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Confraternização reuniu alguns dos jogadores do ABC

Eles ensinaram o ABC do futsal
Fundado há 40 anos, time fez história no ginásio do Clube Vera Cruz e guarda nas lembranças os duelos com o rival Ajax
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CAMPEONATO DE VERÃO

Time venceu Campeonato de Verão pela primeira vez em 1984

No tempo em que futsal 
era chamado de futebol de 
salão, o Campeonato de Verão 
começou sua história. Vários 
foram os times que deixaram 
suas marcas, não é à toa que 
o certame está na 47ª edição 
e se renova, ano a ano. Mas 
dentre todos eles, um foi o 
maior campeão e neste ano 
comemora 40 anos da funda-
ção, em 1979. O ABC começou 
a participar do Campeonato 
de Verão em 1980, ano em que 
já foi vice-campeão, o que se 
repetiu até 1983. Há 35 anos, 
o jogo virou. Foi campeão 
de 1984 a 1989. “É até hoje o 
maior campeão de todos os 
tempos, e o seu maior rival foi 
o Ajax, que também era uma 
equipe espetacular”, relembra 

Para marcar os 40 anos de 
fundação do ABC e relembrar 
os bons tempos, os amigos 
promoveram um jantar 
realizado dia 29 de janeiro. 
Neste jantar e para as redes 
sociais foi feita uma home-
nagem especial a Paulinho 
Rech, João Mandelli e Gilnei 
Senhem, que já faleceram e 
que deixaram muitas lem-
branças e uma grande sauda-
de. Participaram do encontro 
os amigos e ex-jogadores Se-
gundo Mandelli, Geada, Caco, 
Sarará (Rio Pardo), Jair Souza 
(Rio Pardo), Odir, Clóvis, Joia, 
Ernani, Alcides e Mimi.

Ernani Wild, um dos atletas 
do ABC. 

Depois de quatro vices 
consecutivos, o ABC conse-
guiu desbancar o maior rival 
e conquistou seu primeiro 
título dos seis consecutivos. 
Na foto daquele time campeão 
aparecem, de pé, Joia (ala di-

reito), João Mandelli (goleiro), 
Ernani (ala esquerda), Sarará 
(goleiro), Paulinho Rech (trei-
nador), Odir (frente), Pepeu 
(ala direito), Jair Souza (ala di-
reito e fixo), Mimi (fixo). “Era 
muita rivalidade. Mas depois 
de terminado o Campeonato 
de Verão, a maioria dos joga-
dores das duas equipes vestia 
apenas uma camiseta, que era 
a do Clube Cultural e Espor-
tivo Vera Cruz, para disputar 
o Campeonato Estadual de 
Amadores, em que foram 
também campeões estaduais”, 
frisa Wild.

INESQUECÍVEL
O primeiro título talvez 

tenha sido o momento mais 
marcante do ABC, na quadra 
do Clube Vera Cruz. Foi a 
vitória de 1 a 0 sobre o Ajax, 
time que havia derrotado o 
ABC em finais anteriores. 
“Na época do Campeonato de 

Verão era muita rivalidade, a 
ponto de alguns jogadores do 
ABC e do Ajax não se cum-
primentarem na rua durante 
o campeonato. Mas depois, 
todos se uniam em um só ob-
jetivo: o Clube no Amador”, 
diverte-se Wild, respeitando 
o adversário que também fez 
história no certame do Clube. 

Muitos atletas marcaram 
o ABC, relembra Wild, como 
Geada (treinador), Segundo 
Mandelli (goleiro), Bebeto - 
Cuia (goleiro), Sandro Hoes-
ker (goleiro), Alcides (fixo), 
Tetéia (ala), Gilnei  (ala), Qui-
nho - Santa Cruz (ala), Poio 
- Candelária (ala), Paulinho 
Neri (ala), Caçapava (fixo), 
Cidinho (ala), Taio (fixo), 
Paulinho (ala), Clóvis Heck 
(fixo), Bira (ala), Emerson 
Rech (frente).

Em 1990 o time se desfez, 
pois se o ABC jogasse não 

CONFRATERNIZAÇÃO

Na noite desta quarta-feira 
foram definidos os times que 
disputarão as quartas de final 
do Campeonato de Verão do 
Clube Vera Cruz, na noite 
de hoje, sexta-feira. Com os 
melhores desempenhos na 
fase classificatória, Kaimana e 
Fumaceira já estão garantidos 
na semifinal e não disputam 
as quartas de final nesta 
sexta. Os confrontos de hoje 
serão entre Resenha x Nacio-
nal e Verona x Sextas em jogo 

CLASSIFICAÇÃO
POS
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

PONTOS
21
13
12
9
9
7
6
6

GC
16
18
25
31
29
19
20
28

GP
38
21
19
28
26
18
18
18

EQUIPE
Kaimana
Fumaceira
Resenha
Verona
Sextas 
Nacional
Boa Vontade
Dínamo

JOGOS
7
7
7
7
7
7
7
7

Tabela atualizada até a rodada de quarta-feira, dia 6

Primeira formação do ABC, em 1979, teve: Caçapava, Caco, 
Ernani, Roque Borré, Paulinho, Clóvis Heck, Pepeu, Odir e Mimi

haveria continuidade o Cam-
peonato de Verão. Para ser 
realizado, frisa Wild, cada 
time poderia ter no máximo 
dois jogadores desta equipe 
multicampeã.

único. Os vencedores passam 
para a semifinal, na semana 
que vem.

Foram os confrontos da 
noite de quarta-feira que esta-
beleceram as posições e defi-
niram quem segue e quem cai 
fora do certame. No primeiro 
duelo da noite se enfrentaram 
se Boa Vontade x Sextas, com 
vitória do Sextas por 4 x 2. 
A segunda partida foi entre 
Dínamo x Kaimana, com mais 
uma vitória da Kaimana por 7 

x 3. No fechamento da rodada 
Nacional x Verona entraram 
em quadra com vitória do 
Verona por 5 x 3.

SEGUNDA-FEIRA
A nona rodada transcorreu 

na noite de segunda-feira, no 
primeiro duelo da noite se en-
frentaram Verona x Resenha, 
com vitória do Resenha por 5 
x 4. Após, Nacional x Fuma-
ceira protagonizaram partida 
muito equilibrada, com em-
pate em 3 x 3. No fechamento da rodada, Kaimana venceu o Sextas por 6 x 3.


