
 
“Preferível ser o pior entre os melhores que o melhor dentre os piores” 

Osvaldo Luis Tatagiba 

 

“Eu estou sempre bem ou mentindo” 

Osvaldo Luis Tatagiba 

 

“Saudades eternas do nosso amigo e grande jogador Osvaldoluis” 

Grupos do whatsapp: Ases da Sueca, Mega amigos & Mega Sueca II 

 

Agradeço imensamente o tempo que pude conviver com meu PCO e guru suequeiro 
Osvaldoluis, sempre será lembrado por mim, pelo seu brilhantismo, honestidade, lealdade, 
inteligência e competência, como jogador e principalmente amigo, meu companheiro de 
projetos em prol da Sueca, de tantos e tantos anos, o pioneiro dos torneios paralelos, online e, 
também incentivador organizador dos torneios presenciais, sem dúvida um Ás de ouros. 
 
Amigo, você me fez sair da sueca virtual e, mostrar que a Sueca não é um jogo masculino, e 
sim um jogo para pessoas habilidosas. Sempre me admirou, incentivou, aconselhou, enfim... 
Brigamos e jogamos muito!!! Rodamos vários bairros do Rio de Janeiro jogando sueca, 
bebendo whisky, cerveja e comendo bolinho de bacalhau... 
 Ainda bem que naquela época não existia Lei seca. Eu teria perdido a habilitação há muito 
tempo. Rsssss.  
Como costumávamos brincar: #Osdiferenciados 
Você sempre foi um cara diferenciado, sem dúvida!  
Obrigada por me apresentar pessoas especiais, uma delas é meu PCO de sueca e grande amigo 
até hoje, porque você nos aproximou.  
O torneio Rei dos Reis em Santa Teresa, foi um dos momentos mais marcantes, me senti muito 
honrada em participar, jamais esquecerei aqueles momentos entre amigos. 
Seja como Osvaldoluis ou como Osvalco, a pergunta que nós respondemos por você:  
Se no torneio do Mega, você caísse ao mesmo tempo com Ale e Lu, quem você escolheria?  
Nós jamais o deixaríamos escolher!!! Ficaria com dois bots. Rsssssss 
Aaaaah meu amigo, que falta você já está fazendo!!! 
 
Deus quer ao seu lado os melhores, e você com certeza já está ao lado do Senhor cumprindo 
uma nova missão, te amo amigo, até mais. 
Rei dos Reis, a Sueca Megajogos está de Luto! 
Meus sentimentos a família e aos amigos 
Aleboop 
 
 
É amigo, foi um sopro, a vida às vezes não é tão generosa com quem gosta dela. 
 
Difícil externar o carinho/amor que tinha e tenho por você. 
 
Jamais esquecerei quando você chamou sua mãe e disse. “Mãe, você lembra dele? Esse é o 
Luciano, meu filho mais velho...” 
Jamais esquecerei o dia em que, através de uma reunião de amigos, a fim de um rei dos reis, 
você me convidou e me presenteou com amigos de um nível afetivo imensurável e que 
carregarei eternamente. 
 
É triste amigo, saber que não terei mais o prazer de te ligar, mesmo que para brigar, mesmo 
que pra levar esporro. Nunca mais poderei sentar na whiskeria de São Januario, ao lado de 



Eurico, demais dirigente e jogadores e você fazer sentir que eles eram tão pequenos em 
matéria Clube de Regatas Vasco da Gama. Era sua paixão, Vasco e Sueca! 
Cara, você tinha caráter e personalidade muito forte. Cara, você era um @#$&#, você me 
serviu whisky blue label no copo de geleia, nossa amiga Alê, não me deixa mentir...Hahaha  
jogando sueca no Mega, deitados os três no chão da tua casa, @#$& só você mesmo. 
Caramba, essa foi demais fazer mudança do Centro do Rio pra São João...Depois de eu estar 
morto de cansado, você senta na escada da sua nova casa pra fumar um cigarro e me dando 
ordens pra eu tirar as coisas do carro e subir pra você. Kkkkkkkkkkkkkkkk 
Estão aí alguns episódios inesquecíveis. 
 
Papai, só me resta dizer que sempre te amarei!!! 
 
Abraço fechado!!! 
Luciano0p 
 

 

“ A família enlutada de Saquarema, sente muito pelo falecimento do amigo Osvaldo Tatagiba. 

Que Deus conforte a família.” 

Nsaqua 

 

 

“Querido amigo, quando soube a triste noticia do seu falecimento, não consegui acreditar. 

Como a vida pode ser tão dura e imprevisível? Amamos quem nos rodeia e fazemos tudo para 

estar do lado dessas pessoas, mas, de repente, elas podem já não estar mais presentes em 

nossa vida. É uma dolorosa realidade que não aceitamos e que nos custa sempre a enfrentar. 

Meus sentimentos a todos os seus entes e amigos...Descanse em paz.” 

Márcia Cristina / Andrebrasil 

 

 

“Ahhh Osvaldo querido...Que falta você vai fazer! Siga na paz e na luz querido amigo.” 

Audreyhappy 

 

 

“Osvaldo, você foi um verdadeiro amigo, que conheci num mundo virtual, até então 

inimaginável para mim. Que deus o receba de braços abertos, como você me recebeu no 

Megajogos e presencialmente! Vai na paz meu irmão!”  

Capitocruz 

 

 

“Ao grande amigo, vascaíno Osvaldo Luis, descanse em paz! Saudade eterna, meus 

sentimentos a família”  

Malhadorrj 

 

 

“ Perdemos um grande mestre da Sueca, que me ensinou muitas coisas com sua alegria nos 

desafios. Que ele descanse em paz.” 

Daiseloca 

 



“Muitas lembranças vão ficar para sempre do grande amigo e excepcional jogador Osvaldo 

Luis” 

Felipe1109 

 

 

“Osvaldo vai fazer muita falta, meus sentimentos a família” 

Karalegalrj 

 

 

“Meus mais sinceros sentimentos” 

Numberone 

 

 

“ Osvaldo meu amigo vascaíno, saudades e muito obrigado por ter feito parte da nossa história 

no Megajogos” 

Urca 

 

 

“Triste, muito triste...Mais um Megamigo que nos deixará muita saudade!” 

Elobarros 

 

 

“Grande perda, para sueca e, para nosso dia a dia. Cara super inteligente, sempre parava para 

ouvir os áudios dele, porque gostava da inteligência dele”  

Lucasss9999 

 

 

“Meus sentimentos aos familiares do nosso amigo Osvaldo. Grande parceiro, vamos sentir 

muito sua ausência. Fique na paz do Senhor.”  

Aristides 

 

 

“Meu amigo partiu deste mundo e agora eu me despeço com tristeza, e no coração visto o 

luto eterno.” 

Fantasticaa 

 

 

“Meu amigo Osvaldo, fiquei muito triste com a notícia do seu falecimento, me lembro de 

algumas brincadeiras nossas no Mega, e tenho a certeza que o céu, está contente por receber 

uma pessoa tão boa como você, vai com Deus Osvaldoluis” 

Edinhoscsul 

 

 

“Vai ficar na lembrança, os bons momentos de parceria e jogadas impecáveis. Que nosso Pai 

Maior possa confortar o coração de todos os familiares!!!” 

Nycolas1102 

 



“Que o universo da Sueca no céu receba este grande jogador e amigo. Descanse em paz 

amigo. Minhas condolências à família Tatagiba” 

Ronieck 

 

 

“Sinto que foi um grande privilégio tê-lo conhecido e ter convivido com você, e me confortam 

todas as lembranças que guardo de você. Para sempre lembrarei e sentirei saudades suas. Até 

sempre e descanse em paz amigo!” 

Monika09 

 

 

“Que Deus o receba seu espírito de braços abertos. Vai em paz amigo” 

Todokoro 

 

 

“Você nos pegou de surpresa com essa partida repentina. A dor é dilacerante, sem exagero 

algum. Conviver contigo, ainda que de uma forma distante, foi um privilégio. Ao homem, a 

minha admiração e carinho eternos: fiel aos seus amigos e integro nas suas atitudes. Ao 

jogador de sueca com excelência, o meu respeito e gratidão por tantos ensinamentos e 

paciência. Sou no mínimo uma privilegiada, pelas várias oportunidades em ter você como 

parceiro. E uma pessoa de sorte por um dia ter sido considerada sua amiga.Tantos planos, não 

é mesmo? Europa em 2020, que ficou para trás. Mas os planos de Deus são maiores. Se hoje, a 

tristeza é o gosto amargo da sua partida estão presentes, a sua trajetória aqui será lembrada 

pra sempre com muito amor e vários risos. Que Deus te receba de braços abertos, meu eterno 

rabugento.” 

“Senhora NIN” – (Saiba que você me irritava muito quando me chamava assim). 

É tanta saudade, será sempre com muita saudade que estarei pensando em ti. 

Anaisnin 

 

 

“Mega amigo Osvaldo, Deus tenha sua alma em bom lugar, descanse em paz amigo.” 

Loirapereir 

 

 

“Muito triste, bom amigo, brilhante jogador. Pena mesmo!” 

Clods 

 

 

“Tive contato pessoal com Osvaldo somente um dia, num torneio de Sueca em Vila Isabel, 

fazem muitos anos, a dupla dele jogou a final contra a minha e viraram o placar na última mão, 

mas o detalhe mais relevante foi a semifinal que o Osvaldo se recusou a jogar porque estava 

acompanhando o jogo do Vasco, quando o jogo do Vasco acabou ele voltou ao campeonato e 

a dupla dele ganhou da minha na final por 8x7, ganhando de 2 a última mão, acho que essa  

era a ordem das paixões dele: Vasco em primeiro e logo após a Sueca, meus sentimentos a 

todos os amigos e familiares, e que ele seja lembrado por suas paixões!” 

Sabinogiglio 

 



“Grande Osvaldo, sem mesmo o conhecer pessoalmente, percebi nele a grande facilidade de 

expressão e de companheirismo, aliados à sua inteligência. O time de Sueca, do céu, ganha um 

grande participante e nós, na terra temos que conviver com a sua falta física, mas nos nossos 

corações ele estará sempre presente. Que Deus o tenha na sua glória, amém!” 

Tino1415 

 

 

 

 

 


