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FORNAZIERIJÚNIOR, Antonio. O nosso pé de vento: embora nunca
tenha sentado em um banco de faculdade,esse ex-lixeirofoi chamado
de 'super-professor',tendo sido exemplo e, depois, o mestre de toda
uma geração de atletas campineiros. Correio Pooular. Ca~.~
dez. 1999.
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para
quem começou no esporte como
lixeiro, correndo para execu-

~esmo assim, continuou no esporte, sempre sendo um destaque. Argemiro Roque foi o pri-
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tar o seu trabalho pela Limpeza Pública de Campinas.No ano
passado, Argemiro Roque fez

meiro campineiro a disputar
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funções com estilo e muito fôlego. L'ogOdespertou a atenção'
de treinadores que atuavam na
área. Mesmo tardiamente, Argemiro Roque, que nasceu em
Itatiba e foi criado no Largo
Santa Cruz, no bairro Cambuí,
em Campinas, começou no atle~
tismo aos 21 anos de idade, defendendo o Clube Botafogo, no
bairro do mesmo nome.
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miro Roque deixou as pistas e
deu início a sua carreira de téc~
nico. Foi o responsável pelo.,
surgimento de Odete Valentino Domingos,dando a ela orien'tações que a levaram aser re..
cordista sul:americana dearre}"
messo do dISCO,peso e dardu-:
Odete, que viria a ser sua espo'sa, é até hoje uma das mais respeitadas atletas brasileiras. No
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na modalIdade, passou a ser conhecido como o rei do pedes-

mundIal de arremesso de dISco na categoria master.

trianismo regional, O desempenho de Argemiro Roque encantou a Antônio dos Santos - um
atleta consagrado que tornou-se técnico - que o levou
para o Clube Campineiro de
Regatas e Natação, em 1946.

Ele também foi responsável
pelo surgimento das campeãs
internacionais Conceição Geremias, Rita Geremias e Elizabete Cândido. No masculino,
um de seusgrandes aprendizes
foi Lourival Ferreira da Silva.

No novo clube, Argemiro
Roque encontrou condições melhores para seu aperfeiçoamento técnico e físico, já que a agremiação dispunha de uma pista
de atletismo e contava com uma
equipe bastante forte. A cada
prova, Argemiro Roque ganhava experiência e esbanjava categoria. Os 800 metros rasos
eram sua especialidade, sendo

Os seus conhecimentos, adquiridos na prática, o levaram
a participar de cursos em Mainz,
na Alemanha, onde falou para
técnico e atletas de vários países. Durante 32 anos, Argemiro
Roque se dedicou também a ensinar atletismo na Escola Preparatória de Cadetes do Exército -EsPCEx - e nas demais unidade militares de Campinas.

imbatível nas provas nacionais.
Durante 13 anos, o atleta

Tal dedicação rendeu-lhe
uma homenagem perpétua:

campineiro de coração reinou
absoluto nessa prova, conquistando medalhas e mais medalhas, fosse no Brasil ou fora
dele. Nos Jogos Abertos do Interior, era considerado um atleta insuperável. Fez ainda boas
participações
nos
Jogos
Pan-Americanos de Buenos Aires, em 1951, da Cidade do México (55) e de Chicago (59).

uma placa colocada na EsPCEx.
"Não merecia isso. Meus atletas é que são merecedores pela
dedicação", costumava repetir,
com humildade.
Nos últimos três anos antes I
de sua morte, Argemiro R,oque ,
foi obrigado a render-se a pro- ;
blemas de saúde, que o afastaram definitivamente.
Na madrugada do dia 6 de fevereiro

A consagração definitiva

de 1998,o ex-atleta faleceu, aos C]'

aconteceuem 1952,quandore- 74anos.
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