brás (Andi-
rá), Leonardo (Independência) e Ailton 
(Independência)

Rafael (Galvez), Leandro (Plácido), 
Jefferson (Rio Branco), Neto (Vasco), 
John Kennedy (Vasco) e Anderson 
(Independência)

Alex (Rio Branco), Eduardo (Náuas), 
Jovambert (Atlético), Leandro (In-
dependência), Reginaldo (Galvez), 
Jefferson (Galvez), Matheus (Galvez), 
Ley (Andirá), Diulio (Plácido), Davi 
(São Francisco) e Jeneilson (Andirá)

Renan (Vasco), Balica (Galvez), Diego 
(Andirá), Douglas (Atlético), Railson 
(Andirá), Leone (Plácido), Alan (Inde-
pendência), Leandro (Andirá), Arlison 
(São Francisco), Fábio Henrique (São 
Francisco), Rodrigo (São Francisco), 
Antônio Silva (Independência), Gabriel 
(Atlético), Jô (Galvez), Igor (Atlético), 
Eder (Plácido), Anderson (Plácido), 
Felipe (Atlético), Rafael (Rio Branco), 
Gilson (Rio Branco), Natanael (Vasco), 
Thiago (Galvez), Wellington (Humaitá), 
Marcílio (Atlético), Bruno (Atlético), Ítalo 
(Rio Branco), Testinha (Andirá), Rayson 
(São Francisco), Leandro (São Francis-
co), Kall William (Independência), Assis 
(Independência), Marcelo (Humaitá), 
Bruno (Humaitá) e Matheus (Atlético)

Weslley (Náuas) e Daniel (Indepen-
dência)

09

08

06

05

04

03

02

01

01
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TODOS OS CAMPEÕES ACREANOS
DE FUTEBOL PROFISSIONAL

Rio Branco
Rio Branco

Adesg
Rio Branco
Rio Branco

Juventus
Rio Branco
Rio Branco
Rio Branco

Plácido de Castro
Rio Branco
Rio Branco

Atlético Acreano
Atlético Acreano

Rio Branco
Atlético Acreano

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Juventus
Adesg

Rio Branco
Andirá

Juventus
Rio Branco

Náuas
Plácido de Castro
Atlético Acreano

Rio Branco
Atlético Acreano

Galvez
Rio Branco
Rio Branco

Galvez
Galvez

ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Juventus
Juventus

Atlético Acreano
Rio Branco

Independência
Rio Branco

Juventus
Juventus

Rio Branco
Independência
Vasco da Gama

Rio Branco
Vasco da Gama

Rio Branco
Rio Branco

Rio Branco
Atlético Acreano

Juventus
Independência

Adesg
Juventus

Rio Branco
Rio Branco

Independência
Rio Branco

Independência
Independência

Rio Branco
Vasco da Gama
Vasco da Gama

ANO CAMPEÃO VICE-CAMPEÃO
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Rio Branco - Campeão Acreano de 1994. Em pé, da esquerda para a direita: Chicão, Douglas, Cairara, Carlos, Edmauro e Klowsbey. 
Agachados: Jorge Cubu, Testinha, Palmiro, Siqueira e Ney

ACERVO/PASTOR CARLOS



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
9

SERIE   "C"'

Atlético faz campanha abaixo 
da crítica e cai para a Série D

Depois de um ano de 2018 em que 
surpreendeu o país, passando para as quar-
tas-de-final da Série C do Campeonato 
Brasileiro, o Atlético Acreano não resistiu 
ao desmonte de boa parte das suas peças 
e acabou sucumbindo na competição de 
2019. Das 18 partidas jogadas, o Galo 
venceu apenas duas.

As únicas duas vitórias do Atlético na 
competição aconteceram em casa: no dia 
14 de junho (8ª rodada), 2 a 1 contra o 

Tombense, e no dia 25 de agosto (18ª roda-
da), 3 a 2 contra o Luverdense. Fora disso, 
o alviceleste do 2º Distrito de Rio Branco 
empatou cinco vezes e perdeu 11 partidas.

Para completar a campanha sofrível, 
tanto o ataque quanto a defesa do Atlético 
foram os piores entre todas as 20 equipes 
que disputaram a Série C de 2019. Os ata-
cantes atleticanos marcaram somente 12 
gols (menos de um por jogo). E o sistema 
defensivo sofreu 37 (média de mais de dois 
por jogo).

A fragilidade do Atlético Acreano ficou 

evidente já nas rodadas iniciais, quando o 
time não conseguiu superar os seus dois 
primeiros compromissos na condição de 
mandante, após ficar na frente do mar-
cador boa parte do tempo: 1 a 1 com o 
Ypiranga-RS e 2 a 2 com o São José-RS.

No meio disso tudo, além de desperdi-
çar as oportunidades de vencer dentro de 
casa, o time ainda sofreu várias goleadas: 
3 a 0 para o Volta Redonda (27.04), 3 a 
0 para o Juventude (01.06), 4 a 0 para o 
Luverdense (23.06), 3 a 0 para o São José 
(20.07) e 4 a 0 para o Paysandu (04.08).

Por Francisco Dandão

Atlético Acreano - Série C de 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Álvaro Miguéis (técnico), Stênio, Gabriel, João Marcus, Juan e 
Dorielson (treinador de goleiros). Agachados: Leandro, Marquinhos, Polaco, Doka Madureira, Weverton, Diogo e Igor

FRANCISCO DANDÃO
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Lance do jogo Atlético 1 x 1 Ypiranga, no Florestão

FRANCISCO DANDÃO

Dia 27 de abril
Volta Redonda-RJ 3 x 0 Atlético

Dia 5 de maio
Atlético 1 x 1 Ypiranga

Dia 12 de maio
Boa Esporte-MG 0 x 0 Atlético

Dia 19 de maio
Atlético 2 x 2 São José-RS

Dia 26 de maio
Remo-PA 2 x 0 Atlético

Dia 1º de junho
Juventude-RS 3 x 0 Atlético

Dia 8 de junho
Atlético 1 x 1 Paysandu-PA

Dia 16 de junho
Atlético 2 x 1 Tombense-MG

Dia 23 de junho
Luverdense-MT 4 x 0 Atlético

1º TURNO

Dia 30 de junho
Atlético 1 x 2 Volta Redonda-RJ

Dia 6 de julho
Ypiranga-RS 2 x 0 Atlético

Dia 14 de julho
Atlético 0 x 0 Boa Esporte-MG

Dia 20 de julho
São José-RS 3 x 0 Atlético

Dia 27 de julho
Atlético 0 x 2 Remo-PA

Dia 3 de agosto
Atlético 0 x 2 Juventude-RS

Dia 10 de agosto
Paysandu-PA 4 x 0 Atlético

Dia 17 de agosto
Tombense-MG 3 x 2 Atlético

Dia 25 de agosto
Atlético 3 x 2 Luverdense-MT

RETURNO

Todos os resultados do
Atlético na Série C de 2019

FRANCISCO DANDÃO

Polaco duela com 
um defensor do 
São José-RS, no 
empate em 2 a 2, 
no Florestão
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ARTILHEIROS                                                                                                                                 GOLS
Diogo e Polaco
Marquinhos, Stênio, Joel, Weverton, Douglas, Matheus, Ermel e 
Geovani

1

2

Os artilheiros do Atlético na Série C de 2019



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
11

COPA     DO     BRASIL

Rio Branco é eliminado pelo 
Bahia após empate na Arena

Goleiro falha duas vezes

Doka Madureira duela com dois zagueiros do Bahia

NATHACHA ALBUQUERQUE

Desde 1991, quando o Rio Branco 
jogou pela primeira vez a Copa do Bra-
sil, foram 21 as participações do clube 
no torneio. Na vigésima segunda vez, 
o Estrelão não passou da primeira fase, 
sendo eliminado em casa, na Arena da 
Floresta, pelo Bahia, depois de um em-
pate em 2 a 2.

A melhor campanha do Rio Branco 
na Copa do Brasil aconteceu em 1997, 
quando o time da estrela rubra chegou 
à terceira fase, passando sucessivamente 

pelo Baré-RR (3 a 2 em casa e 1 a 1 em 
Boa Vista) e pelo Goiás (1 a 0 em casa e 
1 a 2 em Goiânia). A eliminação, naquela 
oportunidade, deu-se contra o Flamengo 
(2 a 1 em casa e 1 a 5 no Maracanã).

No ano passado, o desempenho do 
Rio Branco durou também apenas um 
jogo. A diferença foi que o Estrelão foi des-
classificado fora de casa, ao perder por 1 a 
0 para o Internacional de Limeira. O time 
acreano jogou pelo empate e atacou inten-
samente, mas o time paulista foi mais feliz 
nas finalizações, marcando um gol numa 
das suas raras incursões ao ataque.

Por Francisco Dandão

O Rio Branco poderia ter tido me-
lhor sorte na Copa do Brasil, não fos-
sem duas falhas do goleiro Juninho. Na 
primeira delas, quando o jogo mal havia 
começado, o goleiro saiu mal para cortar 
um cruzamento e a bola se ofereceu nos 
pés do atacante tricolor Gilberto: gol.  
Depois, no segundo tempo, aos 25 mi-

nutos, Juninho rebateu nos pés do mes-
mo Gilberto: gol.

O Estrelão, quase sempre em desvan-
tagem no placar, empatou duas vezes. 
Primeiro com Laécio, aos 14 minutos 
do primeiro tempo. Depois, com Higor 
Custódio, aos 45 minutos do segundo 
tempo. Nada, porém, que evitasse a clas-

sificação do tricolor baiano à segunda 
fase da competição.

No final das contas, restou ao Rio 
Branco reunir forças para a disputa do 
campeonato acreano e tentar voltar à 
Copa do Brasil de 2020. Infelizmente 
para os torcedores do Estrelão, a vaga 
não se confirmou. 

FICHA TÉCNICA

2 2X

Daniel Nobre Bins (RS)

Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Michael 
Stanislau (RS)

1.377
pagantes

Douglas; Nino Paraíba, Jackson, Moisés e 
Douglas II; Élber, Guilherme (Shaylon) e Gre-
gore; Lucas Fonseca, Gilberto e Artur (Iago). 
Técnico: Enderson Moreira. 

Juninho; Nandinho, Gilson, Rafael e Ítalo; 
Everton, Alex (Chayene) e Alcione (Geova-
ni); Laécio (Custódio), Kanu e Doka Madu-
reira. Técnico: João Maria.

Nandinho e Gilson (Rio Branco); Guilherme e 
Gilberto (Bahia)

Gilberto (Bahia), aos 9m. do 1º tempo e 25m. 
do 2º tempo; Laécio, aos 14m. do 1º tempo, e 
Custódio, aos 45m. do 2º tempo.

R$ 41.880,00

Arena da Floresta

Data: 13/02/2019

Bahia

Rio Branco
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COPA     DO     BRASIL

Galvez cai na primeira fase, 
em casa, para o ABC-RN

A história do jogo

Galvez e 
ABC-RN 

fizeram 
um jogo 

de placar 
apertado 

pela Copa 
do Brasil, 
na Arena 

da Floresta

NATHACHA ALBUQUERQUE

Na sua segunda participação na Copa 
do Brasil, considerada a competição mais 
democrática do país do futebol, o Galvez 
não passou da primeira fase. O time mili-
tar foi derrotado pelo ABC-RN, por 1 a 0, 
na Arena da Floresta, em jogo realizado no 
dia 13 de fevereiro. O gol do time potiguar 
foi marcado pelo atacante acreano Neto, 
aos 29 minutos do 2º tempo.

Com a derrota, e consequente des-
classificação, o Galvez acabou tendo um 
desempenho inferior ao de 2016, quan-
do o time participou pela primeira vez do 

torneio. Naquela oportunidade, a equipe 
acreana superou o Rio Branco na primeira 
fase, vencendo a primeira partida por 1 a 
0, no dia 20 de abril, e empatando o se-
gundo confronto em 1 a 1, no dia 27 do 
mesmo mês.

Apesar da desclassificação prematura, 
porém, os dirigentes do Galvez entenderam 
que o time caiu de cabeça erguida, levando-
-se em conta que fez um jogo igual contra 
uma grande equipe do futebol nordestino. 
Tanto que o gol que deu a vitória ao adver-
sário só saiu por conta da marcação de uma 
penalidade máxima, num raro momento 
de bobeira da zaga do Imperador.

Por Francisco Dandão

O ABC começou o jogo demonstrando 
que não estava intimidado por jogar fora dos 
seus domínios. À vontade, o alvinegro nata-
lense partiu para o ataque e já chegou com 
perigo aos quatro minutos, assustando o go-
leiro acreano Máximo e obrigando a defesa 
imperialista a ceder o primeiro escanteio. 

Só a partir dos 25 minutos, quando o 

ABC diminuiu a volúpia com que foi ao ata-
que no início do jogo, é que o Galvez passou 
a incomodar o goleiro Edson. Mas nada que 
pudesse causar maiores danos à defensiva 
dos visitantes. Dessa forma, o jogo foi para 
o intervalo sem a movimentação do placar, 
resultado que não interessava ao Galvez (o 
empate servia ao ABC).

No segundo tempo, os dois times foram 
para o campo com a disposição redobrada. 
Mesmo com a vantagem do empate, o ABC 
queria levar a vitória pra casa. O Galvez, por 
seu lado, sabia que teria que partir para o tudo 
ou nada. E passou a aproveitar bem os espaços 
deixados pelo visitante. Mas o jogo aberto aca-
bou se mostrando melhor para o ABC: 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

1X

Rafael Martins Diniz (DF)

Luciano Benevides de Souza (DF) e Lohi 
Souza Silva (DF)

1.377
pagantes

Edson; Ivan, Maurício, Adalberto e Jonathan 
(Júnior Henrique); Anderson Pedra, Guedes e 
Neto; Eder (Joílson), Xavier e Wanderson (Val-
demir). Técnico: Ranielle Damasceno.

Máximo; Pedro Balu (Jefferson), Joardeson 
(Victor), Juan e Tiago; Wilson, Daniego, 
Neném (Matheus) e Ciel; Rafael Tanque e 
Adriano. Técnico: Zé Marco.

Neném, Juan, Wilson, Rafael Tanque, Adriano 
e Matheus (Galvez); Anderson, Adalberto e 
Júnior Henrique (ABC).

Neto, aos 29m. do 2º tempo.

R$ 41.880,00

Arena da Floresta

Data: 13/02/2019

ABC

Galvez

0
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COPA     VERDE

Galo acreano é atropelado 
pelo Remo e se despede

Por Francisco Dandão

Rebaixado na Série C do Campeo-
nato Brasileiro, tudo o que restava para 
o Atlético Acreano no segundo semestre 
de 2019 era fazer uma boa campanha na 
Copa Verde. E o time até que começou 
bem a competição, eliminando o ama-
paense Ypiranga: 2 a 0 em Macapá e 2 a 
1 em Rio Branco.

Nas quartas-de-final o adversário foi 
o Clube do Remo, que havia eliminado 
o Sobradinho-DF na fase anterior. Um 
adversário bem mais qualificado e que 
já vencera duas vezes o Atlético durante 
o ano, em jogos pela Série C: 2 a 0 lá e 

cá. Um claro indicativo da superiorida-
de remista.

Eis, então, que veio a surpresa. Mesmo 
já com o elenco em processo de desman-
che, o Atlético bateu o Remo no Florestão 
por 2 a 1. O time paraense até saiu na fren-
te. Mas o Galo foi à luta e virou o placar. 
Parecia um prenúncio de que dias melho-
res estavam por vir no futuro imediato.

Na decisão da vaga às semifinais, em 
Belém, no estádio Baenão, bastava ao Atlé-
tico segurar um empate. Mas não teve jeito. 
Empurrado por 20 mil torcedores, o Leão 
Azul partiu com tudo para cima do Galo e 
aplicou uma goleada vexatória: 6 a 1. Uma 
despedida melancólica para os acreanos.

Equipe de arbitragem e capitães do jogo 
de ida entre Atlético e Remo. Da esquerda 
para a direita: Inácio Barreto (AP), 
Julian Negreiros (AC), Vinícius (Remo), 
Valdicleuson Silva (AP), Diego (Atlético) 
e Roberto Soares dos Santos (AP)

FICHA TÉCNICA

6 1X

Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)

Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daiane 
Caroline Muniz dos Santos (MS)

12.732 
pagantes

Ruan; Matheus, Douglas, Diego e Igor; 
Kássio, Marquinhos (Tragodara), Geovani e 
Polaco; Diogo e Jovambert (Renan Plácido). 
Técnico: Álvaro Miguéis.

Vinícius; Cesinha (Rony), Marcão, Fredson 
e Ronaell; Yuri, Ramires e Eduardo Ramos; 
Gustavo Ramos (Zotti), Wesley (Hélio) e 
Neto Baiano. Técnico: Eudes Pedro.

Matheus e Kássio (Atlético); Fredson 
(Remo).

Wesley (aos 1 e 41 do 1º tempo), Neto Baiano 
(aos 18 do 1º tempo, 17 e 45 do 2º tempo) 
e Ronaell (24 do 2º tempo), para o Clube do 
Remo; Jovambert (47 do 1º tempo), para o 
Atlético.

218.005,00

Evandro Almeida (Baenão)

Data: 15/09/2019

Atlético Acreano/AC

Remo/PA

FOTO/LEANDRO RODRIGUES
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COPA     VERDE

Humaitá joga bem, mas não 
resiste à força do Nacional-AM

Por Francisco Dandão

Durou duas partidas a primeira par-
ticipação do Humaitá em competições 
regionais. O time de Porto Acre topou 
a missão de ser um dos representantes 
do futebol acreano na Copa Verde, mas 
acabou sucumbindo ante o amazonen-
se Nacional, em duelos jogados em Rio 
Branco e Manaus.

No primeiro confronto, realizado no 
dia 24 de julho, na Arena da Floresta, o 
resultado final apontou um gol para cada 
lado. O Nacional saiu na frente, com 
Paulinho (aos 20 minutos do primeiro 
tempo), enquanto o Humaitá buscou o 
empate através de Cristiano (aos 18 da 

segunda etapa).
A decisão ficou para o dia 2 de agos-

to, na belíssima Arena da Amazônia. Aí 
só deu Nacional. O time amazonen-
se pressionou durante o jogo inteiro e 
acabou vencendo por 2 a 0, com gols 
marcados por Paulinho e Ronan, respec-
tivamente aos 11 e aos 49 minutos do 
segundo tempo.

O Humaitá, que havia sido o quin-
to colocado no campeonato acreano, 
só entrou na Copa Verde por conta das 
desistências de Rio Branco e Plácido de 
Castro. Ainda assim, apesar de formar 
um elenco meio que às pressas, sob o co-
mando do técnico Som, representou o 
Acre com toda a dignidade.

FRANCISCO DANDÃO

Romarinho (Nacional) 
e Zagalo (Humaitá) 
disputam a bola

FICHA TÉCNICA

2 0X

Valdicleuson Silva da Costa (AP)

Inácio Barreto da Câmara (AP) e Roberto 
Soares dos Santos Júnior (AP)

791 pagantes

Marcão; Jojo, Richard, Sandrão (Yan) e Edi-
naldo (Hassen); Gabriel, Zagalo, Antônio 
Carlos e Helson; Júnior (Rayson) e Cristiano. 
Técnico: Edson Maria.

André; Paulinho, Guigui, Rafael Vítor e Ber-
nardo; Felipe Eduardo, Tiago Amazonense, 
Ronan e Luquinha (Marcelinho Araxá); Mar-
co Aurélio (Anderson) e Romarinho. Técni-
co: Aderbal Lana.

Lucas, Romarinho, Marcelo, André e Mar-
co Aurélio (Nacional); Gabriel (Humaitá)

Paulinho, aos 11, e Ronan, aos 49 minutos, 
ambos do 2º tempo

R$ 8.595,00

Arena da Amazônia

Data: 02/08/2019

Humaitá/AC

Nacional/AM
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Imperador perde para o União 
ABC e cai na primeira fase

COPA VERDE

Com um time formado na sua maio-
ria por jogadores da categoria Sub-20, o 
vice-campeão acreano Galvez não foi pá-
reo para o União ABC, de Mato Gros-
so do Sul, e perdeu tanto o jogo da ida, 
em Campo Grande, no dia 25 de julho, 
quando o jogo da volta, no dia 31 de ju-
lho, em Rio Branco.

Nem a condição de estreante em 
competições regionais inibiu o time sul-
-mato-grossense. E já na primeira partida 
do duelo contra o Galvez poderia ter con-
quistado uma melhor diferença de gols. 
O placar de 1 a 0, gol de Luan, no Estádio 
Jacques da Luz, não refletiu a superiorida-

de do vencedor.
Na Arena da Floresta, sob as vistas 

dos seus torcedores, esperava-se que o 
Galvez devolvesse a derrota do primeiro 
confronto. Mas o que se viu foi o União 
ABC jogando absolutamente à vontade, 
principalmente depois da expulsão do vo-
lante Renato, do time da casa, ainda no 
primeiro tempo.

Depois dos 90 minutos, o placar os-
tentava um clássico 3 a 1 para o União 
ABC. Alemão duas vezes (aos 36 do pri-
meiro tempo e aos 47 do segundo tem-
po) e Rafael Lima (aos 41 do segundo 
tempo) marcaram para os visitantes. 
Brenner (aos 25 do segundo tempo) des-
contou para os anfitriões.

Por Francisco Dandão

LEANDRO RODRIGUES

Galvez (Copa Verde) - 2019. Em pé, 
da esquerda para a direita: Zé Marco 
(técnico), Elisson Vieira (preparador físico), 
Tidalzinho (treinador de goleiros), Gabriel 
Eremith, Kaisson, Renato e Brenner. 
Agachados: Mamude, Luan, Adriano, 
Daniego, Neto, Eric e Ciel

FICHA TÉCNICA

1 3X

Djonalton Costa de Araújo (PA)

Márcio Gleidson Correia Dias (PA) e José 
Ricardo Guimarães Coimbra (PA)

248 pagantes

Breno; Luberto, Luz, Jaime e Gabriel; Raylan, 
Agnaldo (Kerman) e Luan (Rafael Lima); Mar-
celinho, João Pedro (Toco) e Alemão. Técni-
co: Daniel Franklin.

Gabriel; Renato, Kaisson e Nesso; Adriano, 
Ciel, Luan (Kinho) e Daniego (Tiago); Ma-
mude e Erick (Balica). Técnico: Zé Marco.

Luan, Brenner, Kinho, Zé Marco, Nesso 
e Matheus (Galvez); Raylan, Castelhano, 
Marcelo Lelis, Rafael, Gabriel, Agnaldo e 
Luan (União ABC)

Renato (Galvez)

Alemão (aos 36 do 1º tempo e aos 47 do 2º 
tempo) e Rafael Lima (aos 41 do 2º tempo), 
para o União ABC; Brenner (aos 25 do 2º 
tempo), para o Galvez.

R$ 270,00

Arena da Floresta

31/07/2019

União ABC/MS

Imperador Galvez/AC



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
16

Rio Branco é eliminado depois 
de perder quatro jogos em seis

SERIE    "D"'

No ano do seu centenário, o Rio Bran-
co teve o pior desempenho da sua história 
na disputa da Série D do Campeonato 
Brasileiro. Das seis partidas disputadas, o 
time venceu apenas a última: 3 a 1 sobre o 
Barcelona-RO. Mas aí, já desclassificado, 
o resultado serviu para apenas pela honra.

Num grupo onde constavam, além 
do Barcelona-RO, o Fast-AM e o São 
Raimundo-RR, poucos imaginavam que 
o Rio Branco não passaria para a fase se-
guinte da Série D de 2019. Bem melhor 
classificado no ranking da CBF do que os 
rivais, tudo indicava que o Estrelão passa-
ria fácil pelos três.

Quando a bola rolou, porém, os pontos 
do tal ranking não foram suficientes para 

garantir alguma vantagem para o time acre-
ano. E logo na estreia, em Vilhena (RO), so-
breveio uma derrota por 2 a 1 para o Barce-
lona. Pior de tudo: o time adversário jogou 
com um goleiro improvisado.

Na sequência, jogando em casa, o Rio 
Branco teve a oportunidade de se redimir. 
Mas o time só empatou com o Fast, em 0 
a 0. E aí a coisa piorou. Nos três jogos se-
guintes, três derrotas: 1 a 2 São Raimundo 
(na Arena da Floresta), 1 a 6 São Raimundo 
(em Boa Vista) e 0 a 5 Fast (em Manaus).

Com tantas derrotas vexatórias dentro 
do campo na disputa do Campeonato Bra-
sileiro da Série D, e com uma dívida vultu-
osa fora das quatro linhas, fruto de gestões 
equivocadas nos últimos anos, os dirigen-
tes do Estrelão optaram por dar um tempo 
e não disputar a Copa Verde de 2019.

Por Francisco Dandão

FRANCISCO DANDÃO

Kinho (direita) 
sofreu marcação 
dupla no 0 a 0 
contra o Fast-
AM, na Arena 
da Floresta

Dia 5 de maio
Barcelona-RO 2 x 1 Rio Branco

Dia 25 de maio
São Raimundo 6 x 1 Rio Branco

Dia 12 de maio
Rio Branco 0 x 0 Fast-AM

Dia 1º de junho
Fast-AM 5 x 0 Rio Branco

Dia 18 de maio
Rio Branco 1 x 2 São Raimundo-RR

Dia 9 de junho
Rio Branco 3 x 1 Barcelona-RO

RIO BRANCO NA SÉRIE D
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Por Francisco Dandão

O Galvez deixou para trás, na Série 
D, o bom futebol que o fez conquistar o 
vice-campeonato acreano de futebol pro-
fissional em 2019. Alternando boas e más 
apresentações, o time militar acabou fe-
chando sua participação no torneio com 
uma vitória, três empates e duas derrotas.

O início da caminhada, no dia 4 de 
maio, na Arena da Floresta, já sinalizou para 
as dificuldades que o time teria que enfren-
tar. Derrota para o Real Ariquemes, depois 
de estar à frente do placar em duas oportu-
nidades. Os visitantes lutaram até o fim e 
marcaram o gol da vitória nos acréscimos.

Na segunda rodada, veio o que de pior 
poderia acontecer. O time foi a Manaus e 
sofreu uma goleada de 5 a 2 do Manaus. 
A essa altura, sem pontuar e vendo os dois 
principais concorrentes pularem à frente 
com duas vitórias em duas rodadas, o Im-
perador teria que fazer das tripas coração 
para se recuperar.

Longe de casa, na terceira rodada, uma 
vitória animou o elenco: 2 a 0 no Santos, 
em Macapá. Praticamente a equipe depen-
dia só de si para mudar o panorama da clas-
sificação. Mas a arrancada não veio e o time 
empatou os três jogos seguintes: Santos 1 a 
1, Manaus 2 a 2 e Real Ariquemes 1 a 1.

Os seis pontos conquistados não foram 
suficientes para deixar o Galvez nem perto 
de seguir sonhando com uma ascensão à Sé-
rie C. Os dois classificados do Grupo A2, o 
Manaus e o Real Ariquemes, chegaram, res-
pectivamente, aos 14 e aos 11 pontos. Não 
deu. Ficou para o próximo ano.

Apesar do esforço do lateral Jefferson (à esquerda), na Arena da Floresta, quem levou a 
melhor foi o ataque do Real Ariquemes

SERIE    "D"'

Vice-campeão acreano não teve 
forças para ir à segunda fase

FRANCISCO DANDÃO

Dia 04 de maio
Galvez 2 x 3 Real Ariquemes-RO

Dia 26 de maio
Galvez 1 x 1 Santos-AP

Dia 11 de maio
Manaus-AM 5 x 2 Galvez

Dia 02 de junho
Galvez 2 x 2 Manaus-AM

Dia 18 de maio
Santos-AP 0 x 2 Galvez

Dia 09 de junho
Real Ariquemes-RO 1 x 1 Galvez

GALVEZ NA SÉRIE D
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DIVULGAÇÃO/AGÊNCIA PALMEIRAS

Apesar da boa campanha, o Galvez não segurou o ímpeto do Palmeiras

Galvez leva o futebol acreano 
à terceira fase na Copinha

COPA   SAO   PAULO   SUB-20~

Por Francisco Dandão

O Galvez fez a melhor campanha de 
um time acreano na Copa São Paulo de 
Futebol Junior desde que o estado en-
trou na disputa, no ano de 2004. O Im-
perador jogou cinco vezes, vencendo três 
e perdendo duas partidas. Desempenho 
suficiente para levar o time à terceira fase 
do torneio.

Integrante do Grupo 13, sediado em 
Capivari (135 Km de São Paulo), o Gal-
vez iniciou a competição perdendo para o 
Palmeiras por 2 a 0, no dia 3 de janeiro de 
2019. Na sequência vieram duas vitórias: 
2 a 1 no time da casa, o Capivariano, e 2 

a 0 no XV de Piracicaba. Vaga garantida 
na segunda fase.

Ao passar de fase, o Galvez já igualava a 
melhor campanha de um time do Acre na 
Copinha, no caso a do Rio Branco em 2017. 
Mas o Imperador queria mais e, assim, não 
tomou conhecimento da Desportiva Vitória, 
do Espírito Santo, batendo os capixabas por 
1 a 0, em Santa Bárbara do Oeste.

Na terceira fase, o Galvez pegou nova-
mente o Palmeiras, para o qual havia per-
dido na estreia da competição. Aí não teve 
jeito: o time acreano sucumbiu pelo placar 
de 3 a 0. Mas saiu do torneio com a certeza 
de ter feito história. O Galvez foi o melhor 
time do Norte do país na Copinha 2019.

Últimas campanhas do Acre na Copinha

20
10

Rio Branco: 1 vitória, 2 derrotas, 4 gols a 
favor, 7 gols contra, saldo negativo de 3. 

Terceiro lugar no Grupo T. Sede: São Carlos.

20
11

Atlético Acreano: 1 vitória, 2 derrotas, 2 gols 
a favor, 3 gols contra, saldo negativo de 1. 

Terceiro lugar no Grupo T. Sede: São Carlos.

20
12

Atlético Acreano: 1 vitória, 2 derrotas, 5 gols a 
favor, 6 gols contra, saldo negativo de 1. Lanterna 

no Grupo L. Sede: São Bernardo do Campo.

20
13

Atlético Acreano: 1 empate, duas derrotas, ne-
nhum gol a favor, 4 gols contra, saldo negativo 

de 4. Terceiro lugar no Grupo S. Sede: Rio Claro.

20
14

Rio Branco: 3 derrotas, 1 gol a favor, 8 gols 
contra, saldo negativo de 7. Lanterna no 

Grupo X. Sede: Osasco.

20
15

Rio Branco: 1 empate, duas derrotas, 2 gols 
a favor, 9 gols contra, saldo negativo de 7. 

Lanterna no Grupo W. Sede: Barueri.

20
16

Galvez: 2 empates, 1 derrota, 3 gols a favor, 5 
gols contra, saldo negativo de 2. Terceiro lugar 
no Grupo 20. Sede: São Bernardo do Campo.

20
17

Rio Branco: 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 
7 gols a favor, 7 gols contra. Segundo 

lugar no Grupo 25. Eliminado na segunda 
fase pelo Avaí-SC. Sede: Barueri.

20
18

Rio Branco: 3 derrotas, 1 gol a favor, 12 gols 
contra, saldo negativo de 11. Lanterna no 

Grupo 25. Sede: São Bernardo do Campo.

20
19

Galvez: 2 derrotas, 3 vitórias, 5 gols a favor, 6 
gols contra, saldo negativo de 1. Eliminado na 

terceira fase pelo Palmeiras. Sede: Capivari.
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COPA     DO     BRASIL - SUB-20 

Galvez perde do Palmeiras 
pela terceira vez no ano

Galvez (Sub-20) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Igor, Luan, Caio, Balica, Cristian, 
Gabriel e Tidalzinho (treinador de goleiros). Agachados: Teles, Mamude, Adriano, Neto e Sid

NATHACHA ALBUQUERQUE

Em pouco mais de dois meses, os 
times Sub-20 do Galvez-AC e do Pal-
meiras, de São Paulo, disputaram três 
partidas, válidas por duas competições 
distintas. Nos dias 3 e 13 de janeiro, 
pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, 
em Capivari, deu Palmeiras: 2 a 0 e 3 a 
0, respectivamente.

O terceiro confronto foi realizado em 
Rio Branco, na Arena da Floresta, no dia 

20 de março, pela Copa do Brasil Sub-20. 
E embora o jogo tenha sido equilibrado, 
com o Galvez saltando na frente do pla-
car, aos 3 minutos do primeiro tempo 
(gol de Luan), deu Palmeiras outra vez.

Depois do susto, o alviverde paulis-
ta botou a bola no chão e passou a ditar 
as ações. O empate, aliás, nem demorou 
muito a acontecer. Angulo, aos 7 minu-
tos, deixou tudo igual no marcador. O 
Galvez foi valente e resistiu até aos 15 mi-
nutos do segundo tempo, quando Aníbal 

marcou o gol da virada.
O Galvez foi a campo com: Gabriel; 

Tiago Teles (João Paulo), Cristian, Igor 
e Sid; Neto, Luan, Mamude e Adriano; 
Balica (Girgleidson) e Caio (Pedro). Téc-
nico: Oziel Moreira.

O Palmeiras jogou com: Gomes; Mar-
cus Meloni, Kaique Mafaldo (Matos), 
Helderson e Nogueira; Natan (Cesinha), 
Patrick de Paula e Alan; Airton (Wesley), 
Lincon (Aníbal) e Angulo. Técnico: Wes-
ley Carvalho.

Depois de eliminar o Galvez, o 
time do Palmeiras passou por qua-
tro outros adversários e se sagrou 
campeão da Copa do Brasil Sub-20. 

Na segunda fase, o Verdão ven-
ceu o Coritiba-PR duas vezes (3 a 
1 e 4 a 1). 

Na terceira fase, a vítima foi o 
Grêmio-RS (3 a 2 e 1 a 1). 

Nas semifinais, o Palmeiras ven-
ceu o Vasco-RJ, no Rio de Janeiro, 
por 4 a 1, e perdeu em São Paulo 
por 2 a 0. 

E na finalíssima bateu o Cru-
zeiro-MG, em São Paulo, por 2 a 1, 
perdendo em Belo Horizonte por 4 a 
3. Nos pênaltis levou a melhor: 4 a 1.

Por Francisco Dandão

Palmeiras
avança até

o título
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Galvez dá uma demonstração 
de força e garante o bi

Nas mãos do presidente Antônio Aquino, o troféu que será entregue 
ao capitão Luan

Galvez - Campeão Acreano Sub-20 de 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Felipe (roupeiro), Elisson (preparador físico), 
Erick, Valadão, Luan, Natan, Gabriel, Daniel (auxiliar técnico) e Barone (fisioterapeuta). Agachados: Oziel Moreira (técnico), Sidão, 
Mamude, Sacolinha, Adriano, Neto e Thiago Teles

O desempenho do Galvez no Campeonato Acreano Sub-
20 foi quase impecável. O time militar venceu oito dos dez 
jogos disputados, empatando uma única vez (Rio Branco 1 
a 1, na final do returno) e perdendo outra (Plácido de Castro 
2 a 0, no primeiro turno). Com esse retrospecto, o time do 
técnico Oziel Moreira garantiu o bicampeonato (2018/2019) 
da categoria.

A caminhada vitoriosa do Galvez começou no dia 13 de 
julho, com uma goleada de 4 a 2 sobre o desavisado Humai-
tá. Na sequência, a vítima da vez foi o Independência (1 a 
0). Aí, na terceira rodada veio o tropeço isolado: Plácido de 
Castro 2 a 0. A derrota acendeu a luz de alerta e daí pra frente 
não teve mais pra ninguém. Um a um os adversários foram 
sendo batidos.

Por Francisco Dandão

SUB-20

FOTO/LEANDRO RODRIGUES

FOTO/LEANDRO RODRIGUES
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Quarteto de 
arbitragem 
que trabalhou 
na decisão 
do returno. 
Da esquerda 
para a 
direita: Fábio 
Nascimento, 
Jackson 
Rodrigues, 
Antônio 
Marivaldo e 
Jean Carlos

Dois meses após a estreia contra o Hu-
maitá, que foi eliminado da competição 
por faltar a uma das rodadas, o Galvez 
levou o título do returno, ao bater o Rio 
Branco nos pênaltis, depois de um empate 
no tempo normal. Como já havia conquis-
tado o turno, os meninos do time militar 
puderam soltar o grito de bicampeões sem 
a necessidade de disputar uma finalíssima.

Para completar a brilhante campanha, 
o Galvez ainda viu dois dos seus craques 
terminarem a competição na tábua de arti-
lheiros: Matheus (sete gols) e Balica (cinco 
gols). Com a missão cumprida, o time ini-
ciou a preparação para a disputa da pró-
xima Copa São Paulo de Futebol Júnior, 
marcada para janeiro de 2020.

Decisão nos
pênaltis

DA
D

O
S 

E
ST

AT
IS

TI
C

O
S 

DA
 F

FA
C ARTILHEIROS                        GOLS

Matheus (Galvez)

Riquelme (Independência)

Marcos Vinícius (Rio 
Branco), Balica (Galvez) e 
Vinícius (Andirá)

1

3

2
07
06

05

Dia 13 de julho
 Humaitá 2 x 4 Galvez

 Rio Branco 0 x 0 Andirá

Dia 24 de julho
São Francisco 1 x 2 Rio Branco

Vasco da Gama 1 x 1 Atlét. Acreano

Dia 28 de julho
Rio Branco 3 x 0 Vasco da Gama

Andirá 2 x 0 Independência

Dia 31 de julho
Plácido de Castro 1 x 0 Andirá

 Independência 0 x 0 São Francisco

Dia 04 de agosto
Humaitá 3 x 1 São Francisco

. Galvez 0 x 2 Plácido de Castro

Dia 07 de agosto
Atlético Acreano 1 x 3 Galvez
Vasco da Gama 5 x 0 Humaitá

Dia 10 de agosto
Galvez 3 x 0 Rio Branco

Andirá 3 x 1 Atlético Acreano

Dia 14 de agosto
São Francisco 0 x 1 Plác. de Castro
Vasco da Gama 2 x 6 Independência

Dia 17 de agosto
Plácido de Castro 1 x 2 Galvez

Dia 16 de julho
Atlét. Acreano 2 x 2 São Francisco

Dia 17 de julho
Plác. de Castro 3 x 0 Vasco da Gama

Dia 19 de julho
Independência 0 x 1 Galvez

Dia 20 de julho
Andirá 3 x 0 Humaitá

RESULTADOS DO 1º TURNO

Dia 20 de agosto
 Humaitá 0 x 5 Rio Branco

 São Francisco 3 x 1 Vasco da Gama

Dia 27 de agosto
Rio Branco 3 x 0 Atlético Acreano

Independência 3 x 0 Humaitá

Dia 29 de agosto
Galvez 6 x 1 São Francisco

Andirá 7 x 3 Vasco da Gama

Dia 31 de agosto
Plác. de Castro 2 x 1 Independência

Humaitá 0 x 3 Atlético Acreano

Dia 04 de setembro
São Francisco 0 x 8 Andirá

Vasco da Gama 0 x 2 Galvez

Dia 06 de setembro
Atlét. Acreano 1 x 7 Independência
Rio Branco 1 x 1 Plácido de Castro

Dia 09 de setembro
Independência 0 x 1 Rio Branco
Plácido de Castro 3 x 0 Humaitá

Dia 12 de setembro
Rio Branco 1 (4) x (5) 1 Galvez

Dia 22 de agosto
Galvez 3 x 1 Andirá

Dia 24 de agosto
Atlético Acreano 0 x Plác. de Castro

RESULTADOS DO 2º TURNO

FOTO/LEANDRO RODRIGUES
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COPA     DO     BRASIL - SUB-17

Galo bate o Verê-PR 
na primeira fase, mas 
cai para o Vasco-RJ

Atlético Acreano (Sub-17 - Copa do Brasil) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Gessé (auxiliar técnico), Ailton Oliveira 
(técnico), João Gustavo, Bolinha, Lineker, Luiz Gustavo, Guilherme, Rikelmo, Alceivo (treinador de goleiros) e Júnior (preparador físico). 
Agachados: Victor, Otávio, Rikelme, Thalis e Koreia

LEANDRO RODRIGUES

O time Sub-17 do Atlético Acreano es-
treou bem na Copa do Brasil da categoria, 
batendo o paranaense Verê por 2 gols a 0, 
no dia 4 de agosto, na Arena da Floresta, em 
Rio Branco. O Galo fez valer a sua condi-
ção de mandante, num jogo que culminou 
com a expulsão de seis jogadores.

Apesar da boa vitória, não se pode dizer 
que tenha sido um jogo fácil. Os visitantes 
desde o início do jogo partiram para o ata-
que, só não furando a defensiva atleticana 
pela noite inspirada do goleiro Rikelmo. 
O Atlético, porém, foi mortal nos contra-

-ataques, marcando com Lineker e Kauã.
Classificado para as oitavas-de-final, o 

time acreano logo ficou sabendo que o seu 
próximo adversário seria o Vasco da Gama-
-RJ, que havia despachado o São Luís-MA 
por 3 a 0. Aí a coisa complicou e o Atlético 
foi derrotado já na partida de ida, em seus 
domínios, pelo placar de 2 gols a 0.

Na partida de volta, em pleno Estádio 
de São Januário, no Rio de Janeiro, o Vasco 
da Gama voltou a vencer. Dessa vez de go-
leada: 5 a 0. O time acreano não conseguiu 
impor nenhuma resistência e antes mesmo 
de decorridos 15 minutos do primeiro tem-
po já perdia por 3 a 0. Galo fora.

Por Francisco Dandão

FICHA TÉCNICA

5 0X

Felipe da Silva Gonçalves (RJ)

Rafael Gomes Rosa (RJ) e Rafael Sepeda de 
Souza (RJ)

Não informado

Rikelmo; Ismael (Rikelme), Luís Gustavo, 
Franklin e Victor (Dioney); Linneky, Marllon 
(Guilherme) e Keves (Ronald); Igor (Kauã), 
Thalis (João Gustavo) e Robertinho. Técnico: 
Ailton Oliveira.

Cadu; Breno, Carlos Yuri (Lucas), Matheus 
e Riquelme (Guilherme); Rodrigo (Victor), 
Caio Eduardo e Arthur (Matheus); Marlon 
Gomes (Pedro Andrade), Juan (Victor Edu-
ardo) e Emerson. Técnico: Celso Martins.

Breno, Victor e Marlon (Vasco da Gama); Ailton 
(técnico), Franklin e Linneky (Atlético Acreano)

Rodrigo (aos 5 do 1º tempo), Juan (aos 12 
do 1º tempo), Arthur (aos 14 do 1º tempo), 
Emerson (aos 33 do 1º tempo) e Caio Eduardo 
(aos 45 do 1º tempo)

não houve venda 
de ingressos

São Januário

Data: 21/08/2019

Atlético Acreano/AC

Vasco da Gama/RJ
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Galvez leva os dois turnos e 
não precisa fazer jogo final

Galvez - Campeão Acreano Sub-17 de 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Nelson, Leandro, Rikelme, Guilherme, Carlinhos, 
Lorran, Emanuel, Heverton, Marcos e Oziel Moreira. Agachados: Gladson, Wallace, Titiarito, Alifi, Eric, Thalis, Alemão e Igor

Com seis vitórias, um empate e uma 
derrota, a equipe do Galvez levou para suas 
vitrines o troféu do Campeonato Acreano 
Sub-17. Para conseguir o feito, o Impera-
dor viu o seu ataque marcar 27 gols e a sua 
defesa sofrer apenas oito. Foram 19 pontos 
ganhos e um saldo favorável de 20 gols.

A saga do novo título imperialista co-
meçou no dia 15 de maio, com uma vitó-
ria elástica de 10 a 1 sobre o rival Atlético. 

Na sequência, vieram mais duas boas vi-
tórias: 3 a 1 no Vasco da Gama e 2 a 0 no 
São Francisco. O time só foi derrotado no 
fechamento do turno: 0 a 2 para o Inde-
pendência. Aí veio a decisão contra o mes-
mo Independência: 3 a 2 para o Galvez.

Na segunda parte do campeonato fo-
ram apenas dois jogos, levando-se em con-
ta que o Humaitá, um dos quatro times 
originalmente integrantes da Chave A, 
desistira da competição. O Galvez venceu 
os dois: 5 a 0 no Andirá e 4 a 1 no Rio 

Branco. A final do returno foi contra o 
São Francisco. O placar de 1 a 1 no tempo 
normal levou a decisão para os pênaltis: 4 
a 2 Galvez.

Para completar a boa campanha dos 
comandados do técnico Oziel Moreira, 
o time ainda comemorou a artilharia da 
competição, pelos pés do atacante Thalis 
Nascimento, com oito gols assinalados 
(mesmo número de Marllon, do Indepen-
dência) e a vaga na Copa do Brasil da cate-
goria em 2020.

Por Francisco Dandão

SUB-17

FRANCISCO DANDÃO
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Thalis, do Galvez, foi um dos artilheiros do Campeonato Sub-17

Adem Araújo, vice-presidente 
da Federação de Futebol 

do Acre, entrega o troféu de 
campeão Sub-17 ao Galvez

LEANDRO RODRIGUES

FRANCISCO DANDÃO

Andirá 1 x 6 São Francisco

Galvez 10 x 1 Atlético Acreano

Rio Branco 3 x 2 Vasco da Gama

Independência 3 x 1 Andirá

Vasco da Gama 1 x 3 Galvez

São Francisco 0 x 1 Rio Branco

Andirá 2 x 3 Atlético Acreano

Galvez 2 x 0 São Francisco

Rio Branco 2 x 3 Independência

Vasco da Gama 3 x 1 Andirá

Atlético Acreano 3 x 3 Rio Branco

Independência 2 x 0 Galvez

Galvez 3 x 2 Independência

RESULTADOS DO TURNO

São Francisco 3 x 0 Vasco da Gama

Andirá 2 x 4 Rio Branco

Vasco da Gama 0 x 2 Atlét. Acreano

Independência 1 x 2 São Francisco

Galvez 5 x 0 Andirá

Atlét. Acreano 1 x 1 Independência

Rio Branco 1 x 4 Galvez

São Francisco 2 x 0 Atlét. Acreano

Independ. 9 x 0 Vasco da Gama

Galvez 1 (4) x 1 (2) São Francisco

RESULTADOS DO RETURNO

1  Marllon (Independência) e Thalis (Galvez)

Alifi (Galvez)

 Assis (Independência, Diogo (São Francisco), Eric (Galvez), Jhonatan (São 

Francisco) e Paulo Sérgio)

Deyson (Rio Branco), Igor da Silva (Rio Branco), Ícaro (Independência), Kawan 

(Rio Branco), Lucas Lourençoni (Galvez), Felipe Irmão (Andirá) e Pedro Henrique 

(Vasco da Gama)
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Por Francisco Dandão

Tricolor de Aço leva a melhor 
sobre o Rio Branco na decisão

Independência - 
Campeão Acreano 
Sub-15 de 2019. 
Em pé, da esquerda 
para a direita: 
Illimani (técnico), 
João Paulo, Thales, 
Aureliano, Lucas, 
Victor, Ícaro e 
Erismeu (preparador 
físico). Agachados: 
Mendes, Kaian, 
Lucas Gabriel, Haiti, 
Kauan e Léo

O clássico mais tradicional do futebol 
acreano decidiu o título do Campeona-
to Sub-15 de 2019. Independência e Rio 
Branco mediram forças no estádio Flores-
tão, sob as vistas de um bom número de 
torcedores, no dia 1º de novembro. Ao 
final, o placar apontou 3 gols a 0 para o 
Tricolor de Aço.

Orientados pelo ex-goleiro Illima-
ni Suares, considerado um dos grandes 
experts do futebol local no treinamento 
de divisões de base, responsável pela re-
velação de vários jogadores (Weverton, 
do Palmeiras, é o maior exemplo), os 
meninos do Independência passearam na 

competição.
A rigor, mesmo, dificuldades os me-

ninos do Tricolor só tiveram uma vez. 
Foi no seu confronto contra o também 
ótimo Bangu, de Senador Guiomard, 
nas semifinais. A partida terminou zero a 
zero no tempo normal e só foi decidida 
na cobrança de penalidades máximas: 4 a 
2 Independência.

No mais, o time foi soberbo, sapecan-
do duas goleadas nos adversários da fase 
de grupos e outra no das quartas-de-final: 
19 a 0 no Joia de Cristo; 6 a 0 na Es-
colinha Triângulo; e 4 a 0 no União Re-
creativa. Pra completar, ainda emplacou 
o artilheiro da competição, na figura do 
atacante Victor Barroso.

SUB-15

FRANCISCO DANDÃO
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Independência leva o título 
com 100% de aproveitamento

Independência - Campeão Sub-13 de 2019. Em pé, da esquerda para a direita: 
Erismeu (auxiliar técnico), Derick, Lucas, Eduardo, Pablo, Daniel e Illimani (técnico). 
Agachados: Kelvin, William, Bruno, Kauã, Vini e Fernandinho

O troféu do Campeonato Acreano 
Sub-13 de 2019 foi parar na sede do In-
dependência. Os meninos do famoso Tri-
color de Aço, comandados pelo técnico 
Illimani Suares, não tomaram conheci-
mento dos adversários. Venceram as oito 
partidas que jogaram. Nem precisaram 
fazer uma final.

A saga do Tricolor começou em 30 de 

outubro com uma vitória por 3 a 1 contra 
o Galvez, tido como um dos candidatos 
ao título. Na sequência, o time aplicou 
duas goleadas: 22 a 0 na Escolinha Tri-
ângulo e 10 a 1 no Rio Branco. Na final 
do primeiro turno, outra vitória sobre o 
Galvez: 1 a 0.

O ímpeto avassalador dos comandados 
de Illimani Suares não arrefeceu na segun-
da parte da competição. E aí vieram boas 
vitórias contra o Joia de Cristo (3 a 0), o 

Escolinha do Rai (time de Xapuri, 7 a 0) 
e o Atlético Acreano (5 a 2). Na final do 
returno, a vítima foi o Rio Branco: 4 a 3.

O Independência, que anteriormente 
já havia vencido a categoria Sub-15, ter-
minou a campanha no Sub-13 com nú-
meros incontestáveis: 24 pontos ganhos 
em oito partidas jogadas, 55 gols pró e 
somente sete sofridos. Comparativamen-
te, o segundo colocado, o Galvez, somou 
apenas 12 pontos.

Por Francisco Dandão

SUB-13

LEANDRO RODRIGUES
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Galvez - Campeão Acreano Sub-11 de 
2019. Em pé, da esquerda para a direita: 
Marquinhos, Wesley, Anthony, Rian, Adrian 
e Paulo Roberto (técnico). Agachados: Lucas, 
Dudu, Hélio, Vitinho, Samuel e Vítor

Por Francisco Dandão

Galvez conquista a tríplice 
coroa nas divisões de base

SUB-11

Depois de vencer os campeonatos 
Sub-20 e Sub-17, o Galvez levou a ter-
ceira taça pra casa na temporada ao con-
quistar o título na categoria Sub-11. E o 
time militar, sob o comando do professor 
Paulo Roberto de Oliveira, foi soberbo, 
vencendo os dois turnos e não dando 
chance aos adversários.

A história de mais essa conquista dos 
meninos do Imperador começou no dia 
10 de novembro, um domingo de sol a 
pino na capital acreana, com uma vitória 
contundente: 10 a 0 na Escolinha Tri-
ângulo. Na sequência, vieram mais duas 

boas vitórias: 10 a 0 no Atlético e 9 a 0 no 
Joia de Cristo.

Daí até o final da competição, o Gal-
vez continuou atropelando os times que 
ousaram passar à sua frente: novo 10 a 0 
no Atlético, na final do primeiro turno; 3 a 
1 no Camisa 10 (o jogo mais difícil); 4 a 0 
no Rio Branco; e 7 a 0, na final do returno. 
Um título absolutamente sem contestação.

Foram sete vitórias em sete jogos, com 
o seu ataque marcando 53 gols e a sua de-
fesa sofrendo somente um. Pra variar, o 
time ainda fez os três principais artilheiros 
da competição: Samuel Araújo (14 gols), 
Marcos Vinícius (nove gols) e Victor Iná-
cio (oito gols). Desempenho espetacular!

Dia 10 de novembro
Escolinha Triângulo 0 x 10 Galvez
Joia de Cristo 0 x 9 Rio Branco
Atlético Acreano 0 x 6 Camisa 10

Dia 12 de novembro
Camisa 10 5 x 1 Joia de Cristo
Rio Branco 10 x 0 Escolinha Triângulo
Galvez 10 x 0 Atlético Acreano

Dia 16 de novembro
Escolinha Triângulo 0 x 3 Camisa 10
Joia de Cristo 0 x 9 Galvez
Atlético Acreano 0 x 6 Rio Branco

Dia 20 de novembro
Atlético Acreano 0 x 10 Galvez

Dia 24 de novembro
Camisa 10 4 x 0 Rio Branco

Dia 28 de novembro
Joia de Cristo 0 x 10 Atlético Acreano
Galvez 3 x 1 Camisa 10

Dia 1º de dezembro
Rio Branco 0 x 4 Galvez

Dia 4 de dezembro
Atlético Acreano 0 x 7 Galvez

JOGOS - RESULTADOS

LEANDRO RODRIGUES
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Por Francisco Dandão

Meninas do Atlético encerram 
participação sem pontuar

O time do Atlético Acreano encer-
rou a sua participação no Campeonato 
Brasileiro Feminino A2 sem conquistar 
nem um pontinho. O Galo do Segundo 
Distrito de Rio Branco perdeu as cinco 
partidas disputadas. O ataque do time 
marcou apenas 3 gols, enquanto que a 
defesa levou 27.

A saga negativa do Atlético começou 

no dia 7 de abril, quando o time foi ao 
Pará e sofreu uma goleada de 6 a 0 do Pi-
nheirense. A oportunidade de se redimir 
surgiu no dia 20 do mesmo mês, quando 
o Galo mandou seu jogo em Rio Branco. 
Mas veio nova derrota: 2 a 3 para o São 
Raimundo-RR.

Na terceira rodada, até que o Atléti-
co fez um jogo equilibrado com as me-
ninas do Operário-MT. Sob um calor 
sufocante, na Arena Pantanal, as acreanas 

chegaram a criar boas chances de gol. In-
felizmente, porém, a pontaria não estava 
afiada. E aí o time anfitrião venceu pelo 
placar mínimo.

Abatido pelas três derrotas consecuti-
vas, o Atlético foi goleado duas vezes nos 
compromissos seguintes: 0 a 8 para o Por-
to Velho, no Estádio Aluízio Ferreira, em 
Rondônia, e 1 a 9 para o amazonense 3B 
Sport, no Florestão. Guerreiras, as meninas 
acreanas prometeram continuar na luta.

Lance do jogo Atlético-AC 2 x 3 São Raimundo-RR, na Arena da Floresta

ASCOM/INDEPENDÊNCIA

BRASILEIRAO FEMININO A2~

Dia 7 de abril – Ceju/Belém
Pinheirense-PA 6 x 0 Atlético Acreano

Dia 4 de maio – Aluízio Ferreira/Porto 
Velho
Porto Velho-RO 8 x 0 Atlético Acreano

Dia 20 de abril - Are da Floresta/Rio 
Branco
Atlético Acreano 2 x 3 São Raimundo-
-RR

Dia 8 de maio – Florestão/Rio Branco
Atlético Acreano 1 x 9 3B Sport-AM

Dia 1º de maio – Arena Pantanal/
Cuiabá
Operário-MT 1 x 0 Atlético Acreano

ATLÉTICONO BRASILEIRÃO

NATHACHA ALBUQUERQUE
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Galvez - Campeão acreano Sub-13 de 2018. Em pé, da esquerda para a direita: 
Guilherme, Gabriel, Kauê, Pedro, Matheus, Valadão e Edson Maria (técnico).  Agachados: 
Bruno, Saiuk, Carlos, Esquerdinha e André. Foto/Francisco Dandão.

Por Francisco Dandão

futebol feminino
FUTEBOL   FEMININO

Foi um campeonato quase perfeito o 
do time Sub-13 do Galvez. Esse “quase” 
aí ficou por conta do tropeço na estreia, 
quando o time militar foi surpreendido 
pelo Independência, sendo derrotado 
por 2 gols a 0. Daí pra frente, porém, 
procedido os ajustes pelo técnico Edson 
Maria (Som), o Imperador foi atrope-
lando todos os adversários que cruzaram 
o seu caminho.

Uma vez corrigidos os erros, o Galvez 
venceu o Rio Branco por 2 a 1, o São Fran-
cisco por 3 a 1, o Atlético Acreano por 3 a 

0, o Vasco da Gama por 3 a 2 e novamente 
o São Francisco pelos mesmos 3 a 1 apli-
cados no primeiro confronto. O ataque do 
campeão marcou 14 gols, enquanto o seu 
setor defensivo sofreu apenas sete. Um sal-
do, portanto, de sete gols.

O campeonato Sub-13 foi a última 
competição relativa às divisões de base em 
2018. E de acordo com o presidente da Fe-
deração de Futebol do Acre (FFAC), advo-
gado Antônio Aquino Lopes, os objetivos 
da entidade foram plenamente atingidos 
com relação a esse segmento. “Esses jogos 
mostraram que no Acre tem muito meni-
no bom de bola”, disse o mandatário. 

Dia 06 de novembro
. Rio Branco 2 x 4 São Francisco
. Vasco da Gama 6 x 0 Esc. do Português
. Andirá 7 x 0 Leãozinho IBF

Dia 08 de novembro
. CLD Caladinho 0 x 12 Camisa 10
. Galvez 0 x 2 Independência

Dia 10 de novembro
. Vasco da Gama 3 x 0 CLD Caladinho
. Rio Branco 1 x 2 Galvez

Dia 13 de novembro
. Escolinha do Português 0 x 9 Camisa 10
. Leãozinho IBF 0 x 6 Atlético Acreano

Dia 15 de novembro
. Independência 3 x 0 São Francisco
. Camisa 10 0 x 3 Vasco da Gama

Dia 17 de novembro
. Atlético Acreano 0 x 4 Andirá
. São Francisco 1 x 3 Galvez

Dia 20 de novembro
. Independência 9 x 0 Rio Branco
. Esc. do Português 3 x 0 CLD Caladinho

JOGOS - RESULTADOS
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Dia 22 de novembro
. Esc. do Português 0 x 8 Vasco da Gama
. Galvez 3 x 0 Atlético Acreano
. Andirá 1 x 0 Camisa 10
. São Francisco 1 x 0 Independência

Dia 24 de novembro
. Vasco da Gama 2 x 3 Galvez
. Andirá 0 x 5 São Francisco

Dia 27 de novembro
. Galvez 3 x 1 São Francisco

FRANCISCO DANDÃO
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O advogado Antônio Aquino Lopes, 
o Toniquim, presidente da Federação de 
Futebol do Acre (FFAC), foi reeleito para 
conduzir o futebol acreano por mais um 
mandato e fica no cargo até 2023. 

A chapa encabeçada por ele, que tem 
na vice-presidência o empresário Adem 
Araújo, única inscrita para concorrer à 
eleição realizada em dezembro de 2018, 
foi aclamada pelos dirigentes de nove 
dos dez clubes aptos a votar. Apenas o 
Plácido de Castro não teve representante 

no pleito. A nova diretoria tomou posse 
em abril deste ano.

Nos anos em que está à frente da 
FFAC, Toniquim contabiliza, entre as 
suas principais realizações, a profissiona-
lização do futebol no estado e a compra 
do terreno e construção de uma sede e 
estádio próprios da entidade, sem recur-
sos públicos. 

Conhecido pela seriedade e trans-
parência em suas sucessivas gestões, o 
dirigente pretende manter pulso firme 
nas ações da entidade, em benefício ao 
esporte local.

Por Nathacha Albuquerque

Antônio Aquino segue na
presidência da FFAC até 2023

GESTAO~

Nos anos em que está à 
frente da FFAC, Toniquim 
contabiliza, entre as suas 
principais realizações, a 

profissionalização do futebol no 
estado e a compra do terreno 
e construção de uma sede e 

estádio próprios da entidade, 
sem recursos públicos. 

O presidente da Federação de Futebol do Acre, Antônio 
Aquino Lopes, concede entrevista para a CBF TV
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No século XXI, as mulheres quebraram preconceitos e estão 
cada vez mais presentes no mercado de trabalho, em atividades 
antes consideradas como exclusividade masculina. Elas conquis-
taram espaço em todas as profissões e no futebol não foi dife-
rente. Elas enfrentaram o preconceito e, dos gramados ao apito, 
mostram competência nas decisões. 

No comando das partidas acreanas, as mulheres foram des-
taque e fizeram história nesta temporada. Yane Veras, auxiliada 
por Roseane Amorim e Verônica Severino, formaram o primei-
ro trio feminino a comandar um jogo de futebol masculino no 

Alto escalão: a posse como 
vice-presidente na CBF 

Trio feminino comanda partida 
histórica no Acreano 2019

Mais de três décadas trabalhando em benefício do futebol 
acreano e diversas realizações em suas gestões, levando a moda-
lidade do amadorismo ao profissionalismo, transformaram as 
perpectivas do esporte local. 

O trabalho sério e contínuo é reconhecido e já trouxe mui-
tos frutos ao Acre, que tem uma grande representação no alto 
escalão da gestão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). 

Antônio Aquino Lopes é um dos oito vices-presidentes elei-
tos em 2018, que foram empossados também em abril desse 
ano, junto com o novo presidente, Rogério Caboclo. 

Aquino é o primeiro na escala de sucessão e atua ativamente 
na administração e execução dos projetos da principal entidade 
do futebol nacional.

Primeiro trio de mulheres a comandar uma partida de futebol pro-
fissional no Acre. Da esquerda para a direita: Roseane Amorim, Yane 
Veras e Verônica Severino

Antônio Aquino Lopes (presidente), Adem Araújo (vice-presidente) 
e José Eugênio Leão Braga (presidente do Independência) posam na 
sede da Federação de Futebol do Acre

NATHACHA ALBUQUERQUE

NATHACHA ALBUQUERQUE

Campeonato Acreano. A partida entre Andirá e Independência, 
válida pelo segundo turno do estadual, disputada no estádio An-
tônio Aquino Lopes, o Florestão, acabou empatada em 2 a 2, e 
sem polêmicas na súmula. 

Elas já vinham atuando há algum tempo em jogos do calen-
dário da FFAC, inclusive no estadual. Mas juntas foi inédito. 
Um passo importante para a representação feminina no futebol 
acreano, como lembra Verônica Severino. Para se consagrar ain-
da mais na carreira, o que Verônica mais almeja é alcançar as 
competições nacionais.

“Foi uma experiência incrível, fomos bem respeitadas graças a 
Deus. Já tínhamos trabalhado juntas em futebol amador na Pela-
da do Uchôa, onde sempre fomos bem recebidas. Queremos fazer 
jogos masculinos de todas as séries do campeonato brasileiro e de 
todos campeonato nacionais possíveis”, disse Verônica. 

Verônica e Roseane também fazem parte do quadro atual da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e participaram dos 
mesmos testes físicos que os homens.

Roseane, a mais antiga árbitra do trio, acumula conquistas 
importantes no currículo. Aos 30 anos, atua há 11 no futebol 
acreano e há 10 na CBF. Nesta temporada atuou também em 
partidas nacionais e na Copa Verde, sentindo-se realizada com o 
trabalho inédito do trio feminino. “Foi uma experiência mara-
vilhosa com as meninas”, destacou Roseane.
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Antônio Maria Freire Passos, consi-
derado um dos maiores laterais-esquer-
dos da história do futebol acreano, nas-
cido em Xapuri, no dia 17 de outubro 
de 1950, defendeu um único clube na 
sua carreira de 15 anos de bola (1966 
a 1981): o Atlético Clube Juventus, do 
qual foi um dos fundadores. Fora isso, 
ele jogou apenas pelo Esporte Clube 
Leão e pelo Colégio dos Padres.

“O Esporte Clube Leão era um 
time infantil, formado por garotos cuja 

maioria morava no bairro da Base. O 
dono das camisas era o falecido jornalis-
ta Albertino Viana Chaves. E o Colégio 
dos Padres era o time da escola onde eu 
estudei o primeiro grau. Justamente o 
que deu origem ao Juventus, na segun-
da metade da década de 1960”, contou 
Antônio Maria.

“O time do Colégio dos Padres era 
bom demais. De julho de 1965 a janei-
ro de 1966 nós vencemos seis jogos no 
interior. Em Sena Madureira ganhamos 
duas vezes do Comercial, 3 a 2 e 3 a 1, 
e uma vez da seleção, 3 a 1. Em Boca 

do Acre, goleamos a seleção municipal 
por 5 a 2. E em Xapuri, ganhamos da 
seleção duas vezes, ambas por 3 a 2”, 
disse o ex-lateral.

Na equipe juvenil do Juventus, 
Antônio Maria começou como lateral 
direito. O Rubro Negro da Águia nas-
ceu com aspirações de time grande e 
formou um elenco extremamente qua-
lificado para os padrões regionais. O 
ex-craque lembra de alguns nomes que 
participaram daquela primeira forma-
ção: “Bestene, Tancremildo, Juca, Mes-
sias, Milton, Nostradamus, Elísio...”.

O lateral de estilo clássico que jamais sofreu 
uma punição no campo de jogo

Por Francisco Dandão

ACERVO/ANTÔNIO MARIA

Antônio Maria 
com os netos 
Guilherme e 

Laura

Antônio Maria
MEMÓRIAS
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Mudança de lado no time principal
Quando subiu para o time princi-

pal, em 1968, convocado pelo técnico 
José Aníbal Tinoco, Antônio Maria foi 
escalado na ponta-esquerda. O jogo foi 
um amistoso contra uma equipe de Por-
to Velho. Apesar de não ter jogado mal, 
logo depois ele passou a ocupar a lateral-
-esquerda, quando Tinoco percebeu que 
ele podia defender e atacar com a mesma 
desenvoltura.

Antônio Maria era destro, mas não 
havia vaga na lateral-direita. A posição 
era ocupada pelo ótimo Carlos Mendes. 
E outro juvenil talentoso, o Mauro, já 
pedia passagem. Havia uma brecha na 
lateral-esquerda, cujo titular se chamava 
Rômulo. Bom jogador, mas extremamen-
te temperamental. Aí o clássico Antônio 
Maria passou a reinar absoluto na referida 
faixa do campo.

Logo, Antônio Maria passou a ser 
uma das referências técnicas da equipe. 
“Mesmo jogando pelo lado do campo, eu 
participava diretamente da organização do 
time. Quando os adversários congestiona-
vam as nossas ações pelo meio, a gente pas-
sava a jogar pelas laterais. Eu de um lado e 
o Mauro do outro. Virei até artilheiro. Fiz 
uns 80 gols”, garantiu o ex-craque.

ACERVO/MILTON FERREIRA.

ACERVO/MILTON FERREIRA.

Esporte Clube Leão (infantil) - 1964. Em pé, da esquerda para a direita: Milton, 
Barrinho, Mário Lamas, Bolão, Idalécio e Antônio Maria. Agachados: Messias, Ivan, 
Dadão, Nelcirene e Albertino Chaves

Em 1976, contratado como profes-
sor pela Universidade Federal do Acre, 
Antônio Maria teve que dar um tempo 
do Juventus para fazer uma especiali-
zação na Universidade de São Paulo. 

Voltou a jogar em 1977. Mas aí sobre-
veio nova parada. Dessa vez para cursar 
mestrado no Rio Grande do Sul. De-
pois disso só jogou em 1981. Pendurou 
as chuteiras aos 31 anos.

Juventus 
(juvenil) - 
1967. Em pé, 
da esquerda 
para a direita: 
Dobi, Zé Vieira, 
Elias, Arnaldo, 
Elias Mansour 
(presidente/
técnico), Otávio, 
Juca, Antônio 
Maria, Mauri e 
Elísio. Agachados: 
Eliézio, Milton, 
Ernanes, Messias, 
Nilson e Lauro 
Julião
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O apelido de “príncipe” e o convite do Botafogo
Na segunda metade da década de 

1970, Antônio Maria passou a ser cha-
mado de “príncipe do futebol acreano”. 
O falecido jornalista José Chalub Leite 
é quem começou a chama-lo dessa for-
ma. A justificativa para o apelido era a 
forma como o lateral se comportava em 
campo, sempre desarmando o adversário 
sem apelar para algum tipo de artifício 
violento. Um gentleman!

“Acredito que o Zé Leite passou a me 
chamar assim porque eu atuei em mais 
de duzentos jogos sem sofrer advertên-
cias. Nunca fui repreendido. Tanto que 
até me habilitei a ganhar o Prêmio Bel-
fort Duarte [para atletas que completa-
vam dez anos sem uma expulsão]. Só 
não ganhei esse prêmio porque o proces-
so sumiu na Federação Acreana de Des-
portos”, explicou Antônio Maria.

Talvez pela identificação com o Ju-
ventus, Antônio Maria jamais foi sonda-
do para defender outro clube do Acre. 
Convite mesmo para mudar de camisa 
só aconteceu uma vez, logo no início da 
sua carreira. Foi em 1968, depois de uma 

ACERVO/ELÍSIO MANSOUR

Juventus - 1970. Em pé, da esquerda para a direita: 
Filogônio, Deca, Milton, Vute Vilanova, Antônio Maria e Carlos 
Mendes. Agachados: Nilson, Eliézio, Nemetala, Nelcirene e Elísio

ACERVO/ELÍSIO MANSOUR

ACERVO/MILTON FERREIRA

Juventus - 1972. Em pé, da esquerda para a direita: Deca, 
Mustafa, Pope, Hermínio, Pingo e Antônio Maria. Agachados: 
Edson Carneiro, Carlitinho, Elísio, Nilson e Carlos Mendes

Juventus - 1973. Em pé, da esquerda para a direita: Mustafa, Mauro, Milton, Zé 
Maria, Brito e Antônio Maria. Agachados: Laureano, Dadão, Bolinha, Eliézio e Pitola

visita a Rio Branco do então aposenta-
do lateral Nilton Santos. Este o indicou 
para o Botafogo-RJ. Por ser arrimo de 
família, ele não aceitou.

Aposentado e morando em Foz 
do Iguaçu-PR, Antônio Maria ainda 
bate as suas peladinhas, com a classe 

de sempre, às quintas, na Associação 
Água Benta, e sábados, no Grêmio 
Esportivo e Social. Mas não frequenta 
estádios. Disse que prefere ficar no sofá 
de casa, acompanhando o campeonato 
brasileiro pela TV, principalmente os 
jogos do seu Botafogo. 
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ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

ODAIR LEAL

Masters - 2007. Em pé, da esquerda para a direita: João Carlos Cavallo, Antônio Maria, Paulo Roberto, Beto Moretto, Bujica, Badaró e 
Jorge Luís. Agachados: Neném, Dadão, Paulinho, Venícius, Carlinhos Bonamigo, Papelim e Henrique

Seleção da 
FAD - 1973. 
Em pé, da 
esquerda para a 
direita: Mauro, 
Milton, Mustafa, 
Deca, Eró e 
Antônio Maria. 
Agachados: 
Carlinhos 
Bonamigo, Vute 
Vilanova, Bidu, 
Dadão e Bolinha
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Danilo Galo
Um artilheiro de várias torcidas 
apaixonado por galos de briga

Por Francisco Dandão
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Dos oito irmãos homens da família Ferreira Martins, 
moradora nas décadas de 1940/1950 do bairro Seis de 
Agosto, apenas Danilo e Stélio se tornaram jogadores de 
futebol. O primeiro, atacante, foi artilheiro em todos os 
clubes por onde passou. O segundo, lateral, era do tipo 
que impunha respeito pela força física. Ambos famosos 
por não levar desaforo pra casa.

Danilo, que nasceu no dia 12 de junho de 1944, 
começou a carreira de forma precoce. Aos 14 anos, em 
1958, ele participou de uma peneira para o time juvenil 
do Vasco da Gama. Mandou bem, fazendo gols no treino 
contra o time principal. O presidente do clube, Almada 
Brito, viu que tinha uma joia nas mãos. E logo tratou de 
registrá-lo como jogador da Cruz de Malta.

Dois anos depois, em 1960, ainda um jovem imber-
be, começou a frequentar o banco de reservas do time 
adulto. Entrava de vez em quando, no segundo tempo 
das partidas. Fazia gols sempre que entrava. E assim não 
demorou a se firmar como titular. “Eu entrava tanto na 
ponta-direita quanto no comando do ataque. Mas eu pre-
feria jogar de centroavante”, disse Danilo.

Em 1963, Danilo parou momentaneamente com a 
bola para prestar o serviço militar. A direção da 4ª Com-
panhia de Fronteira estava criando um time de futebol 
(Grêmio Atlético Sampaio) e queria o atacante no co-
mando do ataque. Ele, porém, não aceitou, alegando que 
era funcionário público. Essa recusa, segundo ele, o tor-
nou persona non grata entre os militares.

Danilo Galo, aos 74 anos

Eu entrava 
tanto na ponta-
direita quanto 
no comando do 
ataque. Mas eu 
preferia jogar de 

centroavante

‘‘

’’



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
37

Vasco da Gama - 1965. Em pé, da esquerda para a direita: Edmir Gadelha (diretor), Almada Brito (presidente), Luís Cunha, 
Paulo, Aderson, Alberto, Babá e Bruzugu. Agachados: Moacir Tranca Rua, Ribamar, Teco, Zé Maria, Danilo Galo e Damázio

Seleção da Federação Acreana de Desportos (FAD) - 1967. Em pé, da esquerda para a direita: Deca, Benevides, Maurício 
Bacurau, Zé Melo, Pincel, Café e Flávio. Agachados: Rômulo, Danilo Galo, João Carneiro, Nemetala, Dadão e Jersey

DANILO GALO /ACERVO

EDUARDO RODRIGUES/ACERVO
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Atlético Acreano - 1970. Em pé, da esquerda para a direita: Altir, Rui Macaco, Mário Mota, Dêmis, Maurício Bacurau, Toinho, 
Zé Alab e Bosco. Agachados: Danilo Galo, Oliveira, Euzébio, Moreira, Célio e Vítor

Rio Branco - 
1971. Em pé, 
da esquerda 
para a 
direita: 
Ivo Neves, 
Carlinhos, 
Adauto, 
Luís Carlos, 
Stélio, Café e 
Danilo Maia. 
Agachados: 
Bruno 
Couro Velho, 
Peroaba, 
Lelê, Padreco, 
Evandro e 
Danilo Galo

LOURIVAL PINHO/ACERVO

FONTE/REVISTA DO ESTRELÃO 1993
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Os primeiros
títulos

A origem do apelido e o melhor dirigente

Em 1964, com a camisa do Rio Branco, Da-
nilo ganhou o seu primeiro título de campeão 
estadual. Dono de uma memória prodigiosa, ele 
recitou de primeira a escalação do Estrelão, 55 
anos depois. “Raimundinho Caju; Raimundinho 
Priquito Seco, Júlio D’Anzicourt, Campos Perei-
ra e Benedito; Dimiro e Pedro da Burra; Edgar, 
Trinta e Um, Danilo Galo e Touca”.

No ano seguinte, novo título estadual. Dessa 
vez com a camisa do Vasco, o clube que o havia 
acolhido na adolescência. O professor Almada 
Brito o convenceu a voltar para a Fazendinha. 
E novamente ele lembrou a formação do time, 
do goleiro ao ponta-esquerda: “Bruzugu; Luís 
Cunha, Paulo, Alberto e Babá; Aderson e Dim; 
Teco, Kikita, Danilo Galo e Damásio”.

Danilo permaneceu no Vasco por quatro 
temporadas. Quando chegou o ano de 1969, ele 
foi convidado a vestir a camisa do Independên-
cia. Mas só fez amistosos, porque os dirigentes do 
Tricolor não cumpriram com o prometido. Aí ele 
foi para o Atlético Acreano, onde ganhou uma 
casa a pretexto de “luvas”. Passou dois anos no 
Galo, sempre fazendo muitos gols.

A lua de mel com o Atlético acabou porque 
o treinador Valdé queria que Danilo jogasse ma-
chucado. O artilheiro não topou e se mandou 
para o Rio Branco. Ficou dois anos nessa segunda 
passagem no Estrelão. Aí veio o último clube, o 
Andirá, onde Danilo ficou de 1973 a 1978. “Pa-
rei aos 34 anos, quando percebi que trave estava 
diminuindo”, explicou ele divertido.

“Galo”, que poderia ser sobrenome, 
na verdade é um apelido. Ele o ganhou 
pela paixão por galos de briga. Paixão essa 
que começou cedo e que o acompanha até 
hoje. “Participei de muitas rinhas, em vá-
rios estados brasileiros e até fora do país. 
Hoje não participo mais porque existe 
uma proibição legal, mas continuo crian-
do os meus franguinhos”, disse Danilo.

Indagado sobre o melhor dirigente e 
o melhor treinador com os quais convi-
veu, Danilo Galo nem chegou a pensar 

para responder. “O melhor dirigente com 
quem eu trabalhei foi o professor Eduardo 
Almada Brito. Um sujeito que cumpria 
todos os compromissos que assumia. E o 
melhor treinador foi o Valdé, que entendia 
de estratégia como poucos”, garantiu.

No que diz respeito ao zagueiro que 
melhor o marcava, Danilo Galo citou o 
tricolor Jorge Floresta. “Esse era um carra-
pato. Era daqueles zagueiros que não des-
grudava do atacante um único segundo. 
Ele tinha uma condição física excepcional, 

jogava se antecipando e era leal. Não ape-
lava para o pontapé. Os outros zagueiros, 
eu é que os marcava”, afirmou.

 Sobre um fato marcante na carreira de 
atleta, Danilo disse que todos os títulos são 
inesquecíveis. Mas disse também que se 
fosse escolher uma situação seria a estreia 
dele pelo Rio Branco, em 1971, depois 
de sair do Atlético. “A minha estreia pelo 
Estrelão foi justamente contra o Atlético. 
Eu marquei três gols. Um foi anulado. Nós 
ganhamos por 2 a 0”, concluiu.

Andirá - 1973. Em pé, da esquerda para a direita: Pingonça, Chinésio, Pelé, 
Saldanha, Caxi, Rocemir, Aloísio, Pituba e Nilzomar (dirigente). Agachados: 
Zequinha, Amenu, Guto, Manoelzinho, Danilo Galo e Targino

Andirá - 1976. Em pé, da esquerda para a direita: Ariosto, Pelé, Pixita, Saldanha,, 
Uchoa, Café e Targino. Agachados: Danilo Galo, Amenu, Guto, Erádio e Romanini

MANOELZINHO/ACERVO

FRANCISCO DANDÃO
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Fuzarca
Um dos pioneiros da educação

física e do futebol acreano

Quem vê aquele velhinho ligeiramente encurvado olhan-
do o movimento da rua na frente da sua casa, no Jardim Tro-
pical, jamais poderá imaginar a importância que ele teve para 
o desenvolvimento do futebol acreano. O velhinho se chama 
Elden Guedes de Paiva e Mello, apelidado de Fuzarca, e nas-
ceu no dia 21de janeiro de 1928, no bairro Seis de Agosto.

Por Francisco Dandão

Fuzarca aos 91 anos
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Carteira 
de Fuzarca 
enquanto 
jogador do 
Vasco da 
Gama, em 
1958
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Na volta ao Acre, 
Fuzarca não pretendia 
mais jogar futebol. O 
que ele queria mesmo 

era ser treinador e 
professor. 

Fuzarca (apelido que ganhou ainda criança, por causa de 
uma tia que costumava leva-lo para todo tipo de festa popu-
lar) começou a jogar futebol pelo time do bairro onde nas-
ceu. Jogava de meia-esquerda. Era um jogador de rara habi-
lidade e logo foi gastar a bola no Rio Branco. Daí passou a 
ser convocado para a seleção acreana, que excursionava pelo 
interior do estado.t

Em meados da década de 1940, logo que concluiu o se-
gundo grau, parou com a bola e se mandou para cursar edu-
cação física no Rio de Janeiro. Assim que concluiu o curso 
deu um jeito de voltar à terra natal para aplicar o seu conheci-
mento. Corria o início da década de 1950 e Fuzarca formou 
ao lado dos colegas Valdé e Té o trio de primeiros educadores 
físicos do Acre.

Na volta ao Acre, Fuzarca não pretendia mais jogar fute-
bol. O que ele queria mesmo era ser treinador e professor. O 
apelo dos amigos, porém, o fez assumir, por algum tempo, as 
duas funções. E, assim, ele acabou ainda vestindo a camisa 
do Vasco da Gama, em 1958, jogando ao lado de craques 
famosos do Acre. Casos, entre outros, do Chico Alab e do 
Mário Duarte.
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Atlético Acreano - 1952. Em pé, da esquerda para a direita: Fuzarca (técnico), Airton, Valdemar Maciel, Lúcio, Mozarino, Bararu, Zé 
Cláudio e Said Manasfi (massagista). Agachados: Fernando Diógenes, Roberto Araújo, Rivaldo Patriota, Hugo, Reinaldo Pereira e Moisés. 
Deitado: Bruzugu

Alunos da Escola 
Nacional de 
Educação Física, 
no Rio de Janeiro, 
na década de 
1940. Os acreanos 
Fuzarca e Valdé são, 
respectivamente, o 
terceiro e o quarto 
agachados

ACERVO/ELDEN PAIVA

ACERVO/ELDEN PAIVA
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Vasco da Gama - 1958. 
Em pé, da esquerda para 
a direita: Fernando Gama, 
Maurício Alves, Zé Hilário, 
Júlio, Lúcio e Alberto. 
Agachados: Moisés, Osmar 
Valente, Chico Alab, Mário 
Duarte e Fuzarca

Independência - 1983. 
Em pé, da esquerda para 
a direita: Carlos, Xepa, 
Lécio, Aníbal, Milton, Tadeu 
(auxiliar técnico) e Fuzarca 
(técnico). Fila do meio: 
Anízio, Juarez, Ceilson, 
Mauro Ulisses, Jorge, Isaac, 
Litro e Marroco. Sentados: 
Salvador, Beto, Carlinhos 
Bonamigo, Sidney, Pintão, 
Neném e Quiriz

ACERVO/ELDEN PAIVA

De 1952 a 1983, Fuzarca teve a 
oportunidade de treinar três equipes 
do futebol acreano: o Vasco da Gama, 
o Atlético e o Independência. Com a 
bagagem teórica obtida na graduação 
em terras cariocas, ele foi um dos pre-
cursores da implantação dos esquemas 
táticos nos times do Acre. “Os times na 
época jogavam de forma muito desor-
ganizada”, explicou Fuzarca.

Nesse período como treinador, ele 
conquistou dois campeonatos. Ambos 
dirigindo o Atlético: 1952 e 1962. “O 

time do Galo em 1952 era muito bom. 
Reunia a nata dos jogadores regionais. 
Fomos campeões logo no ano de funda-
ção do clube. E dez anos depois tivemos 
a graça de sermos os primeiros campe-
ões do Acre na condição de estado”, dis-
se o ex-treinador.

Quando resolveu parar, no final de 
1983, depois de dirigir o Independên-
cia, Fuzarca estava com 54 anos. Uma 
idade em que boa parte dos treinadores 
está no auge da maturidade. O argu-
mento dele para a decisão de se afastar 

dos gramados foi a de que estava se 
aborrecendo demais com as picuinhas 
do mundo do futebol. Perdera a paci-
ência com os dirigentes.

“Além disso”, explicou Fuzarca, “eu 
prestara vestibular para cursar direito na 
Universidade Federal do Acre. E achei 
que era complicado treinar um time até 
o final da tarde e depois correr para a sala 
de aula. Eu sempre quis estudar direito. 
E como já estava ficando velho, entendi 
que deveria focar nos estudos. Acho que 
fiz a coisa certa. Não me arrependo não”.

Ideias novas e títulos

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO
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Professores e estudantes acreanos de educação física. Fuzarca é o primeiro sentado. Década de 1980

ACERVO/ELDEN PAIVA

Fuzarca não se sente à vontade para 
opinar sobre o futebol acreano da atu-
alidade. Há muito tempo ele deixou de 
frequentar os estádios. O que ele gosta 
mesmo é de falar dos craques do seu 
tempo. Conta, por exemplo, detalhes 
de uma excursão à Cobija. Disse que os 
bolivianos não jogavam nada. Mas que 
a seleção acreana perdeu duas vezes no 
confrontos com eles.

“O nosso time era melhor do que a 
seleção dos bolivianos. Quem Jogava era 
eu, o Arigó, o Elínio, o Dudu, o Pedro Se-

petiba, o Bacelar... O Pedro Sepetiba era 
um lateral viril, do tipo que não costuma-
va levar desaforo pra casa. E o Bacelar, esse 
corria demais. Nós perdemos mais por 
cansaço. Fomos de batelão. Passamos dois 
dias subindo o rio”, falou Fuzarca.

E quanto ao melhor jogador do 
seu tempo, Fuzarca apontou o atacante 
Dudu. “Era um ponta-esquerda muito 
agressivo, jogava sempre pra frente, bus-
cando a linha de fundo. Ele tinha uma 
habilidade rara e não tinha medo de cara 
feia. Ele não se intimidava quando pe-

gava um lateral do tipo carniceiro. Dri-
blava muito e cruzava com perfeição”, 
garantiu o ex-atleta.

Sobre goleiros marcadores, Fuzarca 
respondeu sem hesitar: “Goleiro tinha 
dois, o Tinoco e o Pedrito. O Tinoco 
compensava a baixa estatura com um in-
crível senso de colocação. O Pedrito era 
muito bom, mas jogou pouco, porque 
foi embora para o Rio de Janeiro. Já o 
pior marcador era o Bararu. Batia pra ca-
ramba. Eu costumava jogar longe dele”, 
finalizou sorrindo.

Opiniões e memórias
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Gilmar
Volante que brilhou nos grandes

clubes acreanos começou no subúrbio

Gilmar Sales Bento, nascido no 
bairro da Base, em Rio Branco, no dia 
29 de agosto de 1961, passou a infân-
cia dividido entre duas paixões: pesca-
rias com tarrafas e peladas na beira dos 
barrancos do rio Acre. As tarrafas eram 
fabricadas pelo pai dele, artesão famoso 
no ramo. E as bolas, essas surgiam todas 
os finais de tarde pelas mãos dos mais 
diversos vizinhos.

Mas Gilmar jamais sonhou em se 
tornar um jogador de futebol famoso 

ou, muito menos, profissional. Dos 8 
aos 17 anos ele só queria mesmo era se 
divertir jogando bola. Tanto que o seu 
universo futebolístico se limitou até 
então aos times do bairro onde nasceu. 
Primeiro o Brasil do Buldogue, depois 
o Escrete de Ouro e o Canarinho, am-
bos do radialista Campos Pereira.

No início de 1979, porém, depois 
de disputar um Campeonato Intercolo-
nial pelo Canarinho, ele foi levado pelo 
mesmo Campos Pereira direto para a 
seleção acreana de juniores que se pre-
parava para disputar o campeonato bra-

sileiro da modalidade. Desconhecido 
dos demais jogadores, foi uma surpresa 
quando ele virou volante titular já no 
primeiro treino.

“O dono da posição era o Edson Izi-
dório. Ele estranhou quando eu cheguei 
para ocupar o lugar dele. Mas depois 
me disse que eu merecia. Nós fomos jo-
gar em Roraima. Aí, na volta, foi que eu 
comecei a vida de atleta federado. Fui 
para o Atlético. Mas não entrei no time 
logo não. Tinha muita gente boa no 
meio campo. Até fiz alguns jogos como 
lateral”, disse Gilmar.

Por Francisco Dandão

Gilmar em foto atual
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Nós fomos jogar em 
Roraima. Aí, na volta, foi 
que eu comecei a vida de 

atleta federado. Fui para o 
Atlético.

‘‘

’’



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
45

Atlético Acreano - 1982. Em pé, da esquerda para a direita: Milton, Gilmar, Pompeu, Jaime e Lécio. Agachados: Manoelzinho, Neivo, 
Targino, Chiquinho, Valdir e Pitu

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

ACERVO/MANOELZINHO

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO
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Em 1980, embora o futebol acreano ainda fosse amador, 
Gilmar passou a viver exclusivamente do seu trabalho com a 
bola, fazendo um bom contrato com o Galo. “Eu passei a mo-
rar na sede do clube, junto com outros jogadores, com direito 
a dinheiro, comida e roupa lavada. Basicamente, só atravessei o 
rio. Passei da Base [bairro] para o segundo distrito”, afirmou ele.

Depois de quatro temporadas no Atlético, Gilmar foi para 
o Independência. Para mudar de clube, o volante ganhou um 
bom dinheiro, a título de luvas. E mais um emprego público, 
além de um salário “por fora”. Mas ele não entrou no time 
logo. É que o titular na cabeça de área era o Emilson. E tinha 
ainda o Merica e o Mário Sales para a mesma posição.

Ficou três anos no Independência, voltando ao Atlético em 
1987. A mudança de camisa o fez perder o emprego público 
dado pelo Independência. A direção do Galo, porém, tratou 
de cobrir o prejuízo. Voltou titularíssimo, formando um meio 
campo de respeito com Tinda e Carlinhos Bonamigo. Voltou 
para ajudar o Galo a ser campeão depois de 19 anos.

“Aquele título do Galo nos rendeu um mês de comemora-
ções. Eu, o Dim e o Ley [atacantes do time campeão] colocáva-
mos o técnico Júlio D’Anzicourt dentro de um fusca e saíamos 
tomando cerveja em tudo que era bar do 15 [bairro]. Cerveja e 
tira-gosto, que ninguém é de ferro. Tudo na base do 0800, que 
os comerciantes não nos cobravam nada”, declarou sorrindo.

Casa, mesa, luz e dinheiro

Independência 
- 1984. Em pé, 
da esquerda 
para a direita: 
Klowsbey, Paulo 
Roberto, Paulão, 
Jaime, Emilson 
e Erivaldo. 
Agachados: 
Paulinho, 
Gilmar, Julinho, 
Carlinhos 
Bonamigo e 
Medeirinho

ACERVO/GILMAR SALES

ACERVO/GILMAR SALES

Tinda e Gilmar, no 
Atlético de 1987
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No último do ano do regime ama-
dor no futebol acreano, 1988, Gilmar 
defendeu o Rio Branco. Foi uma passa-
gem rápida. No ano seguinte, o primei-
ro do profissionalismo, o volante já es-
tava no Juventus. Sagrou-se bicampeão 
estadual 1989/1990 pelo Clube da 
Águia. Em 1991, jogou pelo Estrelão e 
pelo Tricolor. E aí voltou para o Galo 
até encerrar a carreira.

Em 1998, surgiu um novo desafio 
para o aposentado volante. A convite de 
um diretor do Independência, ele virou 

treinador. E foi campeão logo na estreia 
na nova função, “apesar do time casei-
ro”, como ele gosta de frisar. A carreira 
de treinador durou até 2013, passando 
ainda pelo Vasco da Gama e pelo Atléti-
co. Mas ele garantiu que não quer mais 
saber disso.

“Não quero mais ser treinador nem 
que surja uma proposta em dólares, me 
pagando muito. Chega uma hora que a 
gente cansa de trabalhar com criaturas 
de caráter ruim. O mundo do futebol 
tá cheio de gente assim. Nos últimos 

anos, quando eu treinei o Atlético, só o 
fiz para ajudar o amigo Edson Izidório, 
que era o presidente do clube. Mas isso 
acabou”, garantiu Gilmar.

Aos 58 anos, Gilmar ainda ostenta o 
físico dos tempos de atleta. Ele disputa 
campeonatos de másters, pelo time Ami-
gos do Acre, e mantém a forma batendo 
pelada às sextas-feiras, no Sindicato dos 
Trabalhadores Fazendários do Acre (Sin-
fac-AC). Além disso, pratica futevôlei 
na Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB), às terças, quintas e sábados.

Bicampeão profissional

FOTO/FRANCISCO DANDÃO

ACERVO/MERICA ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

Juventus - 1990. Em pé, da esquerda para a direita: Diogo Elias, Roberto Chaar, Farney Lima, Eduardo Mansour, Paulistinha, Delcir, 
Ilzomar, Rocha, Jonathan, Marcelo Aquino, Gilmar, Marquinho Amor, Toninho e Edmilson. Agachados: Tonialdo, Paulão, Jorge Luiz, 
Daniel, Dário, César Limão, Ivo, Renísio e Carlos

Rio Branco - 1991. Em pé, da esquerda para a direita: 
Chicão, Ilzomar, Jersey, Gilmar, Ney e Carlinhos Magno. 
Agachados: Jamerson, Cangerê, Venícius, Siqueira e Merica

Independência - 1991. Em pé, da esquerda para a direita: 
Ricardo, Toninho, Rocha, Klowsbey, Anderson e Paulão. 
Agachados: Marcelo Carioca, Marcelinho, Gilmar, Rol e Artur
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Em março de 1977, 
depois de fazer alguns 

jogos amistosos pela equipe 
de aspirantes do Clube 
do Remo, para onde se 

mudara na sequência do 
ótimo campeonato do 

ano anterior pelo Sport 
Belém, Ilzomar recebeu 

uma proposta do acreano 
Independência.

Nascido no interior do Pará (município de 
Marituba, distante 18 quilômetros de Belém), 
no dia 1º de janeiro de 1959, o cidadão Ilzomar 
Pontes do Rosário desde a infância foi apaixona-
do pelo futebol. E desde muito cedo, ao perceber 
que não tinha praticamente nenhuma habilidade 
para trabalhar a bola com os pés, ele descobriu a 
própria vocação para goleiro.

Aos 15 anos, já morando na periferia da capi-
tal paraense, Ilzomar vestiu a sua primeira camisa 
de um time de futebol: a do São Joaquim Espor-
te Clube, do bairro da Marambaia, na categoria 
infanto-juvenil. Por essa época, incentivado pelos 
amigos, tentou a sorte nos juvenis da Tuna Luso 
Brasileira, mas o treinador da equipe sequer quis 
conhece-lo.

Alguns meses depois da experiência negativa 
na Tuna, Ilzomar foi levado pelo marido de uma 
conhecida da família para fazer um teste no Sport 
Club Belém. Antes do treino, foi olhado com 
desconfiança, dada a sua baixa estatura (1,74m.). 
Mas foi só começar a defender as primeiras bolas 
que tudo mudou. E ele logo assumiu a titularida-
de do time de aspirantes.

No ano seguinte, ainda um garoto imberbe, Il-
zomar assumiu a meta do time principal do Sport 
Club Belém, botando na suplência o goleiro Lou-
ro, bem mais velho e experiente do que ele. Aí 
veio o campeonato estadual e ele foi considerado a 
revelação do futebol paraense daquele ano, sendo 
convocado para seleções que saíam faturando no 
interior do estado.

O paraense que fechou o gol de
todos os grandes clubes do Acre

Por Francisco Dandão

Ilzomar

FOTO/PÁGINA DO FACEBOOK DE ILZOMAR PONTES

Ilzomar, aos 58 anos
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O Acre como destino
Em março de 1977, depois de fazer 

alguns jogos amistosos pela equipe de as-
pirantes do Clube do Remo, para onde 
se mudara na sequência do ótimo cam-
peonato do ano anterior pelo Sport Be-
lém, Ilzomar recebeu uma proposta do 
acreano Independência. O salário seria 
três vezes maior do que aquele que ele ga-
nhava no Pará. O goleiro aceitou, então, 
sem hesitar.

Ao chegar em Rio Branco, Ilzomar foi 
olhado com desconfiança pelos torcedo-
res, mais uma vez dada a sua baixa esta-
tura, tal e qual havia acontecido quando 
do seu teste no Sport Club Belém. Mas, 
igualmente à situação anterior, bastou um 
treino para o goleiro ganhar a confiança 
de todos. Virou titular e grande ídolo do 
Tricolor de Aço imediatamente.

Duas temporadas depois, em 1979, 
um desentendimento com a direção do 
Independência deixou Ilzomar um ano 
sem clube. Aí o goleiro aproveitou a “fol-
ga” para servir o Exército. Mas logo ele es-
taria outra vez exercitando a sua paixão. E 
então, surgiu na sua vida o Atlético Acrea-
no, cujo presidente à época era o promotor 
público e ex-prefeito Adauto Frota.

Independência 
- 1977. Em pé, 
da esquerda 
para a direita: 
Ronivon (técnico), 
Ilzomar, Deca, Belo, 
Henrique, Chiquinho, 
Armando e Rocemir. 
Agachados: Romualdo 
(massagista), Wilson, 
Pedrinho, Jorjão, Neco, 
Lula, Rui Macaco, 
Tonho e Jair

Sport Club Belém - 1976. Em pé, da esquerda para a direita: Siqueira, Ilzomar, 
Rafael, Nelinho, Roque e Paulo. Agachados: Roberval, William, Eduardo, Gabriel e Louro

BLOG DO ILZOMAR

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

Ilzomar ficou três anos (1980, 1981 
e 1982) defendendo o Galo do Segun-
do Distrito, formando ao lado de outros 
grandes jogadores do futebol acreano. 
Casos de, entre outros, Pintão, Targino, 

Neivo, Valdir “Pai Véi”, Paulinho Pontes, 
Nirval, Erivaldo, Tadeu e Paulinho Pon-
tes. Apesar de todos esses nomes, porém, 
o goleiro jamais conquistou um campeo-
nato pelo Galo.
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Seleção da FAD - 1978. Em pé, da esquerda para a direita: Edson Ângelo (técnico), Ronivon (preparador físico), Ilzomar, Tadeu, Pintão, 
Cleiber, Paulinho Pontes, Mário Vieira, Deca, Pitico e Tião. Agachados: Nelson, Dadão, Irineu, Said, Duda, Carioca, Litro e Valdir

Atlético Acreano - 1980. Em pé, da esquerda para a direita: Ilzomar, Pintão, Targino, Lécio, Tadeu e Chiquinho. Agachados: 
Raimundinho, Neivo, Gilmar, Pintinho e Paulinho Pontes

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO
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Campeão da 
Amazônia pelo 

Rio Branco
Quando chegou o ano de 1983, dois 

fatos concorreram para Ilzomar trocar 
o Atlético pelo Rio Branco. Primeiro: o 
novo treinador do Galo, Antônio Leó, 
não aceitou que Ilzomar treinasse apenas 
parcialmente (o goleiro, que ainda estava 
no Exército, não conseguia chegar na hora 
marcada). Segundo: o Estrelão aceitava 
sem problemas as condições dele.

Uma circunstância, entretanto, veio 
atrapalhar a sequência do goleiro no 
novo clube. É que o Exército o designou 
para trabalhar em Brasiléia. Aí ficou di-
fícil. Ilzomar atuou poucas vezes. Bem 
diferente do ano de 1984, quando ele 
voltou do interior, se firmou na meta 
do Estrelão e participou da campanha 
que culminou com o título do Copão da 
Amazônia, em Macapá.

Durante quatro anos, Ilzomar jogou 
pelo Estrelão, participando de diversas 
formações, inclusive a dos “Menudos” 
(alusão a um conjunto porto-riquenho 
formado por adolescentes), de 1985, 
quando o técnico cearense Coca-Cola 
promoveu vários jogadores das categorias 
de base. Aí veio 1987 e o goleiro comple-
tou o seu ciclo de clubes grandes do Acre, 
defendendo o Juventus.

Fechado o ciclo dos grandes clubes, Il-
zomar ainda jogou novamente pelo Inde-
pendência (1988), Juventus (1989 e 1990) 
e Rio Branco (1991). Aí, ele foi tratar de 
concluir o curso de Direito, na Universida-
de Federal do Acre e, posteriormente, atu-
ar como delegado de polícia. O ex-craque 
faleceu em fevereiro de 2018, vítima de 
esclerose lateral amiotrófica.

Rio Branco - 1985. Em pé, da esquerda 
para a direita: Chicão, Ilzomar, Tonho, 
Marquinho, Oton e Zenon. Agachados: 
Robertinho, Paulo Henrique, Jorge Luís, 
Manoelzinho e Roberto Ferraz

Jogadores da 
Seleção Acreana 

de 1989, no 
vestiário do estádio 

Vivaldo Lima, 
em Manaus. 

Da esquerda 
para a direita: 
Ivo, Toninho (de 
costas), Ilzomar, 

Carlinhos 
Bonamigo e 
Normando

Juventus - 1990. Em pé, da esquerda para a direita: Tonialdo (massagista), Ilzomar, 
Toninho, Paulão, Gilmar, Marcelo Aquino, Carlos, Jonathan e Anderson. Agachados: 
Rocha, Daniel, Marcelinho, Ivo, Jorge Luís, Marcelo Carioca, César Limão e Delcir

ACERVO/MANOELZINHO

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO
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Isaac

Tudo aconteceu muito rápido 
na carreira do sena-madureirense 
Isaac D’Ávila Filho. Nascido no 
dia 14 de abril de 1964, ele estreou 
como volante da equipe principal 
do Grêmio da sua cidade aos 16 
anos, em 1980. De estilo clássico, 
apesar da boa compleição física, ele 
fazia questão de desarmar o adver-
sário sem apelação. Desarmava e 
saía jogando de cabeça erguida.

No ano seguinte ao da sua es-
treia como jogador de futebol, ele 
se mudou para Rio Branco, onde 
passou a estudar no Colégio Meta. 
Um dia, jogando futebol de salão 
na escola, foi visto pelo técnico dos 
juniores do Independência, Aníbal 
Honorato. Este percebeu o quanto 
jogava o garoto do interior e o le-
vou imediatamente para defender o 

Tricolor de Aço.
Chegando ao Marinho Monte, 

Isaac precisou apenas de alguns trei-
nos para impressionar o técnico do 
time principal, o lendário professor 
Walter Félix de Souza, o Té. Tan-
to que ele não chegou a fazer nem 
meia dúzia de partidas na base. 
No primeiro ano, ele figurou mais 
como opção no banco de reservas. 
Mas virou titular absoluto da cabe-
ça de área a partir de 1982.

“Eu fui uma das exceções na 
carreira do técnico Té. Ele gostava 
mais de trabalhar com jogadores 
mais experientes. Mas ele gostou 
do meu futebol e não demorou a 
me entregar a camisa titular, num 
time que alinhava muita gente boa, 
como o goleiro Zé Augusto, os 
também volantes Aníbal e Tadeu, 
além dos atacantes Tonho, Litro e 
Rose e Salvador”, explicou Isaac.

Volante clássico que brilhou em seleções
de base, times da capital e do interior

Por Francisco Dandão
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Eu fui uma das exceções na carreira do técnico Té. Ele gostava mais de 
trabalhar com jogadores mais experientes. Mas ele gostou do meu futebol 
e não demorou a me entregar a camisa titular, num time que alinhava 

muita gente boa

‘‘

’’

Isaac em foto atual
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Seleção Acreana 
de Juniores - 1982. 
Em pé, da esquerda 
para a direita: 
Altair, Delcir, Álvaro, 
Isaac, Kiko, Klowsbey, 
Mauricinho, Heleno e 
Fran. Agachados: Zito, 
Batatinha, Walter, Gerson, 
Paulo Henrique, Antônio 
Júlio e Caçula

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

Seleção Acreana de Juniores - 1983. Em pé, da esquerda para a direita: Carlos, Noca, Klowsbey, Delcir, Sabino, Niltinho, Isaac e 
Pipiúna. Agachados: Mauricinho, Venícius, Antônio Júlio, Julinho, Álvaro, Ericson e Fran



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
54

Ao mesmo tempo em que subiu para 
o time principal do Tricolor, Isaac pas-
sou a ser convocado para as seleções de 
juniores que disputavam os campeonatos 
brasileiros da categoria. No primeiro ano, 
1981, em Boa Vista, ele viajou como re-
serva do Gilmar. Depois, em 1982 e 
1983, respectivamente em Manaus e Rio 
Branco, ele virou titular absoluto.

“Rapaz, dava gosto jogar no meio 
daquela molecada. Tinha muito menino 
bom de bola naquelas seleções de junio-
res. Muitos, depois, se tornaram titula-
res nos seus clubes. Foram os casos, por 
exemplo, falando da seleção de 1983, 
do Antônio Júlio [atacante], do Sabino 
[lateral], do Venícius [atacante], do Nil-
tinho [zagueiro] e do Klowsbey [golei-
ro]”, disse Isaac.

Em 1984, depois de jogar três tempo-
radas pelo Independência, Isaac resolveu 
que era hora de mudar de casa, respirar 
novos ares. E aí, ele foi defender as cores 
alvicelestes do Atlético Acreano. O Galo 
do Segundo Distrito de Rio Branco re-
solvera montar uma equipe mesclada de 
jovens e veteranos jogadores. E o volante 
se encaixava perfeitamente no projeto.

Nos dois anos seguintes, 1985 e 
1986, já famoso no meio dos boleiros 
locais, Isaac passou a mudar de time 
para ganhar um dinheirinho, mais casa 
e comida. Assim, em 1985, ele voltou 
para o Independência, onde conquistou 
o seu único título de campeão acreano. 
E quando chegou 1986, novamente ele 
se mudou para o Atlético, a convite do 
técnico Júlio Paulo D’Anzicourt.

Seleções de base e transferência para o Galo
ACERVO/TADEU BELÉM

Independência - 1982. Em pé, da esquerda para a direita: Deca, Isaac, Tião, Tadeu, 
Zé Augusto e Litro. Agachados: Aníbal, Celso, Salvador, Rose e Tonho

Atlético Acreano 
- 1984. Em pé, 

da esquerda para 
a direita: Neves, 

Joãozinho, Cleiber, 
Pompeu, Tidal e 

Vela. Agachados: 
Adriano, Toy, 

Isaac, Tinda e Pato

ACERVO/ISAAC D’ÁVILA
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Seleção de Sena Madureira - 1987. Em pé, da esquerda para a direita: Zé Vieira, 
Marcos Wismann, Galvão, Joacy, Araújo, Nelson e Rominha. Agachados: Nenê Diniz, 
PJ, Carlos Carimbo, Hermano, Isaac e Adno

Vivendo dias de turbulência, dados 
uns problemas de natureza estritamente 
pessoal que surgiram na sua vida, Isaac 
tratou de rumar para a Sena Madureira 
da infância, em 1987. Foi uma boa deci-
são, de acordo com ele, uma vez que ele 
arranjou um emprego na Prefeitura local 
e ainda foi reforçar o time do Comercial, 
que era comandado pelo prefeito Nor-
mando Sales.

A bola, porém, só durou mais dois 
anos. No final de 1988, depois de de-
fender o Comercial e a seleção de Sena 
Madureira em campeonatos intermuni-
cipais, Isaac sofreu lesões em ambos os 
joelhos e precisou pendurar as chuteiras 
prematuramente, aos 24 anos. Aí o ex-
-craque resolveu partir para os livros e se 
formou em Educação Física alguns anos 
depois.

Atualmente, embora com os joelhos 
incomodando (ele até hoje não quis se 
submeter a cirurgias), Isaac ainda bate as 
suas peladinhas, com a turma do Jumbo, 
todos os domingos, no campo B da Fe-
deração de Futebol. Fora isso, ele ganha 
a vida como funcionário público estadu-
al, sem deixar, evidentemente, de acom-
panhar tudo o que acontece no futebol 
acreano.

Volta pra casa, contusão e abandono dos campos

Se ele topou escolher os melhores 
do futebol da sua época? Sim, topou 
sem pestanejar e citou-os sem gaguejar. 
Sua seleção formaria com: Xepa; Paulo 
Roberto, Deca, Neórico e Erivaldo; Ta-

deu, Carlinhos Bonamigo e Mariceudo; 
Cardosinho, Gil e Neivo. Técnico: Júlio 
D’Anzicourt. Dirigente: Hélio Amaral. 
“Todos esses eram acima da média”, con-
cluiu Isaac.

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

Comercial (Sena 
Madureira) - 
1987. Em pé, da 
esquerda para 
a direita: Elder 
(técnico), Maxixe, 
Dark. Baguera, 
Neném, Sandoval, 
Júnior, Nelson 
Sales e Rominha. 
Agachados: 
Raimundo, 
Manoel Cajá, 
Assis, Isaac, 
Ferrugem e Neno
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Mário Sales
Xerife na frente da zaga, volante ganhou

sacos de dinheiro como jogador

Dois campinhos de bairro, no segundo distrito 
de Rio Branco, no caso o Papoquinho e o Marre-
ta, testemunharam os primeiros chutes na bola do 
volante Mário Sales de Oliveira, na segunda metade 
da década de 1960. A camisa era a da Ponte Preta, 
recheada de outros garotos bons de bola, muitos dos 
quais brilharam, quando adultos, nos principais clu-
bes acreanos.

Em 1972, pouco antes de completar 16 anos 
(ele nasceu no dia 3 de dezembro de 1956), Mário 
Sales foi levado pelo goleiro Tidal para o juvenil do 
Atlético Acreano. Como já era conhecido do pes-
soal do Galo, não foi nem preciso fazer teste. Foi 
chegar e ganhar a camisa número 5, aquela que é 

destinada ao jogador que vai ser o cão de guarda dos 
zagueiros logo atrás.

No ano seguinte, viria o primeiro título da carreira: 
campeão acreano juvenil, numa final contra o Juventus, 
que era o terror das categorias de base. E, por conta do 
bom futebol exibido, Mário Sales foi imediatamente 
chamado pelo técnico Alício Santos para o banco de 
reservas do time de cima, sendo que no início ele só 
entrava na lateral-direita, no lugar do Pintão.

Ficou nessa condição de jogador da base e do time 
principal até 1975. Aí resolveu dar uma parada para 
servir o Exército. Mas não abandonou a bola não, uma 
vez que ao chegar à corporação foi convocado para in-
tegrar a seleção que disputaria uma Olimpíada militar 
em Porto Velho. “Fomos campeões. E eu tive a chance 
de levantar mais um troféu”, disse Mário Sales.

Por Francisco Dandão
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Em 1972, pouco antes 
de completar 16 anos (ele 

nasceu no dia 3 de dezembro 
de 1956), Mário Sales foi 
levado pelo goleiro Tidal 
para o juvenil do Atlético 

Acreano.

Mário Sales aos 62 anos
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Independência - 1978. Em pé, da esquerda para a direita: Belo, Pedrinho, Mário 
Sales, Aníbal e Chiquinho. Agachados: Ilzomar, Tom, Da Guia, Valdir Silva, Toroco 
e Litro

Rio Branco - 1980. Em pé, da 
esquerda para a direita: Tião, Cleiber, 

Mário Sales, Zé Gilberto, Zezito e Chicão. 
Agachados: Eli, Dadão, Valdir, Mário 

Vieira e Roberto Ferraz

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

REPRODUÇÃO/IDALÉCIO CRUZ
REPRODUÇÃO/IDALÉCIO CRUZ

Atlético, Independência e Rio Branco
No mesmo ano em foi campeão da 

Olimpíada do Exército, 1976, Mário foi 
convidado para voltar ao time do Atlé-
tico. Quem o convidou foi o técnico 
Walter Félix de Souza, o Té. Apesar do 
convite do próprio treinador, o volante 
praticamente não jogou. Como ele se 
sentia em condições de entrar no time 
titular, mas não era aproveitado, não 
aceitou a reserva e foi embora.

Aí surgiu o Independência na sua 
vida. Convidado pelo técnico Aldemir 
Lopes, Mário se mudou de mochila e 
chuteiras para o Tricolor do Marinho 
Monte, integrando um elenco mesclado 
de jovens e experientes. “Entre os mais 
experientes tinha o Valdir Silva, o Deca 
e o Chiquinho. E entre ao mais jovens 
tinha o Pedrinho, o Neco e o Toroco”, 
afirmou o ex-volante.

Ficou dois anos no Independência. 
Quando chegou o ano de 1979, Mário 
se mudou para o Rio Branco, levado 
pelo coronel Junqueira. “Eu havia entra-
do na Polícia Militar uns anos antes. O 
coronel Junqueira era, ao mesmo tempo, 
sub-comandante da PM e diretor do Es-
trelão. Eu não podia recusar um convite 
de um superior. Fiquei por lá até 1984”, 
explicou Mário Sales.

Até então, Mário não havia ganhado 
praticamente nada com o futebol. Mas 
aí a coisa mudou de figura. Já consagra-
do como um dos grandes volantes do 
futebol acreano, ele ganhou um saco 
de dinheiro para trocar o Estrelão pelo 
Galo, em 1985. Quem o convidou foi o 
diretor Máximo Damasceno. Ele botou 
a grana no porta-malas do carro e levou 
pra casa.
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Rio Branco - 1981. 
Em pé, da esquerda 
para a direita: 
Zezito, Mário Sales, 
Edson Izidório, Sérgio 
Lopes, Tonho e Chicão. 
Agachados: Roberto 
Ferraz, Carioca, Gil, 
Dadão e Airton

Rio Branco - 1983. Em pé, da esquerda para a direita: Chicão, 
Marcos, Mário Sales, Paulo Roberto, Tonho e Neórico. Agachados: 
Roberto Ferraz, Carioca, Gil, Mariceudo e Neivo

Rio Branco - 1983. Em pé, da esquerda para a 
direita: Mauricinho, Xepa, Mário Sales, Neórico, Chicão e 
Marquinho Amor. Agachados: Neivo, Mariceudo, Carioca, 
Gil e Paulo Henrique

ACERVO/EDUARDO RODRIGUES

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO ACERVO/CHICÃO ARAÚJO

Amapá, o último clube
O saco de dinheiro dado pelo Atlé-

tico foi suficiente para manter Mário 
Sales no Galo somente por uma tem-
porada. No ano seguinte, o diretor 
do Independência, Adalberto Aragão, 
levou-o de volta ao Tricolor, pagando-
-lhe com outro saco recheado de notas 
novinhas. Ele jogou em 1986 e 1987 
pelo Tricolor. Aí achou que já era hora 
de pendurar as chuteiras.

Dois anos depois, porém, Mário 
Sales acabou voltando para vestir a sua 
última camisa enquanto jogador de fu-

tebol: a do Amapá, o famoso Diabo La-
ranja. “O pessoal do Amapá me chamou 
para disputar o Copão da Amazônia. 
Eu estava parado. No começo, recusei 
o convite. Mas depois o Edson Izidório 
me convenceu que eu ainda poderia ser 
útil”, contou Mário.

Depois disso, além dos jogos pelo 
time de masters do Rio Branco, Mário 
só se envolveu com o futebol em duas 
oportunidades: em 2003 e 2005. Na 
primeira vez, como técnico do Atlético 
Acreano. E na segunda, como auxiliar 

técnico do também ex-volante Gilmar 
Sales. Considera, porém, que essas duas 
passagens foram suficientes para não 
querer mais saber disso.

Os melhores do futebol acreano da 
sua época? O ex-volante não hesitou em 
responder. Dirigente: Sebastião Alencar. 
Técnicos: Coca-Cola e Ticão. Seleção: Il-
zomar; Paulo Roberto, Chicão, Neórico 
e Duda; Mário Sales, Dadão, Carioca e 
Carlinhos Bonamigo; Gil e Paulinho Ro-
sas. “Com essa turma aí seria muito difícil 
alguém se dar bem”, finalizou o ex-craque.
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Amapá - 1989. Em pé, da esquerda para a direita: Zé Hugo, Juca, Carlinhos (diretor), Stênio, Jorge, Mário Sales, Álvaro Miguéis e Edson 
Izidorio. Agachados: Pedrinho, Nonato, Totinha, Marquinho Gomes, Duda e Augustinho

Rio Branco (masters) - 2018. Em pé, da esquerda para a direita: Mário Sales, Marquinho Amor, Paulo Roberto, Railson, Sálvio, 
Roberto Carlos, Mauro, Tonho, Leitão, Delcir e Walter. Agachados: Loló, Alberto, Venícius, Evandro, Ismael, Siqueira, Cesinha, Carlos Nery, 
Iracélio e Hilton

ACERVO/RAIMUNDO SALDANHA

ACERVO/FRANCISCO LEITÃO
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Roberto Ferraz
Pelas beiradas do campo o atacante
infernizava as defesas adversárias

O primeiro time do xapuriense Ro-
berto Ferraz, aos 14 anos, foi a de um 
time infantil formado pelo então árbitro 
de futebol Adônidas Feitosa. Os meni-
nos do Time do Barbadinho (apelido 
do referido árbitro), naqueles meados 
da década de 1970, faziam e aconteciam 
nos mais diversos campos de futebol dos 
bairros de Rio Branco. Dificilmente per-
diam uma partida!

Em 1978, quando Roberto já estava 
com 17 anos (ele nasceu no dia 28 de 

fevereiro de 1961), surgiu a oportuni-
dade de participar de uma peneira no 
Internacional, time do bairro do Ipase. 
Duas “crias” do Time do Barbadinho se 
candidataram a vagas no Internacional: 
Brizola e Roberto Ferraz. Ambos foram 
aprovados e passaram a defender o time 
do então Sargento Deca.

Tanto Brizola quanto Roberto Fer-
raz ficaram alternando jogos nos times 
juvenil e principal do Saci do Ipase. E 
jogaram tão bem (Roberto foi conside-
rado a revelação do ano do campeonato 
acreano) que despertaram o interesse de 

outros clubes. No ano seguinte, o In-
ternacional ficou pequeno para os dois. 
Brizola foi para o Juventus e Roberto foi 
para o Rio Branco.

“Eu também deveria ter ido para o 
Juventus. Já estava tudo certo. Só não 
fui por causa do carnaval daquele ano 
[1979]. É que tinha um baile no Rio 
Branco e eu queria entrar, junto com 
mais 10 colegas. Só que ninguém era só-
cio ou tinha convite. Aí o doutor Alen-
car botou todos nós pra dentro. No ou-
tro dia, ele mandou me contratar para o 
Estrelão”, disse Roberto.

Por Francisco Dandão
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Em 1978, quando 
Roberto já estava 
com 17 anos (ele 

nasceu no dia 28 de 
fevereiro de 1961), 

surgiu a oportunidade 
de participar de 
uma peneira no 

Internacional, time do 
bairro do Ipase.  

Roberto Ferraz, aos 58 anos



FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO ACRE
61

Time do Barbadinho - 1975. Em pé, da esquerda para a direita: Júlio César, 
Otto Júnior, Cláudio Bolota, Macaco e Raima. Agachados: Guto, Derzinha, Zé 
Antônio, Brizola e Roberto Ferraz

Rio Branco - 1980. Em pé, da 
esquerda para a direita: Wilson 

Tavares (vice-presidente), Paulo 
Roberto, Cleiber, Mário Sales, Tião, 

Chicão e Zezito. Agachados: Dadão, 
Irineu, Roberto Ferraz, Eli e Carioca

Oito anos e muitos títulos no Estrelão
Os dirigentes Edmir Gadelha e José 

Macedo é que foram à casa do Rober-
to, depois do carnaval de 1979, para 
contratá-lo. A proposta era irrecusável: 
um dinheiro na mão, mais um valor 
por mês e um emprego na agência da 
Viação Aérea São Paulo (Vasp), cujo di-
retor geral era ninguém menos do que 
o próprio Sebastião Alencar, presidente 
do Rio Branco.

“A concorrência no ataque do Es-
trelão era pesada. Os titulares absolutos 
eram o Eli, o Irineu e o Nino. Tudo co-
bra criada. Era duro barrar esses caras. E 
ainda tinha um monte de menino bom 
de bola pedindo passagem. Entre eles, 
além de mim, tinha o Eco, o Carioca 
e o Paulo Roberto, todos que depois se 
firmaram no time principal”, explicou 
Roberto Ferraz.

Apesar da concorrência dura, Ro-
berto e todos os meninos que ele citou 
foram conseguindo a sua vaguinha en-
tre os titulares. E logo no primeiro ano 
ele conquistou dois títulos expressivos: 
o Estadual e o Copão da Amazônia 
(competição que reunia times do Acre, 
Rondônia, Amapá e Roraima). Não po-
deria haver melhor estreia para o jovem 
ponteiro direito.

Roberto ficou no Rio Branco até 
1986. Tempo para ser campeão acreano 
mais duas vezes (1983 e 1986) e outra 
vez do Copão da Amazônia (1984). Em 
1987 largou o Estrelão, chateado com a 
decisão do clube de dispensar o técnico 
Coca-Cola. Foi para o Juventus, mas 
jogou pouco. Parou com a bola depois 
machucar o joelho num jogo contra o 
Independência.

ACERVO/ROBERTO FERRAZ

ACERVO/CHICÃO ARAÚJO
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Amistoso Rio Branco 0 x 1 Vasco da Gama (RJ). Da esquerda para a direita: 
Genilson, Marquinho Amor, Cláudio Adão, Hulk e Roberto Ferraz

Gilberto (Vasco) e Roberto Ferraz posam por 
ocasião de partida amistosa, em 1982. Rio 
Branco 0 x 1 Vasco

Dia de treino no Rio Branco, em 1983. Da 
esquerda para a direita: Oton, Maurício Generoso 
(preparador físico), Hulk e Roberto Ferraz

ACERVO/ROBERTO FERRAZ ACERVO/ROBERTO FERRAZ

ACERVO/ROBERTO FERRAZ
Jogos inesquecíveis

Dois jogos constam na relação dos inesquecíveis na memória do ex-
-craque Roberto Ferraz. O primeiro, na estreia dele no Copão da Ama-
zônia, em 1979, em Porto velho, contra o Ferroviário. O segundo, jo-
gando pela Seleção Acreana de Juniores contra a Seleção Brasileira da 
mesma categoria, em Rio Branco, no mesmo ano de 1979, no Estádio 
José de Melo (Acre).

“O jogo contra o Ferroviário me marcou pela violência de um late-
ralzinho chamado Raul Gil. O cara me deu um murro no primeiro lance 
e ainda disse que ia ter mais. Fiquei com medo e passei a jogar longe 
do sujeito. Quem resolveu a situação foi o nosso centroavante Irineu. 
Ele trocou de lugar comigo e deu um jeito de tirar o Raul Gil do jogo”, 
garantiu Roberto.

“Já o jogo contra a seleção brasileira, esse me marcou positivamente. 
Eles estavam se preparando para disputar um campeonato mundial. Só jo-
gador de nome. Só craque. Aí nós encaramos as feras e ganhamos por um 
a zero, gol de pênalti do lateral-direito Sérgio Lopes. O nosso time jogou 
como nunca, por música. Saímos de campo orgulhosos”, falou Roberto.

Para finalizar, Roberto escalou a sua seleção acreana de todos os tem-
pos: “Ilzomar; Mauro, Neórico, Cleiber e Tonho; Emílson, Mariceudo e 
Carlinhos Bonamigo; Paulinho Rosas, Gil e Neivo”. E não escondeu tam-
bém a sua opinião sobre o melhor dirigente com quem trabalhou, citando 
Sebastião Alencar. “Ele era sério e tinha visão de futuro”, disse Ferraz. 
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Rio Branco - 1984. Em pé, da esquerda para a direita: Merica, Ilzomar, Tonho, Marquinho Amor, Zenon e Chicão. Agachados: 
Robertinho, Carioca, Roberto Ferraz, Mariceudo e Neivo

Juventus - 1987. Em pé, da esquerda para a direita: Vidal, Aníbal Tinoco (técnico), Mauricinho, Roberto Ferraz, Carlinhos Magno, 
Normando, Rocha, Sabino e Diogo Elias (diretor). Agachados: Helinho, Neivo, Zito, Carioca, Renisio, Jader, César Limão e Siqueira

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO

ACERVO/FRANCISCO DANDÃO
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Por Francisco Dandão

Nas peladas da infância, o menino Altemir 
Cordeiro Pessoa Neto, nascido em Rio Branco 
(AC), no dia 16 de maio de 1994, sempre se desta-
cou pela habilidade e pelo porte físico. Tudo, des-
de então, indicava que ele poderia emplacar como 
jogador de futebol. Mas ele só resolveu procurar 
um time oficial aos 18 anos, em 2012. No caso, o 
interiorano Plácido de Castro.

Com a capacidade de jogar em todas as posi-
ções do ataque (tanto pelos lados quanto centra-
lizado), Neto Pessoa ficou apenas um ano na base 
do Plácido de Castro. No campeonato estadual do 
ano seguinte (2013), ele já estava devidamente in-
tegrado ao time profissional, sob o comando do 
técnico Nilton Neri. E aí os gols dele começaram a 

CRAQUES DA ATUALIDADE

Atacante que começou a jogar no interior
do Acre brilha no futebol nordestino

Neto Pessoa

sair um atrás do outro.
No primeiro ano como profissional, o jovem 

atacante já fez história, ajudando o Plácido de Cas-
tro a ganhar o título de campeão estadual. “Nós 
tínhamos um grupo muito qualificado, onde to-
dos os setores do time funcionam com perfeição. 
As finais foram contra o Rio Branco. Perdemos o 
primeiro jogo e vencemos o segundo. Ganhamos 
nos pênaltis”, disse Neto.

Daí pra frente, Neto Pessoa trocou de cami-
sa várias vezes até aqui: Rio Branco (1º semestre 
2014), Amax (2º semestre de 2014), Plácido de 
Castro (1º semestre de 2015), Andirá (2º semestre 
de 2015), Nacional-MG (1º semestre de 2016), 
Rio Branco (2º semestre de 2016), Atlético-AC 
(2017 e 2018), ABC-RN (1º semestre de 2019) e 
Náutico-PE (2° semestre de 2019).

No primeiro ano como 
profissional, o jovem 

atacante já fez história, 
ajudando o Plácido de 

Castro a ganhar o título de 
campeão estadual.
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Plácido de Castro (Sub-18) - 2012. Em pé, da esquerda para a direita: Diego, Chico, Binho, Neto, Lucielton, Ernandes e Lima (técnico). 
Agachadas: Francisco, Johnatan, Ângelo, Robson, John e Wesley

FOTO/ACERVO NETO PESSOA

Plácido de Castro - Campeão Acreano de 2013. Em pé, da esquerda para a direita: Adriano (treinador de goleiros), Darlan, Íris, Sandro 
Goiano, Neto, Gilson, Renan Plácido, Wellington Cabeça, Alisson, Robson, Nilton Nery (técnico) e Carlinhos Minaçu (preparador físico). 
Agachados: Gato, Zico, Gustavo, Dime, Zagalo, Uilian, Joel, Renatinho e Rogério

FOTO/ACERVO NETO PESSOA
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A primeira experiência de Neto Pes-
soa fora do futebol acreano se deu no 
primeiro semestre de 2016. Indicado 
por um colega dos tempos do Plácido 
de Castro, o então promissor atacan-
te migrou para Muriaé, cidade do in-
terior de Minas Gerais, a 300 Km de 
Belo Horizonte. O time era o Nacional, 
que estava na disputa do Módulo 2 do 
Campeonato Mineiro.

Não foi uma boa passagem essa de 
Neto Pessoa pelo Nacional-MG. O ata-
cante praticamente não teve chances de 
mostrar o seu futebol. Em quatro meses 
no clube, ele amargou a reserva quase o 
tempo todo, jogando em apenas duas 
oportunidades. Ele, porém, não lamen-
ta a situação, afirmando que a experi-
ência o ajudou a amadurecer enquanto 
profissional de futebol.

Neto voltou para o Rio Branco, para 
a disputa da Série D de 2016. Mas ele 
disse que não foi uma boa escolha por-
que o Estrelão já vivia dias conturbados 
e até hoje não pagou uma parte dos sa-
lários combinados. Aí, então, quando 
começou ao ano de 2017, surgiu o Atlé-
tico na sua vida, onde durante dois anos 
ele pode mostrar toda a exuberância do 
seu futebol.

No Galo, Neto viveu a sua melhor 
fase. Primeiro porque ajudou o time a 
subir da Série D para a Série C (2017). 
Segundo porque ajudou o time a se 
manter na Série C (2018). E terceiro 
porque formou num ataque magico 
(com Eduardo e Rafael Barros), fazen-
do muitos gols e aparecendo para o res-
to do país, o que despertou o interesse 
de vários clubes de expressão.

Primeira experiência fora do estado

Atlético Acreano - 2018. Em pé, da esquerda para a direita: Álvaro Miguéis (técnico), Dorielson Mendes (treinador de goleiros), Ruan, 
Douglas, Alfredo, Neto, Diego e Ley Barros (fisioterapeuta). Agachados: Tauã, Marquinhos, Leandro, Eduardo, Rafael Barros e João Marcos

 Neto com a camisa do Nacional-MG, no 
primeiro semestre de 2016

FOTO/ACERVO NETO PESSOA

FRANCISCO DANDÃO
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Depois da boa Série C de 2018 
com a camisa do Atlético Acreano, 
Neto Pessoa passou a ter a carreira 
gerenciada pelo empresário gaúcho 
Giovanni Antoni. E foi pelas mãos do 
referido profissional que ele se mudou, 
no primeiro semestre de 2019, para o 
ABC-RN, onde foi dirigido pelo téc-
nico Ranielle Ribeiro. “Grande treina-
dor”, garantiu o atacante.

Neto Pessoa mandou bem no 
ABC-RN: jogou 23 vezes, por cinco 
competições diferentes (Campeona-
to Potiguar, Copa do Brasil, Copa do 
Nordeste, Pré-Copa do Nordeste e 
Série C), marcando oito gols. Perdeu 
espaço, porém, com a demissão do 
técnico Ranielle Ribeiro. Aí foi para o 
Náutico-PE, onde é titular, sob o co-
mando do técnico Gilmar Dal Pozzo.

No que diz respeito aos melhores 
treinadores com os quais trabalhou, 
Neto cita Álvaro Miguéis e Ranielle 
Ribeiro. “O Álvaro foi o cara que me 
resgatou para o futebol. Eu tinha re-
solvido parar, depois que o Rio Branco 
não me pagou o que me devia. Aí o 
Álvaro foi me buscar de volta. E o Rai-
nelle é um dos caras mais inteligentes 
que eu trabalhei”, disse Neto.

Sobre o futuro, Neto garantiu que 
tem muitas ambições. “Hoje tenho 25 
anos, considero que estou no ápice da 
minha carreira, com possibilidades de 
ir bem mais longe. Sonho em jogar 
uma Série A do Brasileirão ou jogar 
em solo europeu algumas temporadas. 
Seria a concretização de um sonho, 
além da oportunidade de fazer aquele 
famoso pé de meia”, explicou o craque.

Futebol nordestino, melhores técnicos e o futuro profissional

Náutico (PE) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Lombardi, Josa, Neto, 
Wallace Pernambucano, Camutanga e Jefferson. Agachados: Danilo Pires, Thiago, Luís 
Henrique, William Simões e Diogo Hereda

ABC (RN) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Rodrigo Rodrigues, Henrique, 
Neto, Adalberto e Edson. Agachados: Xavier, Ivan, Éder, Johnatan, Anderson e Guedes

FOTO/ACERVO NETO PESSOA

FOTO/ACERVO NETO PESSOA
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Atacante acreana 
escreve sua história 
no futebol brasileiro 

Valéria

O Leandro me conhecia. Ele havia 
sido meu técnico no XV de Piracicaba 
e disse que precisava de mim no 3B. 

Não pensei duas vezes

‘‘
’’

Por Francisco Dandão

Quando a família insistia em dar-lhe bonecas 
de presente, a menina Valéria Paula de Lima não 
demonstrava o menor entusiasmo. Ela só queria 
mesmo era brincar com a bola de futebol que 
os irmãos ganhavam. E assim, aos 9 anos, ela já 
participava de todas as animadas peladas de rua 
no meio dos meninos, quer estes fossem da idade 
dela, quer fossem de idade superior.

Nascida em Plácido de Castro, no dia 8 de ju-
lho de 1993, Valéria teve a primeira experiência 
num time de futebol na Escolinha do Juventus, 
iniciativa do professor Joel Campelo (tio dos ir-
mãos jogadores Joel e Ismael), na sua própria ci-
dade natal. Sempre no meio dos meninos e sem-
pre em categorias superiores à sua idade. Posição 
de origem: meia-armadora.

No ano de 2007, aos disputar os Jogos Escola-
res Acreanos pela Escola Municipal José Francisco 
da Silva, na modalidade de futsal, Valéria ganhou 
notoriedade nos meios esportivos. E logo ela se 
mudou para Rio Branco, integrando-se ao time 
da Assermurb, a convite da treinadora Socorro 
Siqueira. Na nova casa, Valéria disputou competi-
ções entre 2007 e 2016.

Nesse período, a jogadora ainda teve tempo de 
disputar uma edição dos Jogos Escolares Brasilei-
ros, em 2010, oportunidade em que o Acre alcan-
çou um terceiro lugar. “Eu jogava como fixo no 
time de futsal da Escola Armando Nogueira. Nós 
ganhamos o título estadual e fomos representar o 
Acre em Goiânia. Só ficamos atrás do Paraná e de 
Sergipe”, disse Valéria.

Valéria com o troféu de campeã cearense de 2018
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Assermurb - 2016. Em pé, da esquerda para a direita: Ana Paula, Jéssica, Jackie, Raiane e Valéria. Agachadas: Dani, Nilse, Leninha, 
Neném, Ana e Katrina

FOTO/ACERVO VALÉRIA LIMA.

FRANCISCO DANDÃO

XV de Piracicaba - 2017. Em pé, da esquerda para a direita: Leandro, Peruca, Magrão, Juliana, Valéria, Camila, Iara, Amanda, Patrícia, 
Fátima, Rodrigo e João. Agachadas: Paulinha, Iza, Dani, Nina, Elis, Carol, Larissa, Jéssica e Laura
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Valéria com a camisa do 3B da Amazônia, 
no primeiro semestre de 2018
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Valéria em ação contra o São Valério-MA, na Série A2 do 
Campeonato Brasileiro de 2019

Valéria defendendo o XV de Piracicaba, contra a Ponte Preta, em 
2017

Formação superior e pé na estrada
Apesar da paixão pelo futebol, Valé-

ria jamais se descuidou da vida escolar. 
Ela almejava sair do Acre para exercitar 
a sua arte em outros centros, e ganhar a 
vida como atleta profissional. Mas ela 
tinha consciência de que antes de alçar 
maiores voos precisava estudar. E assim, 
cursou uma licenciatura em Educação 
Física na Uninorte, se formando em 
2015.

Depois disso, Valéria botou o pé na 
estrada, sendo que a primeira experiên-
cia fora do Acre deu-se em 2017, no XV 
de Piracicaba. Esportivamente foi uma 
ótima experiência. O time era forte e 
disputou várias competições de bom 
nível. Sobreveio, porém, uma frustra-
ção: ela passou seis meses sem receber 
salários. Aí, o jeito foi fazer o caminho 
de volta para casa.

No segundo semestre de 2017 em 
Rio Branco, Valéria jogou apenas futsal. 
Aí, já em 2018, a atleta foi convidada 
para integrar o elenco do 3B da Ama-
zônia, time de Manaus, dirigido pelo 
técnico Leandro Silva. “O Leandro me 
conhecia. Ele havia sido meu técnico 
no XV de Piracicaba e disse que preci-
sava de mim no 3B. Não pensei duas 
vezes”, explicou Valéria.

Do 3B da Amazônia, Valéria se mu-
dou para o Vitória de Santo Antão PE, 
time de série A. Ficou de abril a julho. 
Outra vez teve problemas para receber 
o salário. Em agosto se mandou para o 
Ceará, onde virou atacante e artilheira 
do time. Em setembro de 2019 surgiu 
a chance de atuar na Europa e Valéria 
cruzou o oceano para jogar no portu-
guês União Torreense.

FOTO/ACERVO VALÉRIA LIMA. FOTO/ACERVO VALÉRIA LIMA.
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No Ceará a acreana Valéria Paula de 
Lima encontrou o seu porto seguro no 
futebol. Pela primeira vez teve a Carteira 
de Trabalho assinada como atleta profis-
sional. “Nos outros clubes eu assinava só 
um contrato temporário”, disse a atacan-
te. Além disso, o clube dá toda a assistên-
cia necessária, desde o alojamento até a 
alimentação. Uma tranquilidade!

Aos 26 anos, ela não sabe quando 
vai pendurar as chuteiras. “Vou jogar en-
quanto as pernas aguentarem”, falou Va-
léria. “E depois que eu parar, num dia que 
eu espero ainda esteja bem longe, quero 
continuar trabalhando com futebol. Sou 
formada em Educação Física e, dessa for-
ma, posso virar treinadora, preparadora 
física, gestora...”, explicou a atacante.

Antes, porém, de qualquer perspecti-
va nesse sentido de parar de jogar, Valéria 
disse que tem o sonho de conquistar a 
Europa. “Primeiro tive uma sondagem 
para jogar num time japonês. Foi quan-
do eu estava no XV de Piracicaba. Não 

Porto seguro e sonhos para o futuro

Ceará - 2018. Em pé, da esquerda para a direita: José Maria Paiva (auxiliar técnico), 
Juliana Oliveira, Valéria, C amila, Thayane, Juliana Moraes, Iorrana e Paulo César 
(treinador de goleiras). Agachadas: Jady, Rhayane, Valeska, Fátima e Gilmara

Valéria em ção contra o Oratório-AP, no 
Campeonato Brasileiro da Série A2

fui porque eles queriam ver jogadas mi-
nhas em vídeo e na época eu não tinha. 
Agora vou com tudo para Portugal”, 
afirmou Valéria.

Valéria fez questão de citar três pesso-
as que ela considera importantes para a 
sua ascensão no futebol: o pai Valdemar, 

a técnica Socorro Siqueira e a dirigente 
Noca. “Meu pai, porque ele me ensinou 
que eu precisava aguentar pancada se 
quisesse jogadora. E a Socorro e a Noca 
pelo apoio que me deram quando eu me 
mudei de Plácido para Rio Branco”, ga-
rantiu a cracaça.

FOTO/ACERVO VALÉRIA LIMA. FOTO/ACERVO VALÉRIA LIMA.
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Em plena atividade, aos 69 anos (ele nas-
ceu no dia 2 de dezembro de 1949), o fei-
joense Francisco das Chagas Pontes da Silva 
ousou um dia atravessar o Oceano Atlântico 
para realizar uma transmissão esportiva. O 
fato aconteceu em 1992 e o jogo reunia os 
times do Boavista e do Marítimo. O primei-
ro deles onde jogava o acreano Artur Olivei-
ra, o famoso Rei Artur.

Para que essa ousadia fosse levada a efei-
to, porém, muita água passou por debai-
xo da ponte desde que, 20 anos antes, em 
1972, Chico Pontes atendeu a um anúncio 
da Rádio Difusora Acreana para fazer um 
teste de locução. Por aqueles dias havia che-
gado ao Acre um radialista baiano chamado 
Marte Rocha, incumbido de formar uma 
nova equipes de esportes.

Chico foi aprovado e ganhou a função 
de plantonista, aquele sujeito que fica dan-
do as notícias do andamento de várias parti-
das durante uma transmissão esportiva. Não 
era uma missão fácil, uma vez que não exis-
tia a internet e as informações precisavam 
ser captadas via rádio. Mas deu certo. Ele 
se encheu de empenho e logo passou a ser 
conhecido pelo público.

Dois anos depois, dado o seu desempe-
nho, Chico mudou de casa. Foi para a Rá-
dio Novo Andirá, convidado pelo radialista 
Campos Pereira. Aí ele deixou de ser planto-
nista para assumir uma dupla missão: repór-
ter, tanto de pista nos dias de jogos quanto 
da cobertura rotineira dos clubes; e apresen-
tador de um programa diário denominado 
Show de Bola, ao meio dia.

O cronista veterano que um dia cruzou
o oceano para transmitir um jogo

Por Francisco Dandão

FR
A

N
CI

SC
O

 D
A

N
D

Ã
O

Chico Pontes

Chico Pontes não se recusa a 
opinar sobre qualquer tema 
do futebol acreano. Responde 
sempre de forma direta, sem 

meias palavras.

Chico Pontes, aos 69 anos

PERSONAGENS DA CRÔNICA
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Chico Pontes com a família, em foto atual
ACERVO/CHICO PONTES

ACERVO/CHICO PONTES

Equipe de esportes da Rádio Difusora Acreana, em 1975. Da esquerda para a direita: Gerardo Madeira (à frente), José Valentim, Marte 
Rocha, Nivaldo Paiva, Chico Pontes, Adalberto Dourado, João Nascimento e Urbano Franco
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Portas abertas 
para múltiplas 

aventuras
Quatro anos após aquele momento do 

chamado do Marte Rocha, Chico Pontes já 
podia se considerar um sujeito experiente 
na crônica esportiva acreana. E aí começou 
uma enxurrada de convites para trabalhar 
nas diversas emissoras. E ele não se fazia de 
rogado. Passou a migrar periodicamente, 
sempre buscando melhores salários e con-
dições de trabalho.

Dessa forma é que Chico voltou para 
a Rádio Difusora Acreana, em 1975, se-
guindo posteriormente para a TV Rio 
Branco (1989 a 2006), Rádio Alvorada 
AM (2012 a 2014), Rádio Gameleira FM 
(2015 a 2017) e Rádio Ecoacre FM (2015 
até os dias presentes). E também fez incur-
sões no jornalismo impresso, publicando o 
tabloide Pontapé, entre 2007 e 2011.

“Eu me dividi um tempo entre a Rádio 
Gameleira e a Rádio Ecoacre. Mas depois 
ficou difícil conciliar os dois lugares, inclu-
sive porque nesse ínterim a gente também 
criou um programa diário na TV 5. Atual-
mente, eu e os parceiros fazemos um pro-
grama na televisão e outro no rádio. O da 
TV é a Bancada do Esporte e o da rádio é 
a Bancada da Bola”, disse Chico.

Mas que ninguém pense que ele “só” 
faz isso. Cheio de entusiasmo, como se 
recém tivesse entrado na crônica esporti-
va, Chico Pontes faz coberturas de todas 
as categorias de base, qualquer dia da se-
mana e qualquer que seja a hora. E, para 
não perder o costume, recentemente criou 
o Blog do Chico Pontes, onde vive a disparar 
torpedos e mísseis de longo alcance.

Congresso da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, em Aracaju (SE), 1988. Em pé: 
Francisco Dandão e Zezinho Melo. Sentados: Valdir Correa, Chico Pontes e João Saldanha. Do 
outro lado da mesa: Mário Derrico

Chico 
Pontes e 

Sílvio Luís 
recebendo 

o troféu 
Bola de 

Ouro, em 
São Paulo, 

1990

ACERVO/CHICO PONTES
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Equipe de esportes da Rádio Novo Andirá, 
na década de 1970. Da esquerda para a 
direita: Chico Pontes, Raimundo Nonato 
“Pepino”, Valdemir Canizo, J. Conde 
(diretor da rádio), Delmiro Xavier, Olavo 
Pontes e Raimundo Fernandes
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As opiniões do cronista
Chico Pontes não se recusa a opinar 

sobre qualquer tema do futebol acreano. 
Responde sempre de forma direta, sem 
meias palavras. Sobre o futebol praticado 
no presente, no Acre, por exemplo, ele dis-
se o seguinte: “Antigamente, se jogava com 
paixão. Hoje só o dinheiro é que conta. Os 
atletas antigos não iam a salão de beleza. 
Hoje todo mundo anda de brinco”.

Sobre os melhores dirigentes do futebol 
acreano, ele citou dois: Sebastião Alencar e 
Antônio Aquino (Toniquim). “Sebastião 

Alencar, pela competência com que geren-
ciava o futebol. Ele sempre exigiu que todos 
respeitassem o Rio Branco. Enquanto que 
o Toniquim, pelo modelo de gestão que ele 
implantou, onde prevalecem a seriedade e a 
organização”.

Sobre os melhores jogadores que ele viu 
em ação no futebol acreano: “Zé Augus-
to; Chico Alab, Deca, Mustafa e Antônio 
Maria; Emilson, Dadão e Euzébio; Bico-
-Bico, Gil e Nirval”. Técnico: “Walter Fé-
lix de Souza, o feiticeiro Té”. No dizer do 

Chico, “esse time aí, treinado pelo Té, que 
sabia tudo de tática e estratégia, muito difi-
cilmente perderia algum jogo”.

Quanto ao futuro, ele, que já trabalhou 
em praticamente todos os grandes estádios 
do Brasil, disse que vai continuar na ativa 
enquanto tiver empolgação. “Não tenho 
prazo para parar. Gosto do que faço. En-
quanto os assuntos do esporte me empol-
garem, sejam detalhes de bastidores, sejam 
questões de jogo mesmo, eu vou permane-
cer ativo”, concluiu Chico Pontes.

Programa A Grande Jogada, TV Rio Branco, 1991. Da esquerda para a direita: Raimundo Fernandes, Washington Aquino, Chico 
Pontes e Renato Severiano

Chico Pontes entrevistando o Rei Artur, em 1992, na cidade do Porto (Portugal). De costas o cinegrafista Wesley Fernandes
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O agricultor que virou narrador
de rádio e apresentador de TV

Aos 51 anos (ele nasceu em 1968), pode-se 
dizer que o cronista esportivo Gelton Lima é um 
espécie de “faz tudo” no rádio e na televisão do 
Acre. É que ele divide o próprio tempo fazendo 
narrações, reportagens de pista e comentários de 
jogos de futebol, apresentações (junto com par-
ceiros) de um programa de TV e sonoplastia de 
programas radiofônicos.

Ele não confessa o que lhe dá mais prazer. 
Mas, a julgar pela sua empolgação quando lança 
para o ar o grito de gol das diversas equipes, seja 
de campeonatos profissionais ou de competições 
amadoras, dá pra ousar arriscar que a narração das 
partidas é que lhe causa o maior frenesi. Gelton 
Lima suspende o fôlego e extravasa a sua emoção 
quando narra um gol!

Tudo isso muito diferente das situações vividas 
na infância e na adolescência, quando ele se mu-
dou sucessivamente, acompanhando o pai, agri-
cultor, de Dourados para Eldorado (ambos muni-
cípios de Mato Grosso do Sul), depois para Salto 
del Guiará, no Paraguai, e depois para os arredores 
de Cruzeiro do Sul, no Acre. Aqui, pode-se dizer, 
veio o pouso definitivo.

“Nós vivíamos nos mudando porque não tí-
nhamos terras próprias. O meu pai arrendava 
terras de outras pessoas. Em 1986, quando eu 
tinha 17 anos, surgiu a oportunidade de a gente 
ter um pedacinho de chão, através do Incra, perto 
de Cruzeiro do Sul. O meu pai nem pensou duas 
vezes. Pegamos as nossas coisas e rumamos para a 
Amazônia”, contou Gelton Lima.

Por Francisco Dandão

Gelton Lima

A missão no Haiti mudou a minha 
vida. O país, já naturalmente sofrido, 
com carências de quase tudo, passou 
para um estado de miséria absoluta 

depois do terremoto.

‘‘

’’
Gelton em ação na Arena da Floresta
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FRANCISCO DANDÃO

No Exército aflorou a 
vocação para o rádio

A vida de narrador esportivo Gelton Lima começou no Exér-
cito Brasileiro. Dois anos depois que a família mudou para Cru-
zeiro do Sul, ele se alistou e foi incorporado ao 7º Batalhão de 
Engenharia e Construção (7º BEC). E foi na corporação que ele 
começou a “brincar” de narrar as partidas de futebol dos compa-
nheiros de farda. Ele narrava e ele mesmo comentava.

O que começou de brincadeira se intensificou nos anos se-
guintes. Principalmente a partir de 2010, quando Gelton foi con-
vocado para fazer parte das forças de paz do Exército Brasileiro 
no Haiti. Ele virou sargento e passou um ano e nove meses por 
lá, ajudando na tentativa de reconstruir aquela nação, depois do 
terremoto que devastou o país naquele ano.

“A missão no Haiti mudou a minha vida. O país, já natural-
mente sofrido, com carências de quase tudo, passou para um esta-
do de miséria absoluta depois do terremoto. Eu jamais havia visto 
tanto sofrimento. Ainda hoje, quando me lembro das coisas que 
eu vivi por lá, me emociono de tal forma que as lágrimas brotam 
dos meus olhos”, afirmou Gelton Lima.

“É pertinente esclarecer, porém, que a minha paixão pelo rá-
dio começou bem antes de eu começar a brincar de narrar as par-
tidas de futebol dos meus companheiros de caserna. Já na infân-
cia, no interior do Mato Grosso do Sul, eu ouvia rádio, em casa, 
com a maior fascinação. Waldir Amaral e Cézar Rizzo, ambos da 
Globo, eram meus ídolos”, disse Gelton.

Gelton Lima entrevistando Toniquim, presidente da Federação de 
Futebol do Acre

Gelton Lima entrevistando jogadores da base

ACERVO/GELTON LIMA
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O sargento Gelton em missão no Haiti, em 2010

Programa Bancada do Esporte. Da esquerda para a direita: Manoel Façanha, Deise Leite, Toniquim, Gelton Lima e Demóstenes Nascimento
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A carona que transformou Gelton em profissional do rádio
Para se transformar em profissional do 

rádio e cronista esportivo, foi preciso que 
a mão do destino desse uma força ao sar-
gento Gelton Lima. É que um dia, ao sair 
do quartel, por volta do meio-dia, ele viu 
um senhor andando sob o sol. Ele ofereceu 
carona e, no meio da conversa, Gelton disse 
para o senhor da sua paixão e das narrações 
que ele fazia no quartel.

O senhor que pegou carona era nin-
guém menos do que o jornalista/radialista 
César Negreiros, que à época trabalhava 

na Rádio Alvorada. César fez a ponte entre 
Gelton e Chico Pontes, que comandava a 
equipe de esportes da citada rádio. Gelton 
se apresentou numa quarta-feira e já no fim 
de semana seguinte foi escalado para narrar 
um jogo profissional.

Tudo isso aconteceu em junho de 2011. 
Hoje, oito anos depois, Gelton ganhou, por 
méritos próprios, o seu espaço no meio da 
crônica esportiva acreana, apresentando o 
Programa Bancada do Esporte, na TV 5, 
narrando, comentando e fazendo reporta-

gens de pista na rádio Ecoacre FM, ao lado 
de outros nomes famosos, como do próprio 
Chico Pontes que um dia o acolheu.

“Estou feliz com a profissão que eu 
abracei. Foi um sonho de criança que eu re-
alizei. Gosto muito do que eu faço. E como 
o tempo passa rápido. Parece que foi ontem 
que eu entrei numa cabine de rádio para 
fazer uma narração esportiva pela primeira 
vez, de vera. Eu lembro que minhas pernas 
tremeram de medo. Mas, graças a Deus, 
tudo deu certo”, concluiu Gelton.

ACERVO/GELTON LIMA
ACERVO/GELTON LIMA

Gelton Lima posa para a posteridadeMicharia, Adem Araújo e Gelton LIma na cabine de transmissão da Ecoacre FM

Gelton Lima 
trabalhando 
como repórter 
de pista

ACERVO/GELTON LIMA
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O advogado, administrador e pro-
fessor universitário Fábio Santos de San-
tana, nascido (31.07.1982) e criado na 
Colônia Piçarreira, adjacências do bairro 
Calafate, na periferia de Rio Branco, é o 
único acreano a fazer parte, atualmente, 
do quadro de árbitros da Confederação 
Brasileira de Futebol. 

Não se diga, porém, que chegar a 
essa condição tenha sido algo fácil. Des-
de que realizou a sua primeira arbitra-
gem, em 2005, na modalidade futsal, 

nos Jogos Industriários do Acre (jogo 
entre Coca-Cola e Acreplast) pode-se 
dizer que muita água correu sob a ponte 
da vida dele. 

Com muita determinação, e jamais 
descuidando da formação acadêmica 
(ele, além de advogado e administrador, 
é mestre em Gestão e Desenvolvimento, 
pela Universidade de Taubaté - SP), Fá-
bio Santos de Santana foi galgando po-
sições até o lugar onde se encontra hoje.

A propósito, para conseguir uma 
vaga na agenda do homem pode ser con-
siderada uma verdadeira façanha, uma 

vez que ele divide os seus dias entre os 
treinamentos físicos e técnicos da ativi-
dade de árbitro, a militância advocatícia, 
o exercício da docência (Direito Penal, 
Direito Civil, Direito do Consumidor, 
Empreendedorismo), a coordenação do 
curso de Direito da Fameta e a presidên-
cia da Comissão do Exame da Ordem 
e Fiscalização de Estágios da OAB-AC.

Apesar de tudo, ele não mede esfor-
ços para atender todas as demandas. E 
assim, ele me recebeu por algumas horas 
para uma agradável conversa, cujo resu-
mo vai transcrito nas linhas seguintes.

O único árbitro acreano na CBF fala da sua carreira 
e aconselha os que desejam se iniciar na profissão

Por Francisco Dandão

ENTREVISTA

Fábio Santos

Árbitro Fábio Santos, aos 37 anos

Eu ingressei no quadro 
da CBF em 2012, por 

indicação da Comissão de 
Arbitragem da Federação 

de Futebol do Acre

‘‘

’’
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Francisco Dandão - Em que mo-
mento e por que você resolveu ser árbi-
tro de futebol?

Fábio Santos - Eu comecei no espor-
te jogando futsal nos Jogos da Juventude, 
em 1998. Eu tinha 16 anos e jogava pela 
Escola Henrique Lima, do [bairro] Cala-
fate, sob o comando do professor Alfredo 
Telles. Eu era goleiro e o time tinha ou-
tros bons valores, como o Ley, que depois 
ganhou fama nos times profissionais. Aos 
18 anos eu tive que parar de jogar. Preci-
sei começar a trabalhar, por conta de ter 
engravidado a namorada da época. Fui 
trabalhar numa escola de informática, 
inicialmente como monitor, depois como 
professor. A carreira como árbitro come-
cei em 2005. Fiz um curso de arbitragem 
de futsal. Eu não podia mais jogar, mas 
não queria ficar ausente do esporte. Eu 
tinha 23 anos. No mesmo ano, eu fiz o 
curso para árbitro de futebol de campo.

Francisco Dandão - Qual e em que 
ano foi a primeira partida que você 
apitou? E qual a primeira partida entre 
clubes profissionais?

Fábio Santos - O meu primeiro 
trabalho como árbitro foi no futsal, 
em 2005, nos Jogos Industriários do 
Acre. Foi um jogo entre Coca-Cola e 
Acreplast, no Ginásio Álvaro Dantas. 
Eu comecei muito nervoso, mas me saí 
muito bem. No campo, minha primeira 
arbitragem foi nas categorias de base, em 
2006, no estádio José de Melo. Foi um 
jogo entre Rio Branco e Independên-
cia. Já entre os profissionais, estreei em 
2009, na Arena da Floresta, num jogo 
entre Adesg e Andirá.

Francisco Dandão - Você se espe-
lhou em alguém no seu estilo de arbi-
tragem?

Fábio Santos - Eu gostava da postu-
ra do Marcelo Henrique. Eu achava ele 
muito elegante na condução das partidas. 
Então, eu procurava seguir a aquele pa-
drão. Ele, aliás, me ajudou muito no iní-
cio da carreira. Ele e o Josimar Almeida. 
Eles dois me ajudaram a crescer na arbi-

tragem acreana. E ambos me ajudaram a 
entrar no quadro nacional de arbitragem 
de futsal. Eu hoje não estou mais nesse 
quadro, mas fiquei 12 anos por lá, che-
gando até a apitar no Maracanãzinho. 
Minha última viagem para apitar futsal 
foi no ano de 2016, em Recife, no cam-
peonato brasileiro de seleções. E em nível 
nacional, eu gostava muito do estilo do 
Paulo César de Oliveira.

Francisco Dandão - E depois, como 
foi que você passou a fazer parte do 
quadro de árbitros da Confederação 
Brasileira de Futebol - CBF?

Fábio Santos - Eu ingressei no qua-
dro da CBF em 2012, por indicação da 
Comissão de Arbitragem da Federação 
de Futebol do Acre, que na época era 
presidida pelo professor Josemir Rauli-
no. Eu fui submetido a testes físicos e 
teóricos pela CBF e devidamente apro-
vado. São três testes por ano. Se não pas-
sar em um desses, o sujeito fica inapto. 
Os testes são feitos, primeiramente, em 
Rio Branco. Quem não passa, tem ou-
tra chance de fazer fora do estado. Eu, 
graças a Deus, tenho passado sempre e 

permaneço até hoje no quadro.

Francisco Dandão - Depois de pas-
sar a fazer parte do quadro de árbitros 
da CBF, quantas partidas você apitou 
fora do Acre? Em 2019 foram quantas?

Fábio Santos - A primeira vez que 
eu apitei fora do estado como árbitro 
da CBF foi em 2017, em Boa Vista-RR, 
pelo campeonato brasileiro da série D, 
no jogo Baré 1 x 2 São Raimundo-PA. 
A situação era adversa. O estádio de lá 
não tinha a menor condição, iluminação 
ruim, com as linhas demarcatórias apaga-
das, sem internet para fazer a súmula... A 
única coisa boa lá foi o delegado, o Jean, 
um cara muito legal. O jogo foi tranqui-
lo, na parte disciplinar. A estrutura é que 
foi muito ruim. Depois desse, ainda em 
2017, eu apitei mais dois jogos: um no 
Ama zonas, Fast 2 x 1 Baré, também pela 
série D; e outro em Brasília, Ceilândia 1 
x 0 Comercial-MS. Nos dois anos seguin-
tes eu saí mais dez vezes. A última vez foi 
em setembro de 2019, em Belém, pela 
Copa Verde, Remo 3 x 1 Sobradinho-PA.

Francisco Dandão - Você já se en-

Fábio Nascimento, Jackson Rodrigues, Fábio Santos e Márcio Cristiano, no Florestão
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volveu em alguma confusão séria enquanto árbitro?
Fábio Santos - Sempre existe a reação de alguns envolvidos, 

por divergirem de alguma decisão da arbitragem. Já tive discus-
sões acaloradas, mas nenhuma situação que tenha descambado 
para qualquer tipo de agressão física. Graças a Deus, tudo tem 
corrido bem até agora. Eu tento coibir qualquer tipo de violên-
cia antes do fato vir a acontecer. E sou sempre absolutamente 
imparcial, não tenho qualquer paixão clubística.

Francisco Dandão - Quais as virtudes que um árbitro 
precisa ter para ser considerado de bom nível?

Fábio Santos - Tem que ter bom condicionamento físico, 
para estar sempre perto dos lances; tem que fazer boa leitura do 
jogo; tem que ser enérgico nos lances mais duros; tem que ser 
moderado na hora de gerenciar conflitos; tem que ter sabedoria 
para interpretar os lances à luz da regra; e tem que ter critérios 
iguais para ambos os lados. São essas virtudes somadas que fa-
zem um bom árbitro.

Francisco Dandão - E o VAR, qual a sua opinião sobre 
essa ferramenta?

Fábio Santos - O VAR é um bem, que surgiu pra ser defini-
tivo no futebol. É um tipo de tecnologia que minimiza os erros, 
diminuindo prejuízos que uma equipe de arbitragem poderia 
causar às equipes. Os benefícios da tecnologia hoje são inegá-
veis. Não tem volta.

Francisco Dandão - No Acre, quais jogadores dão mais 
trabalho?

Fábio Santos - Os jogadores que dão mais trabalho são 
aqueles cujos times não tem um grande elenco para saírem vi-
toriosos e muitas vezes querem ganhar a partida no grito ou 
de qualquer forma. Jogadores veteranos também costumam dar 
algum trabalho. Reclamam muito. Tem alguns, sim, aqui no fu-
tebol acreano, mas eu prefiro não declinar nomes.

Francisco Dandão - Você já foi procurado para “fabricar” 
um resultado? O que você faria se isso acontecesse?

Fábio Santos - Sim. Mas no futsal. Acho que não vale a 
pena citar os envolvidos. Inclusive porque eu não tenho pro-
vas disso, nem documentais, nem testemunhais. Mas o certo é 
que um dirigente me procurou oferecendo 5 mil reais para mim 
ajudar o time dele a vencer. Era uma semifinal de campeonato 
estadual. Eu falei para o sujeito que nada pagaria a minha cons-
ciência. E que ele, se quisesse, poderia ligar para o presidente 
da federação e solicitar a minha substituição. Ele não ligou. Eu 
apitei o jogo  e o time dele perdeu.

Francisco Dandão - O que fazer para conciliar a vida pro-
fissional com a atividade de árbitro?

Fábio Santos - Eu planejo minhas atividades e divido o meu 

ACERVO/FÁBIO SANTOS

Renner Santos, Olivaldo Júnior e Fábio Santos dirigindo-se ao 
centro do gramado para arbitrar o jogo Clube do Remo-PA x 
Sobradinho-DF, pela Copa Verde, no Mangueirão, em 2019

tempo, de forma a fazer com que tudo aconteça normalmente. 
Até agora tem dado bem para conciliar.

Francisco Dandão - Fale sobre o nível da arbitragem acre-
ana. Além de você, tem alguém aqui que se destaca? O que 
fazer para melhorar esse nível?

Fábio Santos - A arbitragem acreana tem um bom nível. 
O que falta é investir mais em treinamentos teóricos e práticos. 
Existe treinamento hoje, mas eu acho que isso deveria acontecer 
de forma mais constante. Eu, por exemplo, treino mais com o 
meu filho, o Ruan Santos, de 17 anos, que está se iniciando na 
profissão, do que nas atividades oficiais. Eu e o Ruan corremos 5 
a 6 quilômetros três vezes por semana. E fazemos treinamentos 
práticos, coisas como posicionamento no campo, tonalidade de 
apito, postura etc. Se houver esse investimento, eu não tenho 
dúvida que a arbitragem acreana tende a crescer ainda mais.

Francisco Dandão - Cite os três maiores árbitros do fute-
bol acreano que você viu atuar. E os três maiores do Brasil.

Fábio Santos – Do Acre: Antônio Neuricláudio, Carlos 
Ronne e Josimar Almeida. Do Brasil: Paulo César de Oliveira, 
Luiz Flávio de Oliveira e Carlos Simon. Todos esses tinham, ou 
tem, muita postura em campo, além de aliar o seu desempenho 
à simplicidade e maneira como conduziam, ou conduzem, a 
partida. Grandes árbitros.
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Francisco Dandão - Como alguém 
deve proceder, aqui no Acre, para se 
tornar um árbitro de futebol?

Fábio Santos - Primeiro, tem a ques-
tão da escolaridade. O candidato tem que 
ter, no mínimo, o ensino médio. Depois, 
deve fazer o curso de arbitragem, que dura 
nove meses. Esse curso acontece a cada 
dois anos. O último curso custou 600 
reais. Depois do curso teórico, o candida-
to passa por um estágio, trabalhando em 
jogos das divisões de base. Nesse ponto, 
o candidato opta se vai querer ser árbitro 
ou assistente. Se o sujeito, depois, quiser 
mudar de categoria, aí fala com a comissão 
de arbitragem e passa por uma reciclagem. 
Após a diplomação, o sujeito está pronto 
para atuar em nível estadual. Para virar ár-
bitro CBF, tem que ter mais de dois anos 
como árbitro estadual, ter apitado pelo 
menos cinco jogos no campeonato da pri-
meira divisão, ter no máximo 30 anos, e 
ter nível superior ou estar cursando.

ACERVO/FÁBIO SANTOS

ACERVO/FÁBIO SANTOS

Renner Santos, Fábio Santos e Jean Carlos, 
no Estádio Mané Garrincha, em 2018

Fábio Santos 
tirando 
o “cara 
ou coroa” 
no jogo 
Fast-AM x 
Baré-RR, 
na Arena da 
Amazônia, 
pela Série D 
de 2018
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Seleção de Tarauacá - 1975. Em pé, da esquerda para a direita: Careca do Eduardo, Gilson Prado, Robério, 
Edmar Rodrigues, O. Lima e Orleans Craveiro. Agachados: Jerônimo, Raimundinho Damasceno, Nelcirene, Cleudo 
Rocha e Lindomar Araújo

ACERO/EDMAR RODRIGUES

ACERVO LOURIVAL PINHO FILHO

Santa Clara - 1971. Em pé, da esquerda para a direita: Dadá, Fia, Nego, Hélio Pinho, Alberto e Chico Cuiú. 
Agachados: João Cutia, Maurício Bacurau, Chico do Codó, Gilito e Tim

GALERIA DE CRAQUES
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Santiago (Xapuri) - 1976. Em pé, da esquerda para a direita: Olavo, Tripa, Major, Guilherme, Erivelto, Bicho 
Feio e Aurélio. Agachados: Heraldo, Mirim, Pirruxinha, Cardosinho e Duplanir

ACERVO/RUBENS SANTANA

Brasil - 1980. Em pé, da esquerda para a direita: Franco, Amarildo, Alberto, Roque, Carlinhos Magno e Mário 
Kempes. Agachados: Assis, Guto, Afonso, Elísio, Careca e Cleber

ACERVO ALBERTO LIMA
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Juventus (juvenil) - 1982. Em pé, da esquerda para a direita: Sandro, Heleno, Jorge, Raimundo, Fran, Altair e Zito. 
Agachados: Robertinho, Antônio Júlio, Leonildo, Casquinha e Edinho

ACERVO/CELSO RONALDO

Brasil - 1983. Em pé, da esquerda para a direita: Dário, Carlinhos Magno, Alberto, Brizola, Mário Kempes e Careca. 
Agachados: Milton, Blecaute, Belton, Ademir, Guto e Chico

ACERVO/ALBERTO LIMA
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Atlético Acreano - 1985. Em pé, da esquerda para a direita: Pompeu, Xepa. Aurélio, Eco, Hilton e Joãozinho. 
Agachados: Nirval, Amarildo, Gersey, Nato e Ricardo

ACERVO/CELSO RONALDO

São Francisco - 1985. Em pé, da esquerda para a direita: Djalma, Jorge, Leitão, Almiro, Polanco e Amarildo. 
Agachados: Bismarck, Zé Gilberto, Fernandes, Aderbal e Dodô

ACERVO/FRANCISCO LEITÃO
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ACERVO/FFAC

Amapá - 1986. Em pé, da esquerda para a direita: De Almeida, Pedrinho, Aguirre, Stênio, Felipe e Mamede. 
Agachados: Zé Hugo, Normando, Camelo, Juarez e Pita

ACERVO/FFAC

Atlético Acreano (juniores) - 1988. Em pé, da esquerda para a direita: Rogério, Marcos, Genésio, Valderir, 
Leno e Fabiano. Agachados: Xexéu, Bayer, Standang, Pires, Zé Flávio e Cid
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ACERVO/FFAC

Seleção de Masters - 1990. Em pé, da esquerda para a direita: Deca, Cleiber, Romildo, Pintinho, Uchoa, Zé Bellavista, 
Saldanha, Rigoberto e Ulisses Guimarães. Agachados: Tidal, Índio, Brito, Beto, Rinaldo, Euzébio e Nirval

ACERVO/FRANCISCO LEITÃO

São Francisco - 1989. Em pé, da esquerda para a direita: Jorge, Josué, Zeca, Aníbal, Zenon, Aderbal, Leitão, Neurimar, 
Agamenon e Vicente Barata (técnico). Agachados: Vela, Mário, Bismarck, Nego, Mário Jorge, Careca e Amarildo
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Selemengo (Sena Madureira) - 2001. Em pé, da esquerda para a direita: Marcos (técnico), Maneca, Naldo, 
Jarlande, Nego, Davi, Werner e Dark. Agachados: Wileno, Nedimar, Écio, Leisinho  e Denisson

ACERVO/HERMANO FILHO.

Rodrigues Alves (Rodrigues Alves) - 1997 - Em pé, da esquerda para a direita: Orleir, Neném, Jeves, Novo, Assis, 
José Cavaco e Pedro Santana (dirigente). Agachados: Marlus, Rebeca, Evanízio e Assis. Deitado: Vidal

ACERVO/BLOG DO ORLEILDO.
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NATHACHA ALBUQUERQUE

Independência - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Brenner, Paulinho Pitbull, Ailton, Giovanni, Daniel e 
Vinícius. Agachados: Anderson, Alan, Assis, Kall e Léo

Náuas - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Leal, Manin, Uesle, Wesley, Alderlan, Clisma e Henrique. 
Agachados: Som, Doutor, Jefferson, Milionário, Gustavo, Gaúcho e Maike

NATHACHA ALBUQUERQUE
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Humaitá - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Marcelo Kaketa, Renan Barcelos, Adriano, Adalton Silva, 
Jefferson Carioca e Marcão. Agachados: Helson, Sergipe, Gilberto, Matheus Vital e Luiz Alceu

NATHACHA ALBUQUERQUE

Vasco da Gama - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Edson Maria (técnico), William (fisioterapeuta), Railton 
(fisioterapeuta), John, Renan, Marciano, Richard e Pablo. Agachados: Nael, André, Ryan, Breno, Iracélio e Neto

NATHACHA ALBUQUERQUE
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São Francisco - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Amorim (massagista), Wilkson (preparador físico), Felipe, 
Cristiano, Vítor, Jefferson, Elias e Marcelo Fontinele (técnico). Agachados: Wellison, Lilico, Bruno, Werlisson, Ceará e Rayson

NATHACHA ALBUQUERQUE

Rio Branco - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Rafael, Alcione, Nando, Gilson e Juninho. Agachados: 
Everton Bocca, Laécio, Alex Alcântara, Kanu, Doka Madureira e Ítalo

NATHACHA ALBUQUERQUE
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Plácido de Castro - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Diego Amorim (treinador de goleiros), Maia, 
Leandro, Iago, Renan Plácido, Roger, Ismael e Edilson Filho (preparador físico). Agachados: Éder, Cloninho, Uilian, 
Fabrício e Layo

NATHACHA ALBUQUERQUE

Andirá - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Yan, Kayson, Fabinho, Raelisson, Da Silva e Mococa. 
Agachados: Mathaus, Chumbinho, Roxo, Gabriel e Alex

NATHACHA ALBUQUERQUE
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Amigos do Acre (Master 50) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Evandro, Neném, Paulinho, Som, Isaac, 
Isaac Martins, Mazinho, Paulo Cavalcante e Marcelo (técnico). Agachados: Bujica, Danilson, Renísio, Vanderlei, 
Marquinho, Caçote, Acrevenos e Marinho

FRANCISCO DANDÃO

Galvez - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Tidalzinho, Máximo, Adriano, Juriel, Wilson, Juan e 
Reginaldo. Agachados: Barone, Pablo, Thiaguinho, Balu, Jefferson, Neto, Ciel, Daniego e Leandro

ASCOM/GALVEZ
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FRANCISCO DANDÃO

Rio Branco (Sub-15) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Paiva, Lucas, Berg, Pedro, Jailton (técnico), 
Marcos e Tião (massagista). Agachados: Alan, Kauan, Mauro, Geovani, Luquinhas e Julian

FRANCISCO DANDÃO

Quinari (Master 50) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Messias, Pita, Railton, Bisteca, Ismael e 
Chicão. Agachados: Eli Roberto, Éricson, Pedro, Geovani, Juarez e Sidrônio
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FRANCISCO DANDÃO

Árbitros acreanos em dia de palestra sobre a mudanças nas regras do futebol. Da esquerda para a direita: Julian 
Negreiros, Márcio Cristiano, Verônica Severino, Fábio Santos, Roseane Amorim, Fábio Nascimento, Rener Santos e 
Mário Jorge Júnior

LEANDRO RODRIGUES

São Francisco (Sub-15) - 2019. Em pé, da esquerda para a direita: Angellus Moraes (técnico), Eliazar, Arthur, Railton, 
Thiago e Maydenson (auxiliar técnico). Agachados: Kaio, Eduardo, Deivid, Diego, Rodrigo, Diogo e Carlos Gabriel








