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Revista produzida como trabalho de conclusão de curso 
de Comunicação Social - habilitação em jornalismo da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte do aluno 
Francisco Carlos Guerra de Mendonça Júnior.

Todo conteúdo jornalístico produzido é de responsabilidade 
do formando, incluindo reportagens, edição e pautas, 
exceto algumas fotografias, que foram cedidas.

O trabalho contou com a colaboração do designer Arelino 
Dyego Tavares Pereira, que realizou a finalização das 
fotografias e complementou a diagramação, já pré-
diagramada pelo autor do trabalho de conclusão de curso.

A professora mestre em educação e habilitada em 
comunicação social Maria de Iglê de Medeiros é a 

Preleção

Assu: uma 

orientadora desse trabalho.

cidade de
campeões

Município do interior do Rio Grande do Norte vem 

desenvolvendo o esporte e deverá  colher seus frutos

muito em breve. 

Assú é uma cidade que cresce continuamente no âmbito 

esportivo. Na cidade, são realizados vários eventos de 

diferentes modalidades, como vôlei, futebol, futsal e basquete.

Os assuenses têm como característica o perfeccionismo e 

cuidam de cada detalhe de um projeto esportivo, com uma 

preocupação especial. Por isso, se tornou possível a realização 

de eventos como o Assú Open de Futsal, capaz de envolver uma 

mídia jamais vista em outro evento equivalente, assim como o 

Campeonato Brasileiro de Volei Juvenil em Assú foi marcante 

para a Confederação Brasileira de Vôlei e participantes.

O crescimento e valorização do esporte credita Assú também 

para projetos futuros. A Secretaria Estadual de Esportes do 

Rio Grande do Norte (Seel-RN) trabalha a cidade como um 

dos pólos do esporte potiguar, assim como o município já re-

cebeu o aval para sediar a Taça Brasil de Futsal - 1ª divisão.  

A Seel-RN inclusive indicou Assú para receber jogos da Seleção 

Brasileira, no entanto, a Confederação Brasileira de Futsal 

desistiu de realizar as partidas no Rio Grande do Norte.

Além disso, o ASSU, representante do futebol, conseguiu se 

tornar o clube mais jovem a conquistar o título de campeão 

potiguar, assim como classificou-se com ineditismo para a 

Copa São Paulo, feito jamais conquistado anteriormente para 

um clube potiguar fora da Região Metropolitana.

Entendendo tudo isso, a Revista Terra dos Campeões tem 

como objetivo documentar esse crescimento do esporte 

assuense, motivando ainda mais o povo local, assim como 

mostra em outras praças um modelo de valorização do 

esporte.

Veja nas próximas páginas que não existe exagero.

Boa leitura, Campeões!

Carlos Guerra Júnior / Editor
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Assuense integra equipe do Corinthians de MMA

O assuense Lázaro Ramos é mais um nome do esporte lo-

cal que ganha destaque nacional. Ele foi apresentado no 

mês de abril entre os integrantes da nova equipe de MMA do 

Corinthians. O time tem Anderson Silva como padrinho, já que 

o astro é patrocinado pelo Timão.

A equipe tem o intuito de utilizar a imagem de Anderson/

Corinthians para atrair jovens talentos, que sonham em che-

gar aos grandes eventos internacionais, como o UFC. Silva fará 

alguns treinos na academia e terá contato com os integrantes 

da equipe.

O assuense e demais atletas entrarão nos eventos sempre 

com o símbolo do Corinthians estampado, o que certamente 

aumentará o número de fãs dos atletas, devido a grandeza do 

Corinthians e fanatismo dos torcedores pelo clube. 

Lázaro está no mundo do MMA há pouco tempo, mas já conta 

com vários títulos no jiu-jitsu e, por isso, agradou aos treina-

dores da equipe. O grande sonho do atleta é o mesmo de tan- 

tos outros jovens que estão nesse esporte: participar do UFC.

O atleta já chega na equipe como um dos principais nomes, 

sobretudo no jiu-jitsu, modalidade que ele almeja uma classi-

ficação para o Mundial e até mesmo a conquista do título do 

principal evento de jiu-jitsu

Dez Anos de Edgarzão

Popular em todo Brasil, a capoeira é bastante difundida na ci-

dade de Assú. Vários grupos movimentam a cidade, mostrando 

essa mistura entre esporte e cultura, que surgiu nas camadas 

mais populares, mas conseguiu quebrar barreiras e abrange 

todas as classes sociais.

Um projeto assuense da modalidade foi destaque no Bom Dia 

Brasil, programa da  Rede Globo de Televisão.  O Centro de 

Convivência e Participação Social São Francisco é apoiado pelo 

projeto global Criança Esperança e ganhou destaque em rede 

nacional pela seriedade apresentada.

A professora de capoeira Karla Izabelly foi entrevistada pelo 

programa global e destacou a importância do trabalho de Cen-

tro de Convivência, que abrange tanto a capoeira, como outros 

projetos educacionais. “É para formar cidadão, que conhece 

seus deveres e luta pelos seus direitos”, destacou a professora 

em entrevista para a Globo.

Além desse projeto de formação, a capoeira é difundida na ci-

dade através de diversos grupos.

O Cordão de Ouro e o Abadá-Capoeira (Associação Brasi -

leira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira) são alguns 

exemplos. Esses dois grupos estão entre os mais importantes 

da capoeira nacional e estão difundidos inclusive em outros 

países. O grupo Cordão de Ouro de Assú conta com página na

Internet. O criador do blog é o contra mestre Topeira e o en-

dereço é o seguinte: http://cordaodeourotopeira.blogspot.com

Capoeira é difundida em Assú

Ficha Técnica

ABC 0x5 ASSU

Estádio Frasqueirão - 18/03/2007

Arbitragem: Izac Márcio da Silva

Assistentes: Eduardo Lincoln / Carlos Roberto Gomes

4° Árbitro: Suelson Diógenes de França

Público: 3.931 espectadores

Renda: R$ 33.265,00

ABC: França, Radson (Márcio Gama), Márcio Pereira e Everson;

Nêgo, Lau (Fábio Lima), Williams, Nildo e Marciano (Adelino);

Wallyson e Genilson. Técnico: Roberval Davino

ASSU: Pablo, Igor, Pedro, Wildson, Pantera (Martim) e Leandro;

Lano, Alemão e Marielson; Marcelo Assuense e Maciel (Carlinhos). 

Técnico: Netinho Matias

Gols: Leandro (24/1T e 43/2T), Marcelo Assuense (26/1T),

Carlinhos (25/2T) e Marielson (44/2T).
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   A iniciativa de construir um estádio na cidade de Assú 
não partiu do governo estadual, municipal ou qualquer 
outro órgão público.

   O Estádio Edgard Montenegro, o Edgarzão, foi erguido 
devido ao esforço dos desportistas assuenses, que 
sempre sonharam em ver futebol profissional na cidade. 
A primeira iniciativa partiu do comandante Edgard 
Montenegro, que doou um terreno particular em prol da 
construção desse templo esportivo.

   Depois de vários anos, os desportistas lutaram em prol 
da construção do estádio Edgard Montenegro, criando o 
GRUPEA, que realizou várias campanhas para conseguir 
recursos e realizar o sonho dos assuenses.

Edgard Montenegro

   A principal praça esportiva de Assú surgiu em uma 
verdadeira prova de amor. O comandante Edgard Borges 
Montenegro se desfez de um patrimônio em prol do 
esporte assuense. Ele realizou a doação de um terreno de 
200x200m para a Liga Açuense de Desportos, que 
possibilitou a construção do estádio municipal, que leva o 
nome do doador.

   Ex-prefeito de Assú e deputado estadual do Rio Grande 
do Norte, Edgard Montenegro já tinha grande afinidade 
com esporte desde a juventude, sendo inclusive campeão 
brasileiro de basquete olímpico pela Universidade de 
Lavras em Minas Gerais.

   O gesto de Edgard também teve participação direta dos 
desportistas João Tibúrcio, Batista Carvalho, Clóvis de 
Didi e Nascimento (todos in memória), que levaram a 
ideia ao comandante para que ele fizesse a doação.

GRUPEA

   Mesmo com a doação do terreno, a cidade de Assú 
passou décadas sem ter condições de levantar um 
estádio. A Liga Açuense de Desportos e os desportistas 
locais tentaram em diversas ocasiões buscar recursos 

  Cansados de esperar pelo poder público, alguns 
desportistas se reuniram para formar um grupo para 
trabalhar em prol da construção de um estádio na cidade.
A partir daí, surgiu o Grupo Unido Pelo Esporte Assuense 
(GRUPEA) em 1997, que passou a promover campanhas de 
doação e outras ações, assim como buscou apoios de 
políticos, até que a cidade conseguiu finalmente erguer um 
estádio e inaugurá-lo no dia 12 de outubro de 2001.

   Na ocasião, o radialista Lucílio Filho foi escolhido para 
discursar em nome de todos os integrantes do GRUPEA, já 
que ele foi um dos grandes líderes da campanha e divulgou 
bastante na Rádio Princesa do Vale as ações do grupo, 
sendo fundamental para que o GRUPEA conseguisse 
parceiros. Por isso, ele foi homenageado também com o 
nome sendo eternizado no setor de imprensa do estádio 
Edgard Montenegro, que foi batizado de "Radialista LucÍlio 
Filho".

   "Ter sido indicado para falar em nome do GRUPEA, na 
inauguração do Edgarzão, no dia 12 de Outubro de 2001, foi 
uma das grandes emoções da minha vida, algo que não se 
esquece facilmente. Ter o meu nome gravado na ala das 
cabinas de imprensa, foi outro gesto bondoso por parte dos 
companheiros do GRUPEA, gesto que lembrarei para todo o 
resto da minha vida e que também deixou-me 
extremamente grato”, agradeceu o radialista Lucílio.

Aquecimento
Jogo inesquecível: ABC 0 x 5 ASSU

O Estádio Maria Lamas Farache, o famoso Frasqueirão,  foi in-

augurado no ano de 2006, já com o rol de ser o temido caldeirão 

do ABC, primeiro clube potiguar com estádio próprio.

Porém, com pouco mais de um ano da inauguração, o ASSU já 

colocou a eficiência desse trunfo abecedista em questão. No 

dia 18 de março de 2007, o ABC foi dominado pela equipe do 

Camaleão e sofreu uma sonora goleada por 5 a 0. Os gols da 

equipe comandada pelo técnico Netinho Matias foram marca-

dos Leandro Carioca (2), Marcelo Assuense e Marielson.

O jogo causou a demissão imediata do técnico Roberval Davino, 

reformulação no elenco do ABC e muita pressão no presidente 

Judas Tadeu. Enquanto isso, os guerreiros do Camaleão do Vale 

foram tidos como verdadeiros heróis pela torcida alviverde.

Marcelo Assuense: carrasco abecedista

Estádio Edgarzão

Lázaro sonha um dia participar do UFC F
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Torcida assuense comemora primeiro título estadual da história do clube
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Dentro do Jogo
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O representante do futebol assuense é 

um clube que foi - literalmente - funda-

do às pressas. Em dezembro de 2001, o 

Clube Atlético Potengi desistiu da dis-

puta do Campeonato Estadual do ano 

seguinte e a competição ficou com uma 

vaga em aberto. Daí, a Liga Assuense de 

Desportos (LAD) conseguiu o direito de 

inscrever um representante da cidade 

no lugar que era ocupado pelo Potengi.

Mas, quem seria esse time represen-

tante? O município de Assu não conta-

va com um time profissional. E agora? 

A Liga se viu obrigada a criar um clube, 

mesmo sem ter tempo para se planejar. 

Depois de muitos e acalorados debates 

sobre o nome da (futura) equipe, che-

gou-se a um consenso “bem bolado”: As -

sociação Sportiva Sociedade Unida, cuja 

sigla dá exatamente o nome da cidade e 

da região; ASSU. O clube foi fundado no 

dia 10 de janeiro de 2002 e já no dia 17 de 

fevereiro estreava no Campeonato Esta-

dual de futebol.

Apesar do início sem muito planejamen-

to, os jogadores que defenderam as co-

res do Camaleão do Vale, como é conhe-

cido, sempre buscaram honrar a camisa 

do clube. Resultado: a equipe manteve 

uma regularidade nas participações e se 

firmou como uma das forças do interior 

do Rio Grande do Norte.

Ao longo dos anos, o clube foi crescen-

do e sonhando com o título potiguar. No 

entanto, sofreu com a perseguição dos 

grandes nestes poucos anos de existên-

cia, o que mostra uma clara tentativa de 

impedir o crescimento do Camaleão. As 

principais dificuldades foram as derrotas 

no Tribunal de Jusiça Desportiva, o indi-

gesto “tapetão”, em 2006 e 2008, quando 

o time não chegou às finais por conta 

de julgamentos provocados por clubes 

da capital, fazendo a torcida da região 

quase perder a crença que a conquista 

de um título seria possível. Mesmo  com 

a crescente do time, que já havia reali-

zado boas campanhas anteriormente, 

como no ano de 2005, quando  o time 

foi terceiro colocado na competição.

Em 2006, o ASSU foi eliminado no TJD 

devido a um recurso aplicado pelo ABC, 

alegando irregularidades na inscrição do 

atacante Silvio Madona. O Camaleão só 

conseguiu o direito de disputar as finais 

depois de recorrer ao Superior Tribunal 

de Justiça Desportiva (STJD); mas quan-

do conseguiu retornar à disputa, a maio-

ria dos jogadores já haviam se desligado  

do clube e o Camaleão do Vale não teve 

forças para bater o Potiguar de Mossoró. 

Em 2007, o ASSU se vingou do ABC den-

tro de campo - goleando o alvinegro por 

5 a zero em pleno  estádio Frasqueirão. 

Essa foi a maior goleada já sofrida pelo 

Alvinegro em toda a história do estádio 

próprio do clube.

Em 2008, o ASSU foi eliminado mais uma 

vez no “tapetão”. Desta vez, foi o América 

que conseguiu derrotar o Camaleão em 

um julgamento no TJD, alegando que a 

assinatura no documento do meia-ata-

cante Xoly não era legítima. A derrota, do 

modo que ocorreu, deixou o ASSU com 

mais vigor para conquistar a reviravolta. 

Não deu outra: o time não deu chances 

aos seus rivais em 2009, quando levan-

tou o troféu de campeão estadual.

O ASSU aprendeu em 2009 que não exis -

te conquista sem batalha. Mesmo com 

todos os motivos para desistir de lutar, 

por conta da perseguição dos grandes, 

apoiado pelo Tribunal de Justiça Despor-

tiva do Rio Grande do Norte, a diretoria li-

derada pelo presidente Dailson Machado 

encontrou motivação para investir em 

um time de qualidade.

O técnico escolhido foi Hugo Sales, jovem 

como o ASSU (só era técnico há cinco) e 

já havia ficado muitas vezes no ‘quase’ 

em clubes que dirigiu. Contando com um 

exemplo que mesclava jovens valores, 

com jogadores rodados e experientes, o 

time se motivou bastante para conquis-

tar o título e garantir a vaga antecipada 

Um jovem 
campeão
O ASSU comemora dez anos de existência neste ano de 2012. 

Apesar de jovem, o clube já se firmou entre as maiores forças do Rio 

Grande do Norte e conquistou um título do Campeonato Estadual e a 

O técnico Hugo Sales recebeu uma pro-

posta irrecusável do tradicional CSA de 

Alagoas e, por isso, deixou o clube an-

tes da final do 1º turno. Sem Hugo no 

comando, o time desandou e o título 

era dado como certo para a equipe que 

enfrentasse o ASSU. No entanto, Sales 

retornou na reta final do campeonato e 

motivou o grupo, recuperando o brio dos 

atletas, para se tornarem campeões.

Não deu outra: o Camaleão do Vale che-

gou ao topo do futebol potiguar, em 

uma final do interior contra o Potyguar 

de Currais Novos, levando o troféu para 

exibição em trio elétrico, com milhares 

de pessoas festejando ao lado dos atle -

tas e dirigentes campeões.

desistir de disputar a Série D do Cam- 

peonato Brasileiro e, logo depois, o pre- 

sidente campeão Dailson Machado ab- 

dicou do cargo. 

No ano de 2010, a euforia era grande, 

após o título do ano anterior. Todavia, 

o investimento foi além da realidade do 

clube. Com isso, o clube acumulou dí-

vidas e teve a pior campanha no Cam-
peonato Estadual, quando terminou na 

nona colocação, entre dez participantes.

Assim, o clube teve dificuldades até mes-

mo para confirmar participação no Cam-

peonato Estadual de 2011 e foram su-

geridos diversos projetos, como solução. 

Porém, a receita foi uma fórmula antiga: 

a gerência de Dailson Machado, que foi 

obrigado a utilizar a temporada somente 

para recuperar o clube e ganhar fôle-

go para o futuro, trabalhando com uma

folha salarial pra lá de modesta.

Apesar do primeiro semeste difícil, o se-

gundo semestre foi de alegrias para o 

Camaleão do Vale, que foi terceiro colo-

cado do Campeonato Estadual sub-18 e 

campeão do Torneio Seletivo para a Copa 

São Paulo, derrotando o Visão Celeste 

nos pênaltis, garantindo a classificação 

inédita para a principal competição de 

futebol de base do país.

Na Copa São Paulo, o ASSU enfrentou In -

ter de Limeira (SP), Vitória de Santo An-

tão (PE) e Santos. O time não conquistou 

pontos, mas entrou para a história como 

o primeiro clube potiguar fora da Região 

Metropolitana de Natal na disputa desse 
evento nacional.  

No Campeonato Estadual de 2012, o 

time já mostrou uma crescente, princi-

palmente no 2º turno da competição. 

O Camaleão do Vale disputou a classi-

ficação para semifinal até o último mi-

nuto, contra o América, em partida que 

terminou 1 a 1, mas o time de Natal, que 

acabou se tornando campeão, tinha a 

vantagem do empate e se classificou. 

Ainda assim, a quinta posição foi consi-

derada uma campanha positiva para a 

torcida e crônica assuense.

Terra de Campeões
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Paulistas recebem apoio da torcida

09  

A história do ASSU pode ser perfeitamente contada pelos seus 

dois maiores ídolos.  Eles completaram, neste ano de 2012, dez 

anos defendendo a camisa do Camaleão do Vale. Isso é, estão 

no clube desde a fundação.

Quando o clube foi fundado em 2002, o goleiro Erasmo e o ata-

cante Marcelo (que depois passou a ser chamado de Marcelo 

Assuense) eram apenas duas promessas do futebol amador 

do Vale do Açu. A criação de um clube profissional em Assú fez 

com que eles finalmente realizassem o sonho de se tornarem 

jogadores de futebol.

A fundação do ASSU também

possibilitou as realizações dos 

sonhos de outros garotos da

região, mas ninguém se identi-

ficou tanto com a camisa alvi-

verde como esses dois atletas. 

“Já tive convites para jogar em muitas equipes, mas eu sei a 

confiança que todos os diretores do ASSU depositaram em 

mim e isso não tem preço. Por isso, jamais aceitei defender 

outra equipe, quando o ASSU estava jogando”, disse Marcelo, 

confessando que não teria condições psicológicas de enfrentar 

o Camaleão.

A maior prova dada por Marcelo Assuense aconteceu no ano 

de 2006, quando ele recusou um convite para permanecer no 

CSA-AL, grande time do futebol nordestino, após ter feito um 

excelente trabalho no clube. Em 2005, ele foi levado pelo técni-

co Ferdinando Teixeira para defender o time e o jogador corres-

pondeu todas as expectativas, se tornando artilheiro da equipe 

e tirando o clube da crise, ao conquistar o título Campeonato 

Alagoano da Segunda Divisão. A equipe o chamou para renovar 

contrato, mas Marcelo preferiu atender o chamado do ASSU, 

que é um time modesto em relação ao CSA.

Oito dias Inesquecíveis
Ídolos de sempre
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O Campeonato Brasileiro de Vôlei Juvenil, que aconteceu du-

rante oito dias no mês de outubro de 2011, conseguiu envolver 

uma grande estrutura, mega organização e, sobretudo, trouxe 

o público assuense para o ginásio Arnóbio Abreu, diariamente, 

durante uma semana. A atenção pública é fato raro em com-

petições de categorias de base e a estrutura apresentada tam -

bém foi semelhante a de torneios profissionais, fazendo dessa 

edição do Brasileiro um momento marcante, tanto para a cida-

de, como para a história do evento.

O evento foi considerado histórico para o esporte assuense, 

uma vez que a cidade nunca havia recebido um evento nacional 

de alto nível. Além disso, conseguiu envolver centenas de pes-

soas em uma linda festa, mesmo acontecendo paralelo a um 

dos maiores eventos culturais do estado, o Assú Folia.

Para os atletas e técnicos, a competição também foi marcante, 

visto que em outras cidades não é vista esse nível de organi-

cidade. A cidade de Assú recebeu o piso e a estrutura de nível 

A, semelhantes aos utilizados nos jogos da Seleção Brasileira. 

Além disso, conseguiu envolver torcidas para todos os estados, 

com a ideia das escolas adotarem equipes para torcer, assim 

como houve concursos, abertura lotada e festa de premiação 

bastante enfeitada.

Por isso, o experiente técnico Sílvio Forte, campeão da com-

petição comandando São Paulo, se disse impressionado com 

o evento e afirma que Assú vai ficar na memória e no coração 

de todos os participantes. Mega campeão e bastante experien -

te, Sílvio afirma que nunca tinha visto tanta organização em 

um Campeonato Brasileiro de Vôlei Juvenil, como no evento de 

Assú.

“Foi uma competição juvenil com nível profissional. Não fal-

tou nada em relação aos jogos de uma Liga Nacional e outros 

grandes eventos. Com certeza, todos esses garotos, que vão 

defender a Seleção Brasileira profissional no futuro, jamais vão 

esquecer a cidade. Assú vai ficar no coração dos jogadores de 

vôlei do País”, salientou Sílvio Forte. 

Sílvio trabalha no vôlei paulista a mais de uma década e já con -

quistou diversos títulos nacionais. No entanto, jamais viu seu 

nome e o dos garotos tão saudados pelo público.  “Nós últimos 

anos, eu conquistei vários títulos, mas a festa ficava só entre a 

comissão técnica e os jogadores. Agora não, o povo de Assú nos 

conhece e gritou nossos nomes, por causa de uma ideia genial”, 

comentou Sílvio, afirmando que a ideia da adoção das equipes é 

inédita e deveria ser seguida nas próximas edições do Brasileiro 

Juvenil. “A Confederação tem que apoiar iniciativas como essa. 

É uma forma de preparar o atleta juvenil a trabalhar com esse 

êxtase do público, que é fundamental no esporte”, salientou.

Idealizador da adoção das equipes, o presidente da Federação 

Norte-riograndense de Vôlei, Igor Ribeiro Dantas, destacou o 

sucesso dessa ação e o trabalho feito em algumas escolas 

da cidade. “O Cesa, que adotou Rio Grande do Sul, por exemplo, 

ensinou músicas gaúchas, se envolveu no intuito de ensi- 

nar a cultura gaúcha para os alunos e trouxe todos os alunos 

da escola para os jogos, para torcer pelo Rio Grande do Sul. 

O Colégio do Futuro, que adotou São Paulo, pintou a escola, 

trouxe os jogadores para fazer uma visita e também buscou 

conhecer cada jogador. Por isso, a festa foi fantástica e trouxe, 

inclusive, conhecimento para os alunos”, ressaltou Igor. 

O secretário de esportes do Rio Grande do Norte, Joacy Bastos, 

garante a continuação de um projeto de vôlei para a cidade de 

Assú e destacou a ação da Secretaria Estadual de Esportes e 

Lazer (Seel), de levar o esporte para o interior do estado. 

“Em Natal, o Brasileiro de Vôlei seria apenas mais um even-

to. Em Assú, se transformou em um dos maiores eventos da 

história da cidade. Agora, temos que continuar com o trabalho 

do vôlei. Vamos trazer um técnico nacional para preparar um 

time forte de vôlei em Assú. Ficamos muito felizes porque 70% 

do público foi de crianças. Por isso, o legado do vôlei ficará em 

Assú”, salientou o secretário.

“Preferi voltar para casa, onde já tinha tudo aqui, principalmen -

te o respeito da torcida e a companhia da minha família. Tinha 

certeza que o ASSU estava precisando de mim e lá eu ainda iria 

brigar por uma vaga no time titular, já que não era tão rodado. 

Também já tinha 29 anos e não havia muito o que buscar no 

meio do futebol”, explica o jogador, falando que não se arrepen-

futebol, eu agradeço ao ASSU, então não me arrependo”, co-

mentou, que pode ter feito a sua última temporada pelo Cama-

leão em 2012, uma vez que ele está estudando a possibilidade 

de aposentadoria.

Erasmo tem histórias interessantes para contar. O goleiro 

“baixinho” - de 1,70m - sofreu restrições de vários treinadores 

que passaram pelo clube e muitas vezes começou o Campeo-

nato Estadual na reserva, porém, na maioria das vezes, ter-

minou as competições como titular. “Sei que os pedidos dos 

torcedores influenciaram para eu ganhar a posição em alguns 

momentos e é por isso que tenho o clube e essa torcida no meu 

coração”, declarou o goleiro Erasmo.

A dedicação do jogador de 34 anos é a maior virtude dele. O

atleta é conhecido no clube por sempre ter um horário de trei-

namento mais intensivo em relação aos demais companheiros. 

Por isso, segue mantendo a forma física e não pensa em apo- 

sentadoria tão cedo.

“Eu vejo tanto menino mole e novo no nosso futebol que dá 

uma vontade enorme de ainda jogar por muito tempo. Não sei 

até quando vou aguentar, mas ainda não tou pensando em pa-

rar”, ressaltou o goleiro, que foi um dos destaques da campa -

nha do Camaleão no Campeonato Estadual 2012.

Ao longo dos anos, Marcelo e 

Erasmo receberam diversas 

propostas para deixar o 

Camaleão, mas foram fiéis ao 

clube e só vestiram a camisa 

de outras equipes quando o 

a l v i v e r d e  n ã o  e s t a v a  

participando de competições.
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sobretudo para os formadores de talen-

tos, como o Real Juventude.

“Com a benção de Deus, digo sempre que 

estarei pronto para empunhar qualquer 

bandeira que seja em prol do desenvol-

vimentos do Assú e da região, pois en-

tendo que a nossa passagem aqui na 

terra é muita curta, e contribuir com as 

coisas boas em prol da coletividade aju-

da, e muito no bem estar de todos, por 

isso, muito obrigado senhor”, destacou 

Lucílio Filho.

Personalidades
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Personalidades
Este espaço é dedicado a pessoas que se dedicam de corpo e alma 
ao esporte assuense e fazem a diferença atuando nas mais diversas 
funções em prol do crescimento do esporte local.

Todas essas personalidades têm influência direta para fazer com que 
Assú se torne realmente uma Terra de Campeões e seja precusora 
em ações inéditas no âmbito esportivo do Rio Grande do Norte. 

Lucílio Filho: Mais do que a voz da cre-

dibilidade

Tratar Lucílio Filho como a voz da credi-

bilidade em Assú já é fato quase unâni-

me. Locutor mais conhecido da cidade, 

ele tem respaldo para falar na Rádio 

Princesa do Vale, onde é diretor, de as-

suntos como esporte, política e polícia. 

Como narrador esportivo, ele já é figura 

carimbada tanto nas transmissões da 

Rádio Princesa, e é convidado com fre-

quência para emissoras de televisão 

de outras praças.

Entretanto, não é só com a voz que Lu-

cílio participa do esporte assuense. Além 

de fazer da Rádio Princesa, uma parcei-

ra do esporte, em vários aspectos, ele 

foi criador do principal evento de futsal 

do Rio Grande do Norte, o Assú Open de 

Futsal. O torneio foi indicado para con-

correr na categoria “Evento do Ano” do 

Prêmio Dez, que elege os destaques do 

ano no esporte potiguar. 

A ideia inicial para criar um clube sub-18 

do ASSU partiu do jornalista, que prefere 

não aparecer como responsável e con-

ceder méritos a todos. Colhendo apoios 

locais, o Camaleãozinho conseguiu se 

classificar para a Copa São Paulo de fu-

tebol sub-18, de forma inédtia.

Lucílio Filho também aposta no esporte 

através da sua loja de artigos esporti-

vos, Tatutom Sports. A empresa, além

de vender o material, é responsável 

pelo fornecimento do equipamento do 

ASSU e Cruzeiro Futsal, através de uma 

parceria com a Siker, fábrica de Fortale-

za. Além disso, a Tatutom também apoia 

o futebol amador e fornece materiais 

esportivos para alguns clubes da cidade, 

Carmésio Cabral é multifucional no es-

porte local

Árbitro, mesário, supervisor, organizador 

de eventos e tantas outras coisas. Esse 

é Carmésio Carlos Cabral. O multifun-

cional começou a se destacar pela serieda -

de e firmeza como árbitro, tanto de vôlei, 

como futsal, e passou a ser solicitado 

com frequência para apitar jogos na ci-

dade de Assú e em outros municípios. 

Com pouco tempo, foi chamado também 

para a função de coordenador de arbitra-

gem nesses locais.

Hoje ele é também o homem que repre-

senta a Federação Norte-riograndense 

de Futsal na Região do Vale do Açú, 

atuando em vários setores da organi-

zação dos eventos da Federação. Car-

mésio também é empreendedor, através 

da sua empresa C Promoções Eventos 

Esportivos, com destaque para o evento 

Free Voley, que ele pretende resgatar no 

ano de 2012 e deve ser chancelada pela 

Federação Norte-riograndense de Vôlei.

No ASSU, Carmésio é o supervisor há 

vários anos e trabalha organizando a 

documentação dos atletas e do clube, 

assim como moradia dos jogadores, via-

gens e demais detalhes da logística do 

clube. De tão dedicado, ele sabe decora-

do dados da maioria dos atletas, como 

número de inscrição na Confederação 

Brasileira de Futebol (CBF), data de nas-

cimento, nome completo, identidade e 

cidade natal.

Um fato interessante é que Carmésio 

envolve toda a família em seus projetos 

esportivos, colocando a esposa e filha 

para exercer as funções mais variadas.

Daílson Machado é exemplo de gestor 

esportivo

Dailson Machado é envolvido com a cau-

sa esportiva há vários anos e tem parti-

cipação efetiva em fatos importantes do 

esporte da Terra dos Campeões, sobre-

tudo na presidência do ASSU e na Secre-

taria de Juventude, Esportes, Eventos e 

Turismo.

O gestor foi atuante na história do ASSU, 

desde o movimento em prol da cons-

trução do estádio Edgarzão e, posterior, 

filiação da Associação Sportiva Sociedade 

Unida na Federação Norte-riograndense 

de Futebol, que possibilitou a estreia do 

clube em estaduais no ano de 2002.

Dailson se destacou, sobretudo, como 

presidente do ASSU, ciclo que ele diz ter 

encerrado na temporada 2012. Depois 

de ficar no quase em duas ocasiões, 

por influência direta do Tribunal de Jus-

tiça Desportiva, o Camaleão chegou fi-

nalmente ao título Estadual em 2009. 

Para isso, Machado colecionou brigas

em prol do Camaleão na Federação, tri-

bunais e com adversários.

Para o Camaleão se tornar o campeão 

mais jovem do estado, Dailson Machado 

teve que mostrar organização e cum-

prir todas as obrigações financeiras do 

clube em dia, para evitar acúmulo de 

dívidas. O clube teve que inclusive frear 

investimentos, como desistir do Cam

peonato Brasileiro da Série D em algu

mas ocasiões por falta de recursos, para 

evitar dívidas, mesmo quando o lado 

emocional dizia para que ele colocasse o 

time na competição.

Com secretário de Juventude, Espor-

tes, Eventos e Turismo, Dailson atuou 

no apoio aos clubes e campeonatos da 

-

-

-

cidade de diversas modalidades, como 

também na realização de Fórum Esta-

dual do Esporte e no apoio à realização 

de grandes eventos, sempre com o aval 

do prefeito Ivan Júnior.

Hoje, sobretudo, o esporte é encarado 

com seriedade na cidade de Assú e são 

realizados eventos de futsal, futebol, 

pesca, vôlei, taekwondo, MMA e outras 

modalidades na cidade. O planejamento 

é a ampliação dessas atividades e confir-

mar cada vez mais a cidade de Assu como 

um dos grandes pólos esportivos do

Rio Grande do Norte.

Túlio César guarda a história do esporte 

assuense

O professor de educação física Túlio Cé-

sar é o historiador do esporte assuense. 

Ele guarda números, estatísticas e de-

talhes históricos de personagens e en-

tidades do esporte assuense.

Uma relíquia é o acervo sobre a Asso-

ciação Sportiva Sociedade Unida. Túlio 

tem todas as fichas técnicas do Cama-

leão, desde a fundação, em 2002, e pre-

tende lançar um livro ainda em 2012, 

já que neste ano o clube completa dez 

anos de fundação. 

Ele também possui valioso acervo do 

Cruzeiro de Assú, inclusive pretenden-

do lançar um livro contando a história 

do clube celeste que representa o futsal 

assuense e está completando 30 anos 

de história em 2012. Túlio se envolve no 

futebol como professor, organizador de 

eventos e é voluntário como plantonista 

na Rádio Princesa do Vale.

organizou foi o Campeonato Brasileiro

Um evento de sucesso que Túlio César

de Vôlei Juvenil da primeira divisão,

que ficou marcado como uma das edições 

com melhor estrutura da história des-

se evento nacional.

Terra de Campeões
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Especial
Futsal
O futsal foi o 
esporte que mais se 
destacou no ano

14  Terra de Campeões

F
o

to
: C

a
rl

o
s 

G
u

e
rr

a
 J

ú
n

io
r



Cruzeiro Futebol Clube 
Campeão do Assu Open de Futsal
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Especial: Futsal
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O Cruzeiro Futebol Clube surgiu no âm-

bito escolar, mas, ao longo da história, 

passou a ser muito mais para o espor-

te assuense. O clube foi fundado no dia 

21 de setembro de 1982, por iniciativa 

de um grupo de alunos do colégio Edu-

candário Nossa Senhora das Vitorias - 

ENSV, através de participações nos jogos 

escolares. Mas, é hoje, 30 anos depois, 

que vive o melhor momento da história, 

uma vez que está jogando competições 

regionais e nacionais.

Ao longo dos anos, o clube se tornou 

o principal representante do futsal de 

Assú, conquistando títulos no municí-

pio e em regiões próximas, assim como 

se orgulha de ter tido alguns craques no 

elenco. O maior exemplo é Souza, que 

posteriormente defendeu a Seleção Bra-

sileira de Futebol. Outro nome de desta-

que é Barata, que também se transferiu 

para o futebol e se tornou ídolo do ABC, 

assim como atuou na Espanha.

No entanto, foi somente no ano de 2011 

que o Cruzeiro passou a ser conhecido 

em outros centros. Aproveitando uma 

baixa na modalidade, que está buscando 

se acostumar sem ter a presença de ABC 

ou América, os grandes do futebol poti-

guar, o Cruzeiro passou a se firmar como 

representante do RN no Brasil. 

Neste contexto, o ano de 2011 foi um di-

visor de águas na história do Cruzeiro. O 

time estreou em competições oficiais da 

Confederação Brasileira de Futsal (CBFs). 

Apesar de ser estreante, o time assuen-

se não se intimidou com a concorrência e 

realizou boas campanhas, tanto na Liga 

do Nordeste, como na Taça Brasil - 1ª 

divisão, participando das finais nos dois 

eventos, sendo o primeiro clube do inte-

rior potiguar a conseguir esses feitos.

A primeira participação em uma com-

petição oficial da CBFs foi a Liga do Nor-

deste. Na 1ª etapa do evento, o Cruzeiro 

fez uma campanha suficiente para se 

classificar para o quadrangular final.  Na 

primeira fase, em João Pessoa (PB), o 

time empatou com o Quixeramobim (CE), 

por 1 a 1, depois superou Brejo do Cruz 

(PB), por 2 a 1, e goleou o Riograndense 

(PI), por 7 a 0.  Na semifinal, o Cruzeiro 

venceu o São Gonçalo/Angicos (RN) nos 

pênaltis, por 5 a 4, depois de empate por 

3 a 3 no tempo normal, e foi derrotado 

na final da 1ª etapa pelo Horizonte, pelo 

placar de 2 a 1.

A campanha foi suficiente para garantir 

o time na fase quadrangular, realizada 

em Paulo Afonso (BA). Nesta etapa final, 

o Cruzeiro perdeu para o Moita Boni-

ta (SE), por 7 a 2, e foi eliminado, mas a 

campanha agradou e se tornou históri -

ca para o clube.

Na Taça Brasil 1ª divisão, também em 

Paulo Afonso (BA), o Cruzeiro chegou até 

a fase semifinal, ficando muito próximo 

do acesso para a divisão especial, que é a 

elite do futsal brasileiro. Os dois finalis-

tas da competição são promovidos para 

a Divisão Especial.

A campanha foi marcante para o time 

celeste, que iniciou a trajetória com um 

empate por 2 a 2, contra o Juína (MT), 

depois venceu o Piranhas (AL), por 4 a 

2, aplicou uma sonora goleada por 8 a 1 

sobre o Solimões (RO) e encerrou a parti -

cipação com uma vitória por 4 a 2, diante 

de São Francisco do Conde (BA). 

Na fase semifinal, o time celeste reali-

zou uma grande partida, diante do Hori-

zonte, mas foi derrotado por 2 a 1 e não 

conseguiu o acesso. Todavia, o Cruzeiro 

mostrou um nível de organicidade, que 

foi decisivo para que a cidade de Assú 

ganhasse o direito de sediar a próxima 

edição da Taça Brasil - 1ª divisão. O clu-

be agradou a Confederação Brasileira 

de Futsal ao mostrar preocupação em 

diversos fatores, desde o fato de contar 

com uma comissão técnica profissional, 

até o material esportivo utilizado, que 

atende as necessidades de viagens, trei-

nos e jogos, algo raro em times peque-

nos de futsal.

A entidade máxima do futsal brasileiro já 

havia recebido informações sobre a di-

fusão da modalidade na cidade de Assú, 

assim como o nível de organização nos 

eventos da cidade, sobretudo do Assú 

Open de Futsal, que reúne boa parte dos 

principais atletas do Nordeste e grande 

cobertura midiática. Com isso, confirmou 

a realização da Taça Brasil - 1ª divisão 

Apesar de ser o clube de futsal assuense 

registrado na Federação Norte-riogran-

dense de Futsal, o Cruzeiro sempre con-

viveu com a rivalidade local. Nos tempos 

em que o time representava o ESNV, os 

adversários eram os outros colégios que 

disputavam as competições.

Com o crescimento do clube, a rivalida-

de se ascendeu tanto no futsal, como 

no futebol, sobretudo nos campeonatos 

municipais, no qual, o Cruzeiro é geral-

mente o time a ser batido.

Atualmente, o Cruzeiro convive com di-

versos rivais no Campeonato Municipal 

de Futsal, onde o time entra como o úni -

co grande clube. Entretanto, é no Assú 

Open de Futsal, evento regional que 

acontece na cidade, que essa rivalidade 

se ascende. O bloco carnavelesco Prisia-

ca tem uma equipe própria, que conta 

com o apoio dos foliões e investimento 

para derrubar a tradição do Cruzeiro. 

Nos anos de 2010 e 2011, o Prisiaca/Cal 

Mossoró ficou em terceiro lugar. 

Todavia, o grande rival local do Cruzeiro é 

a Seleção da Várzea. O time representa 

a Zona Rural da cidade no Assú Open de 

Futsal e lota o ginásio com populares de 

vários distritos assuenses, ascendendo 

a rivalidade entre a zona rural e a zona 

urbana. Essa segunda é justamente 

representada pelo Cruzeiro. O investi-

mento do Cleiltur/Várzea é pesado e o 

time busca fazer um selecionado de jo-

gadores na Região Nordeste. Em 2010, a 

equipe eliminou o Cruzeiro na semifinal e 

se tornou o primeiro campeão do Open, 

porém, em 2011, foi derrotado pelo time 

celeste em uma goleada por 4 a 1 na fi-

nal do torneio. Em 2012, as zonas rural 

e urbana esperam desempatar o duelo.

Cruzeiro comemora três 
décadas de existência e 
melhor fase de sua história
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O futsal já está enraizado na cultura assuense. E, neste ano 

de 2012, os torcedores vão poder desfrutar de muitos jogos. 

A temporada inclui competições como Campeonato Municipal, 

e Campeonato Estadual, mas é o mês de dezembro que será 

mais esperado. Do começo do mês até o Natal, a cidade re- 

ceberá jogos praticamente todo dia, por conta das disputas do 

Assú Open de Futsal e da bastante esperada Taça Brasil de 

Futsal - 1ª divisão.

Apesar de um evento ser nacional e o outro local, existe um elo 

de ligação entre as duas competições. Isso porque a Confede-

ração Brasileira de Futsal só acatou o pedido para que Assú 

sediasse uma competição nacional, por conta do sucesso do 

Assú Open.

A partir do sucesso da 1ª edição do Assú Open, em 2010, o 

presidente da Federação Norte-riograndense de Futsal, Clóvis 

Gomes, anunciou que iria lutar pela realização de um grande 

evento nacional em Assú. Inicialmente, foi anunciado um jogo 

da Seleção Brasileira de Futsal na cidade, mas um imbróglio bu-

rocrático acabou impedindo que o jogo acontecesse em Assú. 

Agora, a cidade finalmente é presenteada com o anúncio da 

realização desse grande evento, após o sucesso da segunda 

edição do Assú Open. 

Outro evento que credibilizou a cidade para receber a Taça foi 

o Campeonato Brasileiro de Vôlei Juvenil, que movimentou a 

cidade e levou centenas de pessoas para o ginásio, entrando 

para história como uma das maiores competições já realizadas 

em Assú e um dos principais eventos já realizados na categoria 

A 1ª divisão é a competição de acesso e concede o direito aos 

dois primeiros colocados de disputar a Divisão Especial no ano 

seguinte. O evento conta com a participação de dez equipes, 

sendo indicadas pelas respectivas federações estaduais, de 

acordo com índices técnicos locais dos estados que estão in-

seridos nesta divisão. O Rio Grande do Norte contará com dois 

times. O Cruzeiro de Assú disputará o evento por ser sede da 

competição e o Alecrim de Serra de São Bento joga a compe-

tição por ter conquistado o Campeonato Estadual de 2011.

Os outros estados que irão indicar equipes são: Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Amazonas, Distrito Federal, 

Goiás e Sergipe.

A festa na cidade de Assú é grande com a confirmação da 

realização desse grande evento. O município vive um grande 

momento na modalidade, após as excelentes participações do 

Cruzeiro, que estreou em competições realizadas pela Confe-

deração Brasileira de Futsal (CBFS) em 2011 e já realizou ex-

celentes participações. A CBFS acredita em um grande evento 

na cidade, por conta das informações recebidas sobre as duas 

edições do Assú Open e a estrutura apresentada pela diretoria 

do Cruzeiro na Taça Brasil - 1ª divisão de 2011.

Taça Brasil - 1ª Divisão: 
Resultado do sucesso do 
futsal assuense O Assú Open de Futsal surgiu em 2010 como ideia particular 

do radialista e empresário Lucílio Filho. Motivado pela inaugu-

ração do Ginásio Arnóbio Abreu, ele decidiu reativar o Master de 

Futsal, que, por dez anos, foi o maior evento de futsal da região 

e também era promovido pelo mesmo gestor. A ideia de fazer 

um evento de futsal amadureceu e o organizador do evento re -

solveu criar uma competição totalmente nova, surgindo assim, 

o Assú Open de Futsal.

O evento já se consolidou no cenário esportivo do Rio Grande 

do Norte, tanto é que concorreu ao Prêmio Dez, considerado o 

Oscar do esporte potiguar, na categoria “Evento Esportivo do 

Ano”, ao lado da Meia Maratona de Natal 2011 e o Campeonato 

Mundial de Basquete Master em Natal.

A competição reúne uma disputa regionalizada entre clubes de 

várias cidades potiguares e representantes de diferentes públi-

cos assuenses, o que aumenta a rivalidade e atrai o público. Os 

times contratam jogadores renomados no futsal nordestino, 

aproveitando a demanda da época, já que o Open acontece em 

um período sem concorrência de competições oficiais no RN e 

estados vizinhos.

A premiação é um atrativo para convencer os times a investir 

e, consequemente, atrair os atletas. No primeiro ano, a com-

petição iniciou com uma premiação total de 9.500 reais, que foi 

ampliada para 15 mil reais em 2011 e vai chegar aos 18 mil no 

ano de 2012.

O Assú Open de Futsal conta com intensa cobertura midiática, 

devido a contratação de uma assessoria de imprensa especiali-

zada em esporte e parcerias com a Rádio Princesa do Vale, para 

a cobertura e transmissão diária e a TV União, que exibe a final 

do torneio. Com isso, o evento ganha a cada edição a cobertura 

de emissoras como a InterTV Cabugi, TCM e Band Natal, assim 

como os jornais e sites também divulgam o evento. 

A estrutura é outro atrativo do Assú Open, que conta com um 

placar eletrônico, através da parceria com a Confederação Bra-

sileira de Futsal, via Federação Norte-riograndense de Futsal 

(FNFS). Assim como são contratados os principais árbitros do 

RN, também através da FNFS. A rede de proteção teve um in-

vestimento de 10.000 reais e garante total segurança para o 

público e é semelhante a de eventos internacionais de futsal.

“Graças a Deus e a um trabalho sério, conseguimos incluir o 

Assú Open no calendário esportivo do Rio Grande do Norte. Es -

tamos muito satisfeitos com o que foi conseguido até agora e 

temos a certeza de que o evento ainda crescerá muito mais”, 

destacou o organizador do evento, Lucílio Filho.

Edição 2012
A terceira edição do Assú Open de Futsal acontecerá entre os 

dias 10 e 21 de dezembro, logo após a Taça Brasil - 1ª divisão, 

que será realizada em Assú. A premiação total em dinheiro foi 

ampliada para 18 mil reais.

O campeão irá receber sete mil reais e o vice ganhará três mil e 

quinhentos reais, premiação essa que é garantida devido a uma 

parceria firmada com a Shineray, que ainda dará uma moto ao 

campeão do evento.

Com isso, a expectativa é que o nível dos atletas presentes seja 

ainda maior. “A competição será logo depois de um evento na-

cional, que inclusive chega em Assú por conta da organicidade 

do Assú Open. Estamos confiantes em uma motivação ainda 

maior das equipes, para que o nível do evento seja altíssimo, 

quem sabe até com a presença de equipes na Taça Brasil”, pla-

neja Lucílio Filho.

Assú Open de Futsal é 
lembrado no ‘Oscar do 
esporte potiguar’

20  Terra de Campeões

F
o

to
: C

a
rl

o
s 

G
u

e
rr

a
 J

ú
n

io
r

F
o

to
: C

a
rl

o
s 

G
u

e
rr

a
 J

ú
n

io
r



    No primeiro ano do retorno de um trabalho nas categorias de base, 

o Camaleão do Vale já estabeleceu como meta a classificação para 

a Copa São Paulo de futebol sub-18, principal competição de ca-

tegorias de base do Brasil. De forma inédita, o ASSU conseguiu a 

classificação e se tornou o primeiro time genuinamente interioria-

no a garantir tal feito.

   A história mostrava que o sonho assuense era um pouco distante, 

praticamente impossível para os mais descrentes. Nenhum clube 

do futebol potiguar fora da Região Metropolitana de Natal havia 

conseguido a classificação para essa competição. O único  time 

não natalense a conseguir uma vaga foi o São Gonçalo, mas é um 

time da Região Metropolitana, que inclusive já jogou como man-

dante na capital.

   Vale ressaltar que clubes tradicionais, como Potiguar e Baraúnas 

já estavam tentando por anos consecutivos, assim como Poty-

guar de Currais Novos, Coríntians de Caicó e outros tantos times do 

interior disputaram vaga esporadicamente.

A possibilidade de formar um time sub-18 em Assú surgiu a partir 

do bom nível técnico apresentado no Campeonato da Liga Açuen-

se de Desportos dessa categoria. Um grupo formado por Lucílio 

Filho, Antônio Batista (Toinho da Conpasfal), Dailson Machado e 

Joseverton Varela passou a gerenciar as categorias de base do 

Camaleão do Vale.

Apesar da boa vontade, o grupo não arrecadou recursos suficien-

tes para fazer um planejamento ideal. A fórmula foi motivar pro-

fissionais do futebol, mostrando que o trabalho poderia render 

bons frutos para o esporte assuense.

Com isso, o técnico Damião de Bia (ou Damião de Oliveira), o su-

pervisor Carmésio Cabral, o preparador de goleiros Erasmo, o pre-

parador físico Pedro Júnior e o massagista Wilson encabeçaram, 

voluntariamente, o trabalho dentro de campo. A única exigência 

deles foi garantir a estrutura adequada para executar as ativida-

des, isso é, os instrumentos de trabalho para as funções de cada 

Garotada Inesquecível
primeiro clube potiguar fora do eixo da Região Metropolitana de Natal a se 
classificar para a Copa São Paulo de futebol sub-18.

um deles. A determinação foi cumprida e os profissionais tiveram 

tranquilidade para exercer as funções.

A competição que definiria o representante do RN foi o Campeo-

nato Estadual sub-18. O ASSU realizou boa campanha, se clas-

sificando em primeiro lugar no grupo de interior e terminando a 

competição na terceira colocação. A campanha já motivou todos 

e representou que o trabalho foi feito de uma forma correta.  Um 

dos frutos desse trabalho foi uma parceria firmada com o Noroes

te (SP), a partir do momento que o zagueiro-volante Romeu reali -

zou testes no clube paulista e foi aprovado. Além disso, o atacan -

te Gugu, de apenas 1,50m surpreendeu ao se tornar artilheiro da 

equipe, fazendo inclusive gols de cabeça.

A terceira colocação já estava de bom tamanho, mas, na reta fi-

nal da competição, a  Federação Norte-riograndense de Futebol  

trouxe uma notícia que animou ainda mais o Camaleão. A FNF 

negociou com a Federação Paulista uma segunda vaga para o fu-

tebol potiguar e decidiu criar um Torneio Seletivo para definir o 

outro representante. Com pouco tempo para inscrições e taxas 

elevadas, apenas dois times decidiram se inscrever, Visão Celes-

te e ASSU. Em jogo único em Natal, as duas equipes ficaram no 

empate em 0 a 0, levando a decisão para os pênaltis. Nas penali-

dades, o Camaleão venceu por 4 a 2 e realizou o sonho de classifi -

cação, com direito a dois pênaltis defendidos pelo goleiro baixinho 

Thalisson, de 1,61m. 

O feito foi comemorando com emoção por todos os integrantes 

do grupo do Camaleão do Vale e os garotos entraram para his-

tória do futebol do ASSU e de todo o interior do estado do

trabalhos semelhantes nos anos seguintes. A partir daí, o traba

Rio Grande do Norte, motivando, inclusive, outros clubes a fazerem

-

lho foi intensificado para a realização de uma boa participação em 

São Paulo. O ASSU ficou colocado no grupo Q, ao lado de Inter de 

Limeira (SP), Vitória de Santo Antão (PE) e o fortíssimo Santos.

Apesar de todo o esforço, o Camaleão do Vale não tinha poder 

aquisitivo para competir no mesmo nível dos demais adversários. 

Na partida de estreia contra o Inter de Limeira, o time se aproxi-

mou de pregar uma surpresa nos donos da casa. O jogo ficou em-

patado até os 27 minutos da etapa complementar, mas a vitória 

ficou mesmo com a equipe mandante, que ganhou pelo placar de 

3 a 1. Na partida contra o Santos, o Camaleão foi derrotado por 6 

a 0, mas o goleiro Thalisson novamente mostrou o potencial para 

defender pênaltis e agarrou uma penalidade máxima. No jogo de 

despedida, contra o Vitória (PE), o Camaleão foi derrotado pelo 

placar de 4 a 1.

Apesar de não ter marcado pontos, o grupo do Camaleão ficou 

eternizado pelo ineditísmo da classificação e os vários talentos 

revelados, como o atacante Kaio, que se transferiu para o Noroes-

te (SP) e o lateral-esquerdo Mithiael, que passou a integrar o elen-

co profissional do ASSU já no Campeonato Estadual 2012.

Além disso, o clube recebeu diversas propostas de investidores

para realizar trabalhos semelhantes e deverá ter bem mais apoios

nos próximos projetos de categorias de base.

Capa
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Capa

   O grupo do ASSU sub-18 já gerou bons frutos de imediato, 
para o futebol profissional. Na frente do comando do time 
principal, o técnico Ademilson Venâncio selecionou três 
jogadores para integrar o elenco que disputava o Campeonato 
Potiguar de 2012. Foram eles: o zagueiro Romeu, o lateral-
esquerdo Mithiael e o meia Kaio Lopes.

   Romeu já havia sido utilizado no  
Campeonato Potiguar de 2011, 
sob o comando de Damião de Bia, 
mesmo treinador que comandou a 
equipe sub-18 posteriormente. O 
zagueiro também foi aprovado em 
teste no time sub-20 do Noroeste 
(SP) no segundo semestre de 
2011. O treinador da categoria 
júnior da equipe paulista era 
A d e m i l s o n  V e n â n c i o ,  q u e  
p o s t e r i o r m e n t e  p a s s o u  a  
comandar o ASSU. 

      A revelação assuense só não se 
transferiu em definitivo para o 
Noroeste porque as inscrições 
para o Campeonato Paulista sub-
20 já haviam se encerrado. 

Entretanto, Ademilson Venâncio afirmou que o atleta tinha 
condições técnicas de ser titular do time.

   Após a saída de Venâncio do ASSU, Romeu também agradou 
ao interino e velho conhecido Damião de Bia. O zagueiro 
também ganhou confiança do treinador efetivo da reta final 
do Estadual, Andrey Valério, quando conquistou, em 
definitivo, a titularidade. Romeu foi fundamental para o 
crescimento da equipe, que brigava contra o rebaixamento e 
chegou na última rodada da fase classificatória com chances 
de classificação. O time perdeu a vaga em jogo contra o 
posteriormente campeão América de Natal, em um empate 
eletrizante.

   Romeu foi indicado pelo radialista Lucílio Filho para a equipe 
do Baraúnas. Ele está atualmente fazendo parte do elenco 
profissional do Leão de Mossoró que disputa a Série D do 
Campeonato Brasileiro.O Baraúnas é o único time do interior 
do Rio Grande do Norte participando de uma competição 
nacional no segundo semestre de 2012. Apesar de só ter 18 
anos, Romeu vem agradando no Tricolor.

   O meia Kaio Lopes também pode ser considerado uma grata 
revelação do time sub-18. Filho de um dos principais 
jogadores que vestiram a camisa do ASSU, o lateral-direito 
Diassis, o garoto tem mostrado potencial para dar passos 
ainda mais largos. Ele foi um dos artilheiros do ASSU no 
Campeonato Estadual sub-18, com oito gols, e destaque na 
Copa São Paulo. Por isso, passou a integrar o elenco 
profissional do Camaleão do Vale.

Romeu

    Apesar de só ter 16 anos, Kaio não se intimidou com o ritmo 
de treinamentos dos profissionais do ASSU. Mesmo sem 
estrear na equipe principal, ele mostrou muita personalidade 
e qualidade técnica, por isso, foi indicado ao Noroeste (SP), por 
Ademilson Venâncio. Kaio está integrando o elenco sub-17 do 
time paulista.

   Em São Paulo, ele passou a ser utilizado como volante, 
porque mostrou poder de marcação e qualidade na saída do 
jogo. Inicialmente reserva, ele conquistou a posição de titular 
na vitória por 3 a 0 sobre a Ferroviária (SP), válida pelo 
Campeonato Paulista sub-17. O agora volante marcou um 
dos gols da vitória.
   

   O lateral-esquerdo Mithiael também foi aproveitado no 
time profissional do ASSU, logo depois que chegou da disputa 
da Copa São Paulo de futebol sub-18. Ele inclusive foi 
considerado o destaque da equipe sub-18, pela equipe de 
reportagem da Sportv, que transmitiu o jogo contra o Santos.

  Mithiael não sentiu a pressão de treinar no grupo 
profissional e foi inclusive relacionado para algumas partidas 
do time principal, durante o Campeonato Potiguar de 
profissionais.

Três jogadores seguem se
destacando após Copa SP

Mithiael
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Nascido em Assú e criado em Itajá, o volante Marielson, que 

tem atualmente 27 anos, conseguiu crescer na carreira e atuar 

em várias praças esportivas. Ele começou a aparecer para o 

futebol jogando no Rio Grande do Norte, em clubes como ASSU 

e São Gonçalo, além de ter atuado em outros times potiguares. 

Há cinco anos, ele deixou o Estado, para trabalhar em outros 

centros e atualmente defende a camisa do Fortaleza. Mesmo 

com o sucesso, o jogador mantém-se humilde e, por isso, é 

exemplo para os mais jovens.

Ficha Técnica:

Nome: Marielson Paulo Tavares da Silva

Data de nascimento: 30\03\1985

Local de nascimento:  Assú (RN)

Posição: Volante

Peso: 70kg

Altura: 1,70m

Clubes: ASSU, América (RN), São Gonçalo (RN), Baraúnas (RN), 

Potiguar de Mossoró (RN), Guamaré (RN), Asa de Arapiraca (AL), 

Caxias (RS), Guaratinguetá (SP) e Fortaleza (CE).

Títulos: Campeão Potiguar da Segunda Divisão em 2006 (Gua-

maré), Bi-campeão alagoano em 2008 e 2011 (ASA), Acesso 

para a Série A-1 do Campeonato Paulista em 2010 (Guaratin-

guetá).

Características: Segundo volante, alia marcação, com a saída 

para o jogo. Tem bom passe e chute forte de longa distância.

Características físicas: Bem condicionado, explora a velocidade 

durante os jogos e dificilmente se cansa. Pequeno histórico de 

Perfil:

Marielson

lesões.
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Perfil: Marielson
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Como é Marielson no ambiente de trabalho?

Sou um cara de grupo, haja em vista que nunca tive atrito com 

ninguém em dez anos de profissional. Me dou com todo mun-

do, sou também muito alegre, por isso, facilita o meu convívio.

E fora do futebol?

Um homem que se dedica a sua vida a família.

O que significa o futebol para você? E o ASSU (clube), o que significa pra você?

 O futebol me proporcionou muitas coisas. Hoje, através dele

eu posso chegar no Rio Grande do Sul, Alagoas,  São Paulo, Pa-

raná e em vários outros estados do Brasil, que eu colhi amigos.

Isso é muito gratificante e foi tudo por conta do futebol. tenho a agradecer.

O ASSU foi o marco zero na minha vida profissional, foi onde tu-

do começou. Eu agradeço a todos que sempre me apoiaram. 

Se eu for falar aqui em todos, vai faltar palavras, então eu só

Curiosidades
Maior alegria da carreira: A alegria de um jogador é quando 

conquista um título. (Ver item títulos).

Maior tristeza da carreira: Foi no meu primeiro ano de profis-

sional, quando eu tava no ASSU, no ano de 2002, quando o time 

passou nove rodadas sem ganhar.

Momento que pensou em desistir: Quando minha mãe faleceu. 

Naquele momento, nem minha esposa me reconheceu, mas, 

graças a Deus, eu dei a volta por cima.

Ídolo: Zico, apesar de não ter visto jogar, observei os melhores 

momentos e achei incrível, um craque.

Sonho Realizado: Ser pai.

Sonho que pretende realizar: Jogar na Europa e isso está próxi-

mo, se Deus quiser.
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O Vale do Açú é conhecido por ter revelado vários jogadores em cidades como 

Assú, Carnaubais, Pendências e, principalmente, Itajá, de onde saiu a maioria 

dos craques. Confira a Seleção dos jogadores que marcaram história:

Seleção do Vale do Açu

ERASMO Natural de Carnaubais, o goleiro mantém-se regular no gol do Camaleão do Vale, desde a fundação do clube. Supera a baixa estatura com 

grande elasticidade, aprimorada nos treinamentos.

DIASSIS O assuense atuou no Camaleão nos primeiros anos da história do clube, mostrando vigor tanto na marcação, como no apoio. O auge foi a 

atuação brilhante na goleada por 5 a 0 sobre o ABC em Natal.

IVAN VERÍSSIMO O itajaense é o representante do período amador do futebol local nesta seleção. Mostrava segurança, raça e tempo de bola. Tinha 

potencial de sobra para se tornar profissional.

ROMEU O jogador de Assú é ainda um garoto de 18 anos, que está apenas começando a carreira, mas já conseguiu feitos suficientes para ser um dos 

selecionados. O zagueiro foi o capitão da histórica classificaão do ASSU para a Copa São Paulo sub-18, principal competição de categorias de base 

do país. Além disso, estreou como titular em 2011, aos 17 anos, assim como foi titular também em 2012. Foi aprovado em testes no Noroeste (SP).

BRUNO ASSUENSE Tem velocidade e mostra poder de marcação, tanto é que, apesar de franzino, já foi utilizado como zagueiro. Participou do título 

do ASSU de 2009 e do título do Centenário Pauferrense na 2ª Divisão Estadual do mesmo ano. Em 2010, foi um dos poucos destaques na fraca 

campanha do ASSU. Uma contusão no joelho tem atrapalhado os planos desse jovem talento, que ainda pretende voltar ao futebol.

LANO Tímido fora dos campos, o volante é conhecido pelo seu vigor dentro nas quatro linhas. É o chamado brigador, que nunca foge de uma dividida. 

Teve duas passagens pelo América de Natal, incluindo uma participação na Série A do Brasileiro em 2007. Também atuou no futebol mexicano e em 

outros clubes do futebol nordestino. Pelo ASSU, o itajaense tornou-se campeão estadual de 2009.

MARIELSON É o segundo volante que sabe sair jogando e concluir com chutes fortes, mas, como manda a posição, marca com eficiência e tem um 

passe rápido. Profissionalizou-se aos 17 anos e sempre manteve-se regular. Aos 27 anos, o assuense radicado em Itajá está em crescente na car-

reira. Já passou por ASSU, Baraúnas, Potiguar de Mossoró, Guaratinteguetá e ASA (AL). Atualmente defende o Fortaleza.

SINHA O jogador de Itajá naturalizou-se mexicano e é o único atleta do Vale do Açú que atuou em uma Copa do Mundo, conseguiu esse feito, com 

a camisa mexicana, em 2006 na Alemanha. Anteriormente, o atleta já tinha enfrentado a Seleção Brasileira. Sinha está no Toluca do México desde 

1999 e é considerado o maior jogador da história do clube. É uma meia de qualidade diferenciada, com excelente visão de jogo. 

SOUZA Craque. Essa palavra define o meia Souza, que nasceu em Assú, mas se sente itajaense. O jogador foi considerado um dos maiores meias 

canhotos do Brasil nos anos 90, sendo inclusive convocado para a Seleção Brasileira. Ele conquistou títulos por Corinthians, São Paulo e Atlético 

Paranaense. Ainda atuou no Atlético Mineiro, Flamengo e no futebol russo. Foi descoberto pelo América e chegou a atuar de graça no clube no final 

da carreira, por conta da identificação, se tornando assim o maior ídolo da história alvirrubra.

GILSON LOPES Foi o precursor do sucesso de Itajá no futebol. Na década de70, quando nem se cogitava a possibilidade de emancipação de Itajá, o 

jogador conseguiu aparecer no cenário do futebol. Apesar de ser baixo, ter menos de 1,70m, se tornou um grande cabeceador, além de ter um chute 

forte e excelente presença de área. O artilheiro nato foi ídolo do América e também do Alecrim. Assim como atuou em outros estados nordestinos 

e foi pretendido pelo Fluminense.

BARATA Foi ídolo na maioria dos clubes que passou. O jogador natural de Pendências conseguiu marcar história primeiramente no ABC, depois 

defendeu clubes como Tenerife e Mérida da Espanha, Braga de Portugal, assim como atuou também na Ponte Preta. Retornou ao ABC e encerrou a 

carreira no ASSU, sendo campeão estadual em 2009, mostrando a identificação com o futebol do Vale.

NETINHO MATIAS Foi o técnico que treinou o ASSU em mais oportunidades, sendo impedido duas vezes de conquistar o título, devido a ações judi-

ciais contra o clube. Por ironia, chegou a decisão de um Estadual contra o Camaleão, no ano de 2009, quando foi vice-campeão, comando o Potyguar 

de Currais Novos. Era o treinador do time na goleada diante do ABC, por 5 a 0, no Frasqueirão em 2005. Fez história como jogador, atuando no meio-

campo, onde também poderia estar entre os selecionáveis.
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