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NOTA OFICIAL
A FEDERAÇÃO MARANHENSE DE FUTEBOL-FMF, vem a público
externar o mais profundo pesar pelo falecimento do honroso Cesarino de
Oliveira Sousa, Presidente da FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO PIAUÍ-FFP,
acontecido hoje, 01 de novembro de 2018, às 2:30 horas, na cidade de
Teresina/PI.
Cesarino, que em vida prestou relevantes serviços ao futebol do Piauí, do
Maranhão e do Brasil, como atleta e gestor da FFP, onde se destacou pela
fidalguia, seriedade, compromisso com o futebol brasileiro e, acima de tudo,
no resgate do futebol piauiense.
“O futebol maranhense reconhece a importância deste grande homem e os
relevantes serviços que o mesmo prestou enquanto presidente da
Federação de Futebol do Piauí, notadamente na conquista da inserção do
Piauí e do Maranhão na Copa do Nordeste, feito que marcará para sempre
o seu nome na história do futebol piauiense e brasileiro.
O Presidente da Federação Maranhense de Futebol, profundamente
abalado pela perda de um grande amigo, na verdade irmão, neste momento
de dor se junta a todos para prestar a solidariedade do futebol maranhense
aos seus familiares, amigos e a todos aqueles que, como nós,
agradecemos a Deus por ter convivido com uma pessoa tão iluminada.
Reafirmamos nosso apreço por seu legado de conquistas e referência no
futebol brasileiro.”
Em virtude da morte do Presidente Cesarino de Oliveira Sousa, o
Presidente da Federação Maranhense de Futebol, Antônio Américo Lobato
Gonçalves, decreta luto oficial de 3 (três) dias no futebol maranhense, e,
como Delegado Oficial dos jogos que se realizam no território maranhense,
determina que seja observado um minuto de silêncio em todos os jogos
oficiais que se realizarem no Estado do Maranhão, entre os dias 03 e 04 de
novembro de 2018.
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