
Grupo tijucano organiza torneios e até churrascos 
 
De tanto frequentarem o mesmo local, os jogadores de sueca da Praça Saens Peña resolveram 
organizar-se para estender suas atividades para além do tradicional ponto de encontro. 
 
Denominados Grupo do Kleber – em homenagem ao seu líder e fundador – os cerca de 40 
membros participam de torneios em outros locais, além de realizarem um tradicional churrasco 
todo fim de ano. 
 
Quase todos os membros de nosso grupo são pessoas de terceira idade, exceto uns poucos 
mais novos. Esse é um modo de estendermos nossa amizade para além do jogo – explica José 
Vicente, integrante do grupo. 
 
O membro mais novo da turma é Cláudio Lameira, de 44 anos. Destoando do grupo, ele se 
solta na hora das partidas. 
 
O pessoal mais velho é sempre mais tranquilo. Descobri isto aqui há aproximadamente cinco 
anos, pois passo muito pela Saens Peña a trabalho, apesar de morar na Penha. E nunca mais 
deixei de vir, pois, além de adorar sueca, essa é uma maneira de se relaxar no dia-a-dia 
destaca ele, que trabalha como vendedor circulando diariamente por vários pontos do Rio. 
 
A organização e a paixão pela sueca fazem o grupo constantemente organizar e participar de 
torneios com jogadores de outros locais, faixas etárias e classes sociais. 
 
Do vizinho Morro do Salgueiro partiu o convite para um torneio no sábado, 1º de maio, em 
uma praça da própria comunidade. A competição será toda realizada em um dia, com troféus 
como premiações para os primeiros lugares. 
 
A sueca é uma forma de se unir pessoas de idades e classes sociais diferentes – diz o 
vendedor Carlos Eduardo Lopes, 33, organizador do torneio e morador do Salgueiro. 
 
Jogador de sueca há 15 anos, ele diz que costuma realizar competições até maiores, 
convidando moradores de outros bairros. 
 
Nessas ocasiões, espalhamos até cartazes pela cidade – revela. 
 
A competição de sábado deverá ter 32 participantes, organizados em duplas pré-definidas. 
 
Casas de convivência Apesar de muitos desconhecerem, a cidade conta com seis casas de 
convivência e lazer para idosos: duas em Botafogo, uma na Gávea, uma na Lagoa, uma em 
São Conrado e uma na Tijuca. Todas são mantidas pela Secretaria Municipal de 
Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. As atividades oferecidas os locais são aulas de 
artesanato, dança, música, xadrez, inglês, além de palestras e festas temáticas. 
 
Qualquer pessoa acima de 60 anos pode participar, comparecendo a uma das casas e fazendo 
sua inscrição. A secretaria tira dúvidas no telefone 2503-3711. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A21. 


