ENTREVISTA COM O EX-JOGADOR
RIBEIRO NETO
SITE FSF: Quem é Ribeiro Neto?
RIBEIRO: Nasci em Ferradas/Itabuna-BA em 2 de março de 1951,porem fui criado
no Rio de Janeiro ,na rua de Laranjeiras ao lado dos meus queridos pais
Armando e Helena, meus irmãos Elba Angélica,Vânia,Cristina,René,Armandinho
e Mauricio.
SITE FSF: Como começou sua vida esportiva?
RIBEIRO: Minha vida esportiva começou no infantil do Vasco da Gama levado
pelo meu vizinho Vicentinho (ex-ponta direita do clube) porem logo fui para o
Flamengo onde joguei salão e futebol de campo ao lado das grandes estrelas da
época como Zico e Cia Ltda.
SITE FSF: Você jogou bola?
RIBEIRO: Joguei e bem.Na época do salão cheguei a ser artilheiro do carioca com
19 gols, no campo diziam que eu era uma mistura de Dequinha e Danilo,pela
categoria com que jogava com a camisa 5. A nossa escolinha nasceu de uma
proposta seria no clube liderada por Geoge Helal, trabalho que culminou por
revelar os maiores craques da Gávea, levando o nosso Mengão aos maiores
títulos do clube.
SITE FSF: O que faltou para se consagrar como jogador de futebol?
RIBEIRO: Naquela época o jogador de futebol era tido como um alienado social,
não era visto com bons olhos pelas famílias de classe media,que preferiam ver
seus filhos nos bancos universitários e trabalhos em empresas federais, por isso
tive que parar com o campo pois passei num concurso do IBGE onde fui trabalhar.
SITE FSF: O que representou jogar ao lado de Zico no Flamengo?
RIBEIRO: Desportivamente o maior orgulho pra mim, não só pelo que ele foi como
atleta mas principalmente pelo seu caráter. A historia do Galinho acompanhei
desde do seu inicio e posso dizer que foi muito duro. Ele morava num subúrbio
distante da Gávea (Quintino), passou por um trabalho físico árduo que só mesmo
um menino com a base familiar maravilhosa poderia suportar, graças a Deus ele
tinha isso. Até hoje, seja em qualquer função que ele esteja, nunca o vi mudar sua
personalidade, seu caráter, sua humildade, seu tratamento com os amigos e as
pessoas, é realmente um grande exemplo.
SITE FSF: O Flamengo não valoriza mais a base?

RIBEIRO: Acho que é preciso o Zico voltar do Japão para termos de novo
dirigentes sérios, competentes para dar ao clube o que tivemos no passado. Hoje
em dia os exemplos são simplesmente voltados para os milhões de dólares sem
que estes valores apareçam claramente no clube. Precisamos do retorno imediato
de gente comprometida com as verdadeiras cores do nosso querido Mengão.
SITE FSF: Como você veio para o Estado de Sergipe?
RIBEIRO: Vim para assumir a superintendência do Lar Fabiano de Cristo, da
Capemi, para passar um ano, estou a quase trinta, com muito orgulho sou
praticamente mais um sergipano.
SITE FSF: Porquê deixou o ramo comercial?
RIBEIRO: Depois de montar a Ninos Sport, pela amizade que fiz com os
desportistas sergipanos, ingressei no futebol de salão na Organtec,
campeonissima, o que me credenciou em 83 pelas mãos de Elcarlos Cruz, o
inicio de uma carreira vitoriosa no Confiança, tal qual o slogan do clube me fez
nascer grande, pois fui campeão estadual deste ano. Dai em diante dei seqüência
a minha carreira de técnico profissional.
SITE FSF: Conquistou títulos no Futebol de Salão?
RIBEIRO: Muitos, Fomos tri-campeões estadual, campeão do nordeste e no
brasileiro do Ceará ficamos em quinto, sendo esta posição um feito pelo nível do
campeonato.
SITE FSF: Valeu a experiência no futebol da bola pesada?
RIBEIRO: E como valeu, creio que tudo começa lá, é uma verdadeira base para
qualquer pretendente a uma carreira desportiva.
SITE FSF: Qual o maior jogador de Futebol de Salão em Sergipe?
RIBEIRO: Na minha época é muito difícil dizer isso, veja:Gilvan, Carlos César,
Nino, Fernandinho, Evandro, Sergio Carlos, Ciganinha, Véve, Mundinho, Pc,
Robertinho, Lito, e muitos outros, realmente uma boa safra.
SITE FSF: E do Brasil?
RIBEIRO: No meu tempo de Rio, o Álvaro do Flamengo e seleção era o melhor do
Brasil, depois vieram muitos outros, pois assim como no futebol de campo, o Brasil
sempre brota talentos em todas as épocas.
SITE FSF: Como aconteceu sua entrada no futebol sergipano?
RIBEIRO: O presidente do Confiança, Elcarlos Cruz contratou-me para supervisor
onde o técnico Nereu Pinheiro, meu amigo particular até hoje, comandava a

equipe. Fomos campeões do primeiro quadrangular, mas derepente ambiente
ficou carregado e após uma derrota vergonhosa para o Vasco, ele se demitiu,
deixando a equipe numa situação complicada. Assumi e ganhamos as três
partidas que faltavam para o termino do segundo turno e nos classificamos para o
quadrangular correspondente. Ganhamos. No terceiro turno ficamos
propositalmente fora do quadrangular pelo numero reduzido de atletas afim de só
treinar o time para a decisão do campeonato contra o Sergipe e Estanciano, sabe
o quem papou o titulo? Nós, o pé quente segundo o saudoso Gilson Rollemberg e
Cristiano Prado. Em tempo, nesta época ganhei o meu nome futebolístico:
RIBEIRO NETO, dado por Roberto Silva, confesso que gostei..
SITE FSF: Quais os clubes que trabalhou?
RIBEIRO: Confiança, Sergipe, Vasco, Estanciano. Asa, Vitória de Santoantão,
Ypiranga, Náutico,Cascavel, Lagartense, Amadense , CSM.
SITE FSF: Quais as conquistas como treinador?
RIBEIRO: Campeão 83 pelo Confiança, campeão pelo Sergipe em 91, 92, 03, 95.
SITE FSF: O que representou a conquista do título de 1983 pelo Confiança?
RIBEIRO: Um inicio estupendo, uma historia das mais emocionantes pelas
dificuldades desta conquista.
SITE FSF: Qual sua participação no Hexa-Campeonato conquistado pelo
Sergipe?
RIBEIRO: O fato principal de minha carreira pois fomos buscar um titulo perdido
em 91, ano que deu inicio ao hexa, foi FANTASTICO. Trabalhamos também nos
anos de 92 93 e 95, me considero tetra-campeão no mais querido.
SITE FSF: Como foi essa estória dos anjinhos?
RIBEIRO: Havia um jogo adiado contra o Amadense em Tobias Barreto, eu tinha
assumido a três jogos atrás com vitórias, inclusive o clássico maior, ganhando
este jogo nos credenciaríamos para a decisão final do campeonato, que naquela
altura, era principio de Agosto, somente o Confiança estava classificado e
disparadamente carregado de pontos. Se perdêssemos daríamos ao adversário
mais dois pontos e ai praticamente dando adeus ao titulo. Ganhavamos no
primeiro tempo por 2 x 0 e perdemos o jogo por 3 x 2, deixando todo mundo
discrente. Ai eu lancei os anjinhos conforme o aviso que recebi dos Deuses. Dizia:
Não chore não Ribeiro Neto, você ainda vai ser campeão este ano. Passei isso
com toda garra pra meu grupo, que em confiando em mim, se agarram a isto e
unidamente marchamos para ganharmos a ultima etapa da competição e
ganhamos; assim nos credenciamos para a decisão contra um Confiança favorito.
No fim da historia ao anjinhos ganharam e nós fomos os grandes campeões em
decisões extraordinárias. O maior feito da minha carreira.

SITE FSF: E o porquê da estória de até Maria chegar da lenha?
RIBEIRO: Eu tinha mania de criar frases de efeito e esta traduzia um momento em
que eu mostrava força em dizer que repetiria a mesma equipe que não estava
colhendo bons resultados. Eu sabia que pra frente tudo mudaria, mas os
imediatistas não mais acreditavam nos meus anjinhos. Sai do Sergipe, o time foi
campeão no final mostrando que eu estava certo e a frase ficou na historia.Risos
SITE FSF: Como aconteceu a sua dispensa pelo Sergipe em pleno Morumbi,
diante do São Paulo?
RIBEIRO: Motinha não gostou da escalação de Osvaldo eu perdi meu emprego
mas não perdi a moral.
SITE FSF: Você já recebeu escalação pronta de dirigente de clube?
RIBEIRO: Eu sempre discuto com meus patrões sobre o time agora as decisões
sempre foram minhas.
SITE FSF: Você era um treinador inventor?
RIBEIRO: Pode se dizer que sim, acho que mostrei sempre competência provando
que não era loucura e sim coragem e inteligência.
SITE FSF: Qual sua passagem pela Seleção Sergipana de Futebol?
RIBEIRO: Fomos convocados pelo presidente Carivaldo Souza para formar uma
seleção afim de disputar o Campeonato Brasileiro da modalidade, fizemos um
timaço e trouxemos da Paraíba uma vitória esmagadora por 4 x 0, contra os donos
da casa e a classificação para a fase seguinte já que de Alagoas ganhamos de
wo. Apesar de não acreditarem o presidente Carivaldo mostrou que sua
competência na formação da comissão técnica tinha sido a correta. Eu sou muito
grato a ele por tudo que faz por mim sempre me dando moral, inclusive no ano de
83, foi o nosso protetor dentro dos bastidores, é um homem digno a quem respeito
muito.
SITE FSF: Porquê você colocou Sandoval em plena forma no banco de
reservas do Sergipe?
RIBEIRO: Por que quem comanda sou eu e mais ninguém. Sandoval não queria
entender que eu queria o melhor pra ele dentro da minha visão futurista, ele
custou a entender depois viu que eu estava certo e daí cresceu seu futebol para
se tornar um ídolo nacional, mais uma vez eu estive certo, graças a Deus.
SITE FSF: Foi válida a troca em 1985 do Sergipe pelo Náutico?
RIBEIRO: Toda experiência vivida vale a pena, os resultados mesmo sendo com
bravura não projetaram a nossa competência.

SITE FSF: Você trabalhou em mais clubes no Brasil?
RIBEIRO: Sim, Asa de Arapiraca, Desportiva Vitória de Santoantão/Pe, Ypiranga
da Bahia, Cascavel do Paraná.
SITE FSF: Quais os jogadores que você revelou para o futebol?
RIBEIRO: Sandoval foi o mais destacado pelo sucesso alcançado, mas Isaias,
Lula, Elenilson, Leninton, Geldo, foram alguns que pude trabalhar suas carreiras
no inicio do sucesso.
SITE FSF: O futebol sergipano é viável?
RIBEIRO: Completamente, o dia que entenderem isso, quero dizer, os setores
empresariais e a grande mídia, o dia que surgir alguém com interesse em
implantar promoções, nós teremos a prova disso.
SITE FSF: Qual o caminho para retornar o nosso futebol à elite do futebol
brasileiro?
RIBEIRO: O POP: planejamento, organização e patrocínios.
SITE FSF: Qual o maior jogador do futebol sergipano que você trabalhou?
RIBEIRO: Muitos, Sergipe é uma terra abençoada pois brota a todo momento
grandes craques, os que mais brilharam foram LULA , ISAIAS e Sandoval.
SITE FSF: Que análise faz do atual futebol brasileiro?
RIBEIRO: Pobre tecnicamente, comum taticamente e rico financeiramente, agora
aonde botam o dim dim não sei....
SITE FSF: O Brasil é favorito para conquistar a Copa da Alemanha?
RIBEIRO: Um dos favoritos acompanhado de Argentina, Espanha, Alemanha,
Itália,Republica Tcheca, Holanda, e uma surpresa Africana.
SITE FSF: Qual o maior jogador do futebol brasileiro de todos os tempos?
RIBEIRO: PELÉ, depois o Zico
SITE FSF: Qual o melhor jogador brasileiro na atualidade?
RIBEIRO: Estamos atravessando uma fase péssima nesta questão já que todos
que aparecem vão pra fora do pais.
SITE FSF: Ronaldinho Gaúcho ou Kaká para ser o grande nome da Copa?

RIBEIRO: No Kaká eu acredito, os demais acho que vão ficar nas passarelas do
estrelato e não vão produzir o que deviam.
SITE FSF: Porquê deixou de ser treinador de futebol?
RIBEIRO: Por falta de valorização, aqui a gente já mostra o nosso valor, porém na
hora da recompensa financeira os dirigentes não retribuem com o mesmo carinho
quanto aos de fora.
SITE FSF: Valeu a experiência de ser cantor e compositor?
RIBEIRO: Lógico, quando você consegue externar sua arte é como se brotasse
mais filho.
SITE FSF: Você também é poeta?
RIBEIRO: Desde de pequenininho, eu queria tocar violão e Deus só quis que eu
tivesse o dom de escrever e eu agradeço.
SITE FSF: Como aconteceu sua vinda para o Rádio e Tv?
RIBEIRO: Pelas mãos do grande Raimundo Luiz. Ingressei na Aperipê sob o aval
do menestrel Jose Eugenio, depois Paulo Lacerda me efetivou como radialista e o
meu irmão Carlos Rodrigues me levou pro timaço do Maga.
SITE FSF: Está sendo válida a experiência?
RIBEIRO: Eu gosto mesmo é do trabalho lá dentro do campo mesmo com todo
seus problemas mas este lado da veia jornalística também jorra forte em mim..
SITE FSF: Qual a responsabilidade de substituir Welington Elias na Rádio
Jornal?
RIBEIRO: Ninguém vai substituir o mestre Wellington, ele sempre será único, o
que pretendo é criar, assim como ele, um estilo também.
SITE FSF: O projeto Tv não vingou?
RIBEIRO: Ainda não, você sabe que eu não desisto nunca, um dia poderemos
estar no ar de novo.
SITE FSF: Vai permanecer no rádio ou retorna para ser treinador?
RIBEIRO: o futuro ao universo pertence, Deus guia meus passos.

Ribeiro Neto na época em que
atuava pelo Clube de Regatas Flamengo

Ribeiro Neto ao lado do craque Zico

TOQUE RÁPIDO

NOME: PORFIRIO DA SILVA RIBEIRO NETO
IDADE: 55
NATURALIDADE: FERRADAS/ITABUNA-BA
CASADO OU SOLTEIRO: DIVORCIADO
PESO: 90 KGS
ALTURA: 1.80 MTS
OLHOS: CASTANHOS ESCUROS
CABELOS: PRETOS
ORGULHO: DE TODOS AQUELES QUE RESIDEM NO MEU CORAÇÃO
COMIDA PREFERIDA: BRASILEIRA
MELHOR CIDADE: ARACAJU
HOBBY: GANHAR DINHEIRO
PERFUME: LEGEND
COR: AZUL
CANTOR: ROBERTO CARLOS
CANTORA: MARIA BETANIA
DESPORTISTA SERGIPANO: CARIVALDO SOUZA
DESPORTISTA BRASILEIRO: PAULO ANGIONI
POLÍTICO BRASILEIRO: MARIO COVAS
POLÍTICO SERGIPANO: JOÃO ALVES FILHO
UM LIVRO: A BEIRA DO RIO PIEDRA SENTEI E CHOREI
ESCRITOR: PAULO COELHO
ATOR: PAULO GRACINDO

ATRIZ: FERNANDA MONTENEGRO
PESSOA IMPORTANTE: MEU AMOR MINHA COMPANHEIRAMULHER BONITA: LARA, MINHA PRINCESA
MÚSICA: MY WAY
RELIGIÃO: ESPIRITA
ESPORTE: FUTEBOL
SONHO: SER SEMPRE FELIZ
FAMÍLIA: O MAXIMO

