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o novo Técnico enconTrará um 
vasco invicTo na série b

VaScO contrata Maurício 
Souza para suceder o técnico 
Zé Ricardo no clube

[ ]Maurício Souza, ex-auxiliar do Flamengo, é o 
novo técnico do Vasco

Um Prego 
na Chuteira

Deusdeth Nunes - Garrincha

È cOiSa SéRia?

Meus amigos, o nosso filósofo William Bogea. "o Vei" 
diz que "futebol é coisa séria mas muita gente pensa 
que não é. Principalmente  alguns cartolas e frajolas 
deste esporte bretão. É bretão porque foi criado na "Grã 
Betanha" com toda aquela manha de quem açoita e de
quem apanha porque é "dando que se recebe, é per-
doando que somos perdoados e morrendo que somos 
enterrados. Raimundo Clementino Neto  escreve e eu 
transmito para os senhores que "Futebol é o elo que en-
trelaça classe alta, média e classe dos pequenos. Des-
de os povos sagazes aos serenos e todo o mundo ao 
ver, um gol se abraça: a torcida vive um estado de gra-
ça, em gozo de prazer e de amor plenos, sofrimentos, 
se omitem são menos, emoção alimenta aquela mas-
sa. Em delírios, deliremos. Serenos, menos. Diz o poeta 
que "o futebol com a arte tem mostrado abraçados em 
pleno campo de jogo: ódio, paz, paixão e rivalidade. Ve-
jam: "Futebol é um elo que entrelaça/classe alta, média 
e classe dos pequenos./E desde os povos sagazes aos 
serenos/Todo mundo ao ver um gol, se abraça "A torci-
da vive um estado de graça/em gozo de prazer e amor-
plenos/sofrimentos se omitem. São amenos/Emoção 
que alimenta aquela massa. "E diz o Clementino que o 
futebol como arte tem mostrado abraçados em pleno 
campo de jogo: ódio, paz, paixão e rivalidade. Ele diz, na 
página seguinte que "paz tem sido a virtude que mais 
o homem procura". E eu sou uma testemunha disso 
porque Zé Coriolano perdeu Maria da Paz e nunca mais 
achou nem no Morro do Querosene, nem em adjacên-
cia. Vive perguntando lá na Boca de Pau; "Vocês viram 
minha mulher, por aí? É a da Paz."Era da paz. Ela agora 
é uma guerrilheira "Mas vida continua e nosso esporte 
bretão resiste à crise e à crase com dois representan-
tes, e é o interior (Piripiri) do Luiz "Menez", outra é a ca-
pital que é Fluminese de João Vicente Paraíba, sucesso 
em qualquer lugar. River, Piaui, Flamengo, Tiradentes 
são coisas que o tempo levou...

Divulgação/Flamengo

O Vasco anunciou, nessa segunda-feira, a contra-
tação de Maurício Souza para assumir o cargo de 
técnico do clube, no lugar de Zé Ricardo, que acei-
tou uma proposta do Shimizu S-Pulse, do Japão. 
Souza chega a São Januário acompanhado do au-
xiliar João Eduardo, com vínculo válido até o final 
da atual temporada, para sua primeira experiência 
como treinador de um time profissional.

O novo técnico vascaíno passou os últimos anos 
trabalhando no Flamengo, clube no qual coman-
dou diversas equipes das categorias de base antes 
de integrar a comissão técnica do time principal. 
Foi treinador interino na reta final da temporada 
2021, após a demissão de Renato Gaúcho, mas aca-
bou desligado pela diretoria quando Paulo Sousa 
- demitido na semana passada - foi contratado, pois 
o português trouxe sua própria comissão.

Maurício Souza chegou a ir para o Atlhetico-PR , 
também como auxiliar, em passagem curta encer-
rada no mês passado. Antes de trabalhar no time 
paranaense e no Flamengo, teve outras experiên-
cias no Rio de Janeiro, sua terra natal. Além de ter 
trabalhado nas categorias formação do Botafogo, 
vestiu a camisa do próprio Vasco como atleta do 
futsal adulto, em 2001, e foi treinador da base cruz-
maltina da modalidade, em 2007.

O técnico encontrará um Vasco invicto na Série 
B, com seis vitórias, seis empates e 24 pontos, cam-
panha responsável por deixar o time na terceira co-
locação. O único foco da temporada é devolver o 
clube à primeira divisão nacional, em um ano em 
que as expectativas giram em torno da concretiza-
ção da venda da SAF vascaína à 777 Partners.

(Estadão Conteúdo)

PiRiPiRi fEchadinhO
Um dos nossos bons representantes no jogo de 
bola inglesa, o time de Piripiri, foi jogar longe, lá 

emTocantins e se trancou. Nem meteu e
nem deixou meter. Saiu zerado como entrou e trou-

xe ponto precioso para sua contabilidade.

aMadORiSMO
Não estamos vendo movimentação em nossas fe-
derações amadores do esporte de quadra. Parece 

que a "Chico Cunha" afastou todo mundo
da movimentação esportiva. Da coletiva e até 

individual.Ouvi dizer que até na área conjugal o 
marido não procura alguma coisa de sal...Essa não, 

Juvenal ...


