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Flu é decacampeão 
da Taça Brasil

Novo presidente do clube mais democrático do Brasil supera 
Mário Bittencourt e Celso Barros com mais de 50% dos votos

Pedro Abad é o novo 
presidente do Flumi-
nense. Em eleição re-

alizada no sábado, dia 26 de 
novembro, nas Laranjeiras, 
o candidato da chapa “Somos 
Fluminense” superou Mário 
Bittencourt, da chapa “O Flu-
minense me domina” e Cel-
so Barros, da chapa “Todos 
pelo Fluminense” com 2.126 
votos contra 1.442 e 651 dos 
adversários, respectivamen-
te. Pedro Abad foi eleito com 
o maior número de votos da 
história na maior eleição do 
Tricolor, a primeira com os 
votos do Sócio Futebol.

- Quero agradecer a todos 
os sócios que depositaram 
uma confiança inacreditável 
em mim. Tive mais da metade 
dos votos.  Assumo uma gran-
de responsabilidade e vou 
trabalhar muito pelo nosso 
Fluminense. - disse o presi-
dente eleito, Pedro Abad.

Foi um dia exemplar de 
exercício da cidadania tri-

color nas Laranjeiras. Eleição 
tranquila, sem nenhum pro-
blema e que foi elogiada pelos 
representantes do Ministério 
Público, que acompanha-
ram de perto a eleição. 
Além disso, as urnas 
do TRE garantiram  
o sistema mais 
seguro possível 
para a eleição.

- O Fluminense 
está de parabéns 
pela eleição. 
Tudo funcionou 
perfeitamente, 
sem problemas, 
um belíssi-
mo processo 
democrática 
que tivemos a 
possibilidade 
de acompanhar 
e fiscalizar - afir-
mou Christiane Mon-
nerat, promotora do 
Ministério Público. 

A 16ª edição da Taça 
Brasil de Saltos Or-
namentais, última 

competição de 2016, foi mar-
cada pelo decacampeonato 
do Fluminense. Com 310 
pontos, a equipe garantiu 
o título e a saltadora Ingrid 
Oliveira ainda trouxe para 
casa o Troféu Eficiência. A 
disputa aconteceu no Cefan 
(Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes), 
no Rio de Janeiro, entre os 
dias 8 e 11 de dezembro, com 
a presença de dez clubes e 40 
saltadores.

Nas provas sincronizadas, 
Luiz Outerelo e Ingrid leva-
ram o ouro na plataforma 
mista. O saltador ainda ga-
rantiu a prata com Davi Lyrio 
na plataforma masculina e 
ouro com Ian Matos no tram-
polim 3m. Danielle Robles 
faturou o bronze na platafor-
ma feminina em dupla com 
Ingrid Oliveira, que também 
ficou com a primeira coloca-
ção no trampolim 3m, desta 
vez com Tammy Takagi.

Já nas provas individuais, 
dobradinha tricolor em dois 
pódios: Tammy, com ouro 

no trampolim 3m, seguida de 
Ingrid, com a prata, além de 
Ian Matos, também em pri-
meiro lugar no trampolim 3m 
e Luiz Outerelo, em segundo. 
Ingrid ainda conquistou ouro 
na plataforma individual, 
mesma prova em que Luiz fi-
cou com o bronze.

A equipe tricolor tem dois 
novos atletas: Davi Lyrio e 
Gabriella Melo, que já dispu-
taram as categorias de base 
da modalidade. Além deles, 
Danielle Robles retornou ao 
time, comandado pela expe-
riente Andreia Boehme.

Saltadores encerram a temporada com medalhas e bom desempenho

Dia 6/1 (sexta-feira)
Bar da Piscina
Show de MPB – 20h às 24h

Dia 7/1 (sábado) 
Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama
Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 8/1 (domingo)
Parque Infantil
Recreação Infantil com a Pik 
Eventos – 10h ao meio-dia

Trazer roupa de Banho e Toa-
lha para criança

Dia 14/1 (sábado)
Parque Aquático
Aulão de Hidroginástica com o 
Professor Rafael – meio-dia

Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama

Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 15/1 (domingo)
Parque Infantil 
Teatro Papa Vento – 11h

Tema: As Férias Mágicas

Dia 21/1 (sábado)
Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama

Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 28/1 (sábado)
Parque Aquático
Aulão de Hidroginástica com o 
Professor Rafael – meio-dia

Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama

Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 29/1 (domingo)

Parque Infantil
Recreação Infantil com a Pik 
Eventos – 10h ao meio-dia

Trazer roupa de Banho e Toa-
lha para criança

Programação Social – Jan 2017

ABAD PRESIDENTE

NOVIDADE - Gabriella Melo, 
Davi Lyrio e Danielle Robles 

formam o trio de novos atletas 
dos saltos ornamentais
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4219 
votos 

Foi o número total de 
votos válidos. O maior da 

história do clube.

11
urnas

eletrônicas foram 
utilizadas no 

processo eleitoral 
do Tricolor

DEMOCRACIA - Pela primeira vez na história, sócios-futebol puderam votar para presidente do clube. Eleitores de todo Brasil compareceram

GRANDE MOMENTO - Marcus Vinícius Bittencourt, presidente do conselho deliberativo, anuncia o nome do novo presidente para o triênio 2017/2019

- Novo modelo mais profissional de fazer futebol

- Integração entre divisões de base e futebol profissional

- Aprimoramento do projeto Flu Samorin / Europa

- Conclusão das obras do CT

- Trabalho para construção de novo estádio do clube

- Esporte Olímpico cada vez mais forte e com auxílio de recursos de projetos incentivados

- Implementação de um projeto completamente profissional de governança corporativa 

- Valorização ainda maior dos funcionários

-  Investimento maior em marketing e comunicação

- Reativação com novo conceito do programa Embaixadas Tricolores

- Clube social com mais atividades e atrativos para os associados.

Conheça alguns planos de gestão do presidente eleito Pedro AbadResponsável por organi-
zar a eleição, o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Fluminense, Marcus Vinicius 
Bittencourt, mostrou grande 
satisfação com a tranquilida-
de do processo:

- Foi um ótimo dia. Não 
tivemos problemas com as 
urnas eletrônicas. As filas 
andaram rapidamente. Tudo 
funcionou como planejado e 
treinado com as equipes de 
trabalho. 

O Clube Mais Democrá-
tico do Brasil viveu o seu 
dia mais importante do ano 
e elegeu Pedro Abad como 
novo comandante. O futuro 
já começou. 
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Obras nas instalações olímpicas já começaram na sede das Laranjeiras

Uma das principais ban-
deiras da gestão do presidente 
Peter Siemsen, encerrada este 
mês, foi colocada finalmente 
à prova na eleição. Com a im-
plementação do voto do sócio-
futebol, o Fluminense passou 
a ter o processo eleitoral mais 
democrático entre os clubes 

de futebol do Brasil.
- A percepção é muito boa. 

Ainda há muito para ser feito, 
mas conseguimos construir 
um novo Fluminense. Temos 
um CT praticamente pronto 
na área que mais se desenvol-
ve no Rio de Janeiro. Organi-
zamos a parte financeira do 

clube, fizemos uma mudança 
completa em Xerém que, in-
clusive, ganhou o Projeto In-
ternacional. Agora, estar no 
Fluminense, vendo o torcedor 
da arquibancada podendo 
exercer o direito ao voto, algo 
que tanto lutamos para imple-
mentar, é realmente especial - 

disse Peter.
A eleição ocorreu de forma 

tranquila. Não houve brigas e, 
com a costumeira fidalguia, a 
certeza que fica é de que, in-
dependentemente das prefe-
rências políticas de cada um, 
todos são Fluminense e dese-
jam o melhor para o clube.

2.375.310,06
é quanto o Fluminense 
recebeu de recursos da 
Confederação Brasileira 

de Clubes 

Melhorias à vistaO Fluminense já traba-
lha na melhoria das 
instalações olímpicas 

e as mudanças começaram 
pelo Ginásio João Coelho 
Netto. O cronograma esta-
belecido vem sendo seguido 
de forma a evitar transtornos 
para os sócios e alunos das 
turmas ginástica e do judô, 
além do voleibol e basquete, 
que em breve poderão trei-
nar no novo piso, padrão uti-
lizado pela Rio 2016. A mu-
dança acontecerá em janeiro, 
quando as escolinhas entram 
em recesso. 

Contemplado nos editais 
5 e 6 da Confederação Bra-
sileira de Clubes (CBCf), o 
Fluminense recebeu, no pri-
meiro deles, a quantia de R$ 
2.375.310,06, que vem sendo 
utilizada para a compra de 
equipamentos das seguintes 
modalidades: natação, nado 
sincronizado, saltos orna-
mentais, polo aquático, volei-
bol e basquetebol (olímpico e 
paralímpico). Já o segundo, 
trará investimentos de mais 
R$ 1.000.000 durante qua-
tro anos, a partir de 2017, na 
área de recursos humanos do 
Esporte Olímpico.

Esses valores são repas-
sados ao clubes após uma 
mudança na Lei Pelé, que 
incluiu a Confederação como 
beneficiária de 0,5% do total 
da arrecadação das loterias 
da Caixa Econômica Fede-
ral. Somente instituições que 
comprovadamente formam 
atletas podem se associar à 
CBCf e participar dos editais 
para investimentos.

- Não podemos fugir ao 
que foi estabelecido. Esta-
mos fazendo mudanças es-
truturais para nos adequar 
e conseguir oferecer um es-
paço ideal para as atividades 
físicas. É um investimento 
na formação, que sempre foi 
uma preocupação do Flumi-
nense. Com isso, os atletas 
poderão treinar em equipa-
mentos novos e instalações 
com material de primeiro 
mundo. É um projeto muito 
sério, que lida com dinheiro 

l Atletas treinarão no mesmo piso flutuante e transportável da Rio 2016.
lTroca de todos os equipamentos para a Academia dos Atletas Olímpicos.
lNovas balizas de Polo Aquático.
l Blocos de partida no padrão olímpico.
lEquipamentos com as cores do Fluminense.
lEquipamentos de vídeo, som e análise de vídeo para aprimoramento de movimentos e 
técnicas das equipes.
lPisos esportivos - R$  1.136.292,00 
lAcademia - R$ 430.000,00 - Troca de todos os equipamentos e acréscimo de novos.  
lMaterial de treinamento - R$ 70.000,00 - Novas bolas para basquete, vôlei, e material de 
treinamento para saltos e nada sincronizado.
lEquipamentos aquáticos - R$ 400.000,00 - Blocos de partida padrão olímpico, baliza de 
polo, cronômetros, placares e raias.
lEquipamentos eletrônicos - R$ 120.000,00 - equipamento de vídeo, som e análise de ví-
deo para aprimoramento de movimento e técnicas. 
lCadeira de Rodas - R$ 175.000,00 - Cadeira de rodas - Implantação de modalidade pa-
ralímpica no clube. 

O QUE MUDA?

Peter Siemsen comemora festa da cidadania tricolor

FELICIDADE- Ex-
presidente Peter 
Siemsen cumpri-

menta os eleitores 
antes da votação, 

nas Laranjeiras

TRANQUILIDADE- 
Processo eleitoral 

transcorreu dentro 
da máxima normali-
dade e mereceu elo-

gios do Ministério 
Público

Ginásio

público e vai ser seguido à 
risca pelo clube. Começamos 
com o novo piso do ginásio, 
mas virão ainda equipamen-
tos subaquáticos, placares 
eletrônicos, blocos de parti-
da, novas raias e academia 
- disse o vice-presidente de 
esporte olímpico, Márcio 
Trindade.
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Após a eleição presi-
dencial e que também 
definiu a formação do 

novo Conselho Deliberativo 
do Fluminense para o triênio 
2017-2019, foram eleitas, na 
noite de quinta-feira, dia 8, 
a nova formação do Conse-
lho Fiscal e a mesa do Con-
selho Deliberativo do clube. 
Com isso, José Guisard será 
o presidente do Conselho 
Deliberativo. Ele terá ao lado 
Fernando Leite, Heleno So-
telino e Thales Treiger como 
vice-presidente, 1º Secretário 
e 2º Secretário, respectiva-
mente. Por sua vez, Gustavo 
Donato, Paulo Quartarone e 
Felipe Dias serão os titulares 
do Conselho Fiscal.

- Acompanhei a movimen-

tação e o Fluminense está 
representado  por pessoas de 
muito bom nível. É possível 
perceber uma pluralidade de 
grupos e vertentes nesta com-
posição. Isso faz parte de uma 
ideia de união e compartilha-
mento dos poderes do clube. 
Fiquei muito feliz. Teremos 
uma mesa do Conselho que 
conduzirá bem os trabalhos. 
Será um Conselho ao mesmo 
tempo colaborador e fisca-
lizador nas medidas exatas. 
Estou bastante otimista, acho 
que é uma composição muito 
favorável ao clube - afirmou 
o novo presidente eleito do 
Fluminense, Pedro Abad.

Novo presidente do Con-
selho Deliberativo, José Gui-
sard, também reiterou as pa-

lavras de Abad na busca de 
um Fluminense unido e forte 
em todos os sentidos. Há ain-
da uma garantia de democra-
cia, característica histórica 
do Tricolor:

- A gente está unido no 
sentido de dar andamento a 
uma gestão que trouxe mui-
tos benefícios para o clube e 
isso deu uma velocidade de 
crescimento que a gente quer 
manter e acelerar. Meu tra-
balho será o de ajudar uma 
diretoria executiva dando 
ouvidos também à oposição 
na busca de um diálogo que 
proporcione novos caminhos 
para o clube. O Conselho De-
liberativo é um órgão aberto. 
Tenho certeza de que todos 
que estão aqui são tricolores 

e nós vamos pedir o auxílio 
de todos para colocar cada 
vez mais o nome do Flumi-
nense em todos os esportes. 
No Futebol e nos Esportes 
Olímpicos na posição que o 
clube merece ter.

Foi uma eleição rápida e 
tranquila. No início, houve 
um minuto de silêncio em 
homenagem à Chapecoense 
e às vítimas do vôo que le-
vava o time para a final da 
Copa Sul-Americana. Depois, 
foi a vez de Marcus Vinicius 
Bittencourt, presidente do 
Conselho, passar o comando 
a Milton Mandelblatt, que 
conduziu o processo com 
tranquilidade. O futuro do 
Fluminense já começou a ser 
escrito.

Chegar aos 40 anos jo-
gando em alto nível 
é para poucos. E isso 

Magno Alves pode se orgulhar 
de dizer que alcançou. Essa é 
apenas uma das histórias que 
o nono maior artilheiro do Flu-
minense - marcou 124 gols em 
331 jogos - conta na biografia 
lançada no último dia 6, no 
Salão Nobre das Laranjeiras. 
Com o contrato se encerrando 
no fim deste mês, o atacante 
não permanece no Tricolor 
para a próxima temporada, 
mas deixará muitas saudades.

Contratado em maio de 
2015 para a segunda passa-
gem com a camisa tricolor, 
Magno Alves atuou em 63 
partidas e balançou as redes 
adversárias em dez oportu-
nidades. O Magnata ultra-
passou Super Ézio (119 gols) 
e passou a figurar no ranking 
dos dez maiores artilheiros da 
história do Fluminense, con-
solidando de vez o nome da 
história do clube.

- O Fluminense vai ficar no 
meu coração para sempre. Só 
tenho motivos para agradecer 

a todos no clube por esta se-
gunda passagem. Em todas as 
oportunidades que tive, pro-
curei dar o meu melhor. Obri-
gado, torcida tricolor, pelo 
carinho de sempre - afirmou 
Magno Alves.

No dia do lançamento da 
biografia, nas Laranjeiras, 
Magnata contou com a pre-
sença de centenas de torcedo-
res, jogadores do atual elenco 
do clube como Diego Cavalie-
ri, Douglas, Gustavo Scarpa e 
Pedro, além de familiares do 
veterano atacante. Na obra 

“Magno Alves - O menino de 
Aporá que se tornou um dos 
maiores artilheiros da histó-
ria”, o jogador, que garante 
que ainda não vai parar, fala 
sobre o início difícil no inte-
rior da Bahia até se tornar o 
terceiro maior artilheiro em 
atividade, atrás apenas de 
Messi e Cristiano Ronaldo.

Em campo, a passagem pelo 
Fluminense se encerra, mas os 
feitos ficarão para sempre na 
memória da torcida tricolor. 
Muito obrigado e “Ah, Magno 
Alves”.

UNIDOS PELO FLUMINENSE OBRIGADO, MAGNATA!
Novos titulares e mesa do Conselho Deliberativo são definidas em eleição. Presidente 

Pedro Abad destaca composição bastante favorável ao Tricolor
Nono maior artilheiro do Fluminense, Magno Alves encerra segunda passagem pelo 

Tricolor com gols, título da Primeira Liga e história contada em biografia

CONSELHO 
DELIBERATIVO -  

Thales Treiger, Heleno 
Sotelino, José Guisard 
e  Fernando Leite for-

mam o novo conselho 
deliberativo

NA HISTÓRIA - Magno Alves é um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, com 124 gols

lTítulo: Magno Alves - O menino de 
Aporá que se tornou um dos maiores 
artilheiros da história
lEditora: Universo (224 páginas)
lValor: R$ 34,90

SERVIÇO

124 
GOLS 

331 
JOGOS

É um 
prazer poder 

dizer que dividi 
espaço com um 

cara como o 
Magno Alves. 

Aprendi 
diariamente 

com ele
Gustavo Scarpa

O Magno 
(Alves) é um cara 
que merece tudo 

de melhor. 
Sempre que pude, 

procurei 
observá-lo nos 

treinos, nos jogos 
e fico muito 

feliz de ter tido ele 
como 

companheiro
Pedro

“

“

“

“
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ATIVIDADES MONITORADAS - Inscrições 
podem ser feitas na secretaria do clube

LAZER - Clube oferece diversas atividades 
para as crianças no período de férias

Colônia de Férias nas LaranjeirasABELÃO CHEGOU Entre os dias 2 de janeiro 
e 3 de fevereiro, a diver-
são tem endereço certo. 

A Colônia de Férias do Flumi-
nense vai agitar as Laranjeiras 
com atividades esportivas, 
recreativas, aquáticas, artís-
ticas, culturais e até mesmo 
aventureiras. A garotada vai 
poder participar de diversas 
atividades orientadas, que 
contribuem para um maior 
aprendizado cultural.

Os participantes serão di-
vididos em quatro turmas 
de diferentes faixas etárias, 
o que facilita a organização e 
a execução das tarefas pelos 
profissionais envolvidos, au-
mentando a participação de 
todos. Este ano, a equipe da 
Pik Eventos traz uma novida-
de. A cada segunda ou sexta-
feira, um brinquedo diferente: 
pula-pula, cama elástica, to-
bogã e escalada inflável, touro 
mecânico e futebol de sabão 
farão parte da diversão. 

A Colônia de Férias também 
busca promover maior inte-
gração, conscientizar quanto 
à importância da preservação 
da natureza e do meio am-
biente, desenvolver hábitos 
necessários para um mundo 

O Abelão está de volta. 
E pronto para escre-
ver novos capítulos 

em uma história já recheada 
de alegrias pelo Fluminense. 
O início de tudo foi nas ca-
tegorias de base, quando um 
zagueiro para lá de sério dava 
os primeiros passos no fute-
bol e buscava a chance de dar 
um rumo na vida. Entre 1971 
e 1976, fez 75 jogos, marcou 
três gols e, posteriormente 
rodou o Brasil. Retornou em 
2005, desta vez como técni-
co, conquistando o Carioca 
daquele ano. Saiu novamen-
te. Mas não parou por ali. 
Em 2011, já na gestão Peter 
Siemsen, voltou às Laranjei-
ras para ganhar mais um es-
tadual e ser o comandante do 
tetracampeonato brasileiro, 
ambos em 2012.

Apenas esta introdução 
seria o suficiente para marcar 
história. Mas o Fluminense e 
Abel querem mais. Por esse 
motivo, clube e técnico se 
acertaram para uma terceira 
passagem. Apresentado no 
dia 2 de dezembro, o treina-
dor do Fluminense para 2017 
agora quer ir além. Ele já é o 
terceiro profissional que mais 
dirigiu o Tricolor à beira do 
campo, com 219 partidas (115 
vitórias, 44 empates e 60 der-
rotas). E, a partir de agora, 
novamente contando...

- O torcedor pode ter cer-
teza de que o Fluminense terá 
um time com identidade, com 
alma. Estou chegando com 
muita vontade de trabalhar 
e com paixão. Sou tricolor. O 
clube evoluiu muito. Não dá 
para chamar aquele local na 
Barra da Tijuca de CT. De-
ram uma ideia que eu gostei. 
É uma Vila dos Guerreiros. O 
Fluminense alcançou a maio-

Tal como Abel Braga, o 
novo gerente de futebol foi 
zagueiro e tem origens tri-
colores. Alexandre Torres, 
formado nas categorias de 
base do clube, e que atuou 
no profissional entre 1985 
e 1991, foi apresentado 
pelo presidente Pedro 
Abad no último dia 15, no 
Salão Nobre. Em campo, 
foram 222 partidas e 11 
gols, um título estadual, 
duas Taças Guanabara e 
uma Copa Rio. Na base, 

participou de duas con-
quistas da Copa SP de Fu-
tebol Júnior. 

- Passei por muita coisa 
no Fluminense. Vi a mon-
tagem do time tricampeão 
carioca e do campeão bra-
sileiro. Sei o que é ser jo-
gador do Fluminense. Te-
mos que mostrar ao atleta 
que chega o que é o nosso 
clube, que tem uma his-
tória grandiosa e de con-
quistas - frisou o gerente 
de futebol do Fluminense.

Alexandre Torres é o novo gerente de futebol

O torcedor 
pode ter 

certeza de que 
o Fluminense 
terá um time 

com identidade, 
com alma. 

Abel Braga

“

“

Inscrições podem ser feitas no 
Departamento Social

Fluminense aposta na volta o técnico que 
comandou o Tricolor no título brasileiro de 2012 
para ter uma temporada recheada de conquistas

Qual o seu primeiro objetivo nesta 
volta ao Fluminense?

Venho buscar uma cara, coisa que 
o time de hoje não tem. Até 2012 
existia. Acima de tudo é preciso ter 
alma, e estamos longe disso. Já fica 
o aviso. O jogador que estiver aqui 
precisará ter noção do escudo que 
carrega no peito.

O quanto a sua chegada pode mudar 
o time do Flu?

Treinador não joga, dirigente não 
joga. Vamos procurar dar à equipe 
condições de render bem. Peter es-
truturou o clube e Pedro (Abad) vai 
dar continuidade. Existem coisas a 

serem resolvidas. Nós vamos ter de 
virar a situação do time. Nas duas 
oportunidades anteriores, a situação 
não era fácil, e conseguimos. Chegou 
a hora de fazer isso mais uma vez.

O que fez no período sem trabalhar?
Devo ter visto uns 500 jogos. Escrevi 
umas sete mil folhas. Estive em mui-
tos lugares. Vi até novos jornalistas 
surgindo. Vejo na TV alguns mudan-
do jogadores no campinho tático. Se 
fosse tão fácil fazer isso no campo... 
Estou melhor, estudei, mas não falo 
em ano sabático, pois trabalhei bas-
tante neste período em que estava 
sem clube.

BATE-BOLA COM ABEL

Clube oferece opções para prática 
de atividade física

Um clube em movimento

Janeiro é mês de férias 
escolares e recesso nas es-
colinhas do Fluminense. So-
mente as turmas de hidro-
ginástica e natação adulto 
permanecem em atividade 
no período, além das opções 
de academia de ginástica e 
pilates dentro da sede.

Este ano, houve aumento 
na procura por vagas nas es-
colinhas e em 2017 não deve 
ser diferente. Porém, não fal-
tam opções para a prática de 
atividade física. Quem gosta 
de modalidades aquáticas 
pode escolher entre natação 
(baby - a partir dos 9 meses, 
infantil, adulta e aperfeiçoa-

mento), nado sincronizado, 
polo aquático e saltos orna-
mentais.

Já nos esportes terrestres, 
as opções são futsal, tênis de 
quadra, tênis de mesa, pati-
nação, judô, tiro esportivo 
e ginástica artística, além 
de basquete e voleibol. Em 
breve serão anunciadas as 
concorridas peneiras, que 
costumam lotar os ginásios 
de jovens em busca de vagas 
nos times.

Sócios podem aproveitar o 
verão nas piscinas do clube.

Para matrículas ou mais 
informações, ligue: (21) 3179-
7433 ou 3179-7434.

sustentável, melhorar a saú-
de física, mental e emocional, 
além de incentivar e apoiar a 
prática desportiva, despertar 
o espírito de equipe e a auto-
confiança na atuação de jogos 
cooperativos.

Além das competições de 
natação, revezamento na água, 
pólo, jogos aquáticos e aulas 
de hidroginástica, há também 
oficinas de reciclagem e de 
presentes, ensinando sobre o 

ridade. Estamos prontos para 
lutar à altura de nossa tradi-
ção - avisou Abel.

Abel já havia falado na 
chegada, em 2011, que o Flu-
minense foi o clube que o for-
mou homem na etapa mais 
importante da vida dele. Só 
esta afirmação já mostra o 
quanto o Tricolor é impor-
tante para ele. Como joga-
dor, teve a oportunidade de 
ser treinado pelo ex-zagueiro 
e grande ídolo Pinheiro, a 
quem tem como espelho e de 
quem herdou não só o jeito 
sério, como o profundo res-

peito e admiração pelas três 
cores que traduzem tradição.

- Pinheiro foi fundamen-
tal. Foi o técnico que mais me 
deu bronca e mais me ensi-
nou. Eu saí de atacante para 
zagueiro e precisei aprender 
todas as noções da nova posi-
ção. E se hoje sou esta pessoa, 
tenho caráter e sou um trei-
nador, devo muito ao Pinhei-
ro e ao Fluminense - frisou o 
treinador.

O desafio agora é repetir 
as duas passagens anteriores 
no comando do Fluminense e 
levantar taças. A tarefa é ide-
al para um comandante com 
raízes tricolores. Bem-vindo 
de volta, comandante!

reaproveitamento do plástico, 
metal, papel e papelão, além 
de aulas de recorte e colagem, 
pintura e desenho.

As inscrições podem ser 
feitas no Departamento Social 
do clube, das 8h às 16h. As 
vagas são limitadas e há con-
dições especiais de matrícula 
para quem participou da edi-
ção de janeiro de 2016. Mais 
informações, ligue para: (21) 
2553-7138 ou 3179-7454.

DIA DE FESTA

O mascote Guerreirinho esteve ao lado do Papai Noel em dia de festa nas 
Laranjeiras. A criançada se divertiu bastante e pôde comemorar a chegada 
do Natal no Fluminense.
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Com presenças ilustres, Tricolor apresenta nova loja e conceito para a Loja Fluminense FC, em parceria com a Meltex Aoy Franchising

SATISFAÇÃO - O presidente Pedro Abad prestigiou o lançamento da loja do Flu

VENHA CONHECER!
Um novo espaço am-

pliado, com oferta de 
produtos diferencia-

da e um conceito completa-
mente voltado para atender 
da melhor forma possível 
o torcedor tricolor. Na ma-
nhã de quarta-feira, dia 14, 
o Fluminense inaugurou, 
em parceria com a Meltex 
Aoy Franchising, a nova loja 
oficial do clube, nas Laran-
jeiras. Presente no evento, o 
presidente eleito Pedro Abad 
mostrou otimismo com esta 
que é uma novidade impor-
tante e que tem tudo para 
ser um sucesso.

- A nova loja está muito 
bonita. É importante, pois 
aproxima essa relação do 
Fluminense com o torce-
dor. Oferece um mix de pro-
dutos interessante, desde 
os uniformes originais aos 
produtos da linha casual, da 
parceria com a Meltex, que 
são realmente excelentes. 
Os tricolores querem vestir 
Fluminense. E agora existe 
ainda mais possibilidades de 
fazer isso no dia a dia - disse 
Abad.

Gerente de expansão de 
franquias Meltex, Danilo 
Verrillo, ficou muito animado 
com o lançamento. Para ele, 
a chegada da nova loja é um 
marco para o Fluminense:

- É um grande momento 
aqui no Fluminense para po-
dermos crescer ainda mais a 
marca de um clube tão for-
te, de tanta expressão como 
é o Fluminense. A nova loja 
vai significar bastante para 
os investidores, que querem 
um negócio de sucesso. É 
um conceito de espaço to-
talmente dentro de uma es-
trutura inovadora de negó-
cios. Fizemos uma pesquisa 
para saber o que o torcedor 

Oferta diferenciada
O marketing do Fluminense 

trabalha para oferecer ao tor-
cedor uma variedade de opções 
de produtos consideravelmen-
te maior. Neste ano, houve um 
aumento de 50% no número de 
produtos licenciados. Respon-
sável pela área de lojas/licencia-
mento do clube, João Márcio, 
falou sobre o tema:

- Desenvolvemos uma linha 
completa de vestuário masculi-
no, feminino e infanto-juvenil, 
além de acessórios, brindes e 
diversos itens exclusivos da 
Loja Oficial Fluminense FC. A 
meta é, em dois anos, duplicar 
o faturamento com a venda de 
produtos licenciados.

Além disso, cabe ressaltar 
que o Tricolor está trabalhan-
do para apresentar em breve 
ao torcedor uma ferramenta de 
e-commerce para que todos os 
produtos possam ser adquiridos 
on-line. 

“ Estamos 
inaugurando 

uma loja linda, 
nova, para atender 
ao sócio do clube, 

ao torcedor que 
vem visitar o clube 

e, espero eu, 
que seja a primeira 

de muitas que o 
Fluminense vai 
abrir com este 

perfil. O Tricolor 
hoje tem um 

potencial muito 
grande para ter 

uma rede de 
franquias de lojas. 

O torcedor tem 
muita vontade de 

consumir 
Fluminense.
Peter Siemsen

“

do Fluminense busca e esta 
loja está dentro deste perfil. 
É vibrante e com uma oferta 
variada de produtos.

Diretor de marketing tri-
color, André Mizrahi lem-
brou a importância de os 
torcedores adquirirem os 
produtos nas lojas oficiais 
do clube.

- O lançamento da nova 
loja é apenas o primeiro pas-
so para expandirmos cada 
vez mais a nossa marca para 
todo o Brasil. Entendemos a 
grandeza do Fluminense e 
sabemos o quanto o torce-
dor necessita de opções de 
Norte a Sul do país. Todos 
saem ganhando: os empre-
endedores, que podem aliar 
negócio com paixão; o clube, 
que coíbe a pirataria e ganha 
com os royalties dos produ-
tos licenciados, e, claro, a 
torcida - afirmou André.

O sambista Noca da Por-
tela e o ex-jogador Duílio 
marcaram presença e apro-
varam o espaço. Venha con-
ferir a nova Loja Fluminense 
F.C. nas Laranjeiras e vista 
com orgulhos as três cores 
que traduzem tradição.

TUDO NOVO - Loja trico-
lor está completamente 
reformada, com produ-

tos variados. Abaixo, 
à direita, o ex-jogador 

Duílio e o ex-presidente 
Peter Siemsen na 

inauguração 
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ATIVIDADES MONITORADAS - Inscrições 
podem ser feitas na secretaria do clube

LAZER - Clube oferece diversas atividades 
para as crianças no período de férias

Colônia de Férias nas LaranjeirasABELÃO CHEGOU Entre os dias 2 de janeiro 
e 3 de fevereiro, a diver-
são tem endereço certo. 

A Colônia de Férias do Flumi-
nense vai agitar as Laranjeiras 
com atividades esportivas, 
recreativas, aquáticas, artís-
ticas, culturais e até mesmo 
aventureiras. A garotada vai 
poder participar de diversas 
atividades orientadas, que 
contribuem para um maior 
aprendizado cultural.

Os participantes serão di-
vididos em quatro turmas 
de diferentes faixas etárias, 
o que facilita a organização e 
a execução das tarefas pelos 
profissionais envolvidos, au-
mentando a participação de 
todos. Este ano, a equipe da 
Pik Eventos traz uma novida-
de. A cada segunda ou sexta-
feira, um brinquedo diferente: 
pula-pula, cama elástica, to-
bogã e escalada inflável, touro 
mecânico e futebol de sabão 
farão parte da diversão. 

A Colônia de Férias também 
busca promover maior inte-
gração, conscientizar quanto 
à importância da preservação 
da natureza e do meio am-
biente, desenvolver hábitos 
necessários para um mundo 

O Abelão está de volta. 
E pronto para escre-
ver novos capítulos 

em uma história já recheada 
de alegrias pelo Fluminense. 
O início de tudo foi nas ca-
tegorias de base, quando um 
zagueiro para lá de sério dava 
os primeiros passos no fute-
bol e buscava a chance de dar 
um rumo na vida. Entre 1971 
e 1976, fez 75 jogos, marcou 
três gols e, posteriormente 
rodou o Brasil. Retornou em 
2005, desta vez como técni-
co, conquistando o Carioca 
daquele ano. Saiu novamen-
te. Mas não parou por ali. 
Em 2011, já na gestão Peter 
Siemsen, voltou às Laranjei-
ras para ganhar mais um es-
tadual e ser o comandante do 
tetracampeonato brasileiro, 
ambos em 2012.

Apenas esta introdução 
seria o suficiente para marcar 
história. Mas o Fluminense e 
Abel querem mais. Por esse 
motivo, clube e técnico se 
acertaram para uma terceira 
passagem. Apresentado no 
dia 2 de dezembro, o treina-
dor do Fluminense para 2017 
agora quer ir além. Ele já é o 
terceiro profissional que mais 
dirigiu o Tricolor à beira do 
campo, com 219 partidas (115 
vitórias, 44 empates e 60 der-
rotas). E, a partir de agora, 
novamente contando...

- O torcedor pode ter cer-
teza de que o Fluminense terá 
um time com identidade, com 
alma. Estou chegando com 
muita vontade de trabalhar 
e com paixão. Sou tricolor. O 
clube evoluiu muito. Não dá 
para chamar aquele local na 
Barra da Tijuca de CT. De-
ram uma ideia que eu gostei. 
É uma Vila dos Guerreiros. O 
Fluminense alcançou a maio-

Tal como Abel Braga, o 
novo gerente de futebol foi 
zagueiro e tem origens tri-
colores. Alexandre Torres, 
formado nas categorias de 
base do clube, e que atuou 
no profissional entre 1985 
e 1991, foi apresentado 
pelo presidente Pedro 
Abad no último dia 15, no 
Salão Nobre. Em campo, 
foram 222 partidas e 11 
gols, um título estadual, 
duas Taças Guanabara e 
uma Copa Rio. Na base, 

participou de duas con-
quistas da Copa SP de Fu-
tebol Júnior. 

- Passei por muita coisa 
no Fluminense. Vi a mon-
tagem do time tricampeão 
carioca e do campeão bra-
sileiro. Sei o que é ser jo-
gador do Fluminense. Te-
mos que mostrar ao atleta 
que chega o que é o nosso 
clube, que tem uma his-
tória grandiosa e de con-
quistas - frisou o gerente 
de futebol do Fluminense.

Alexandre Torres é o novo gerente de futebol

O torcedor 
pode ter 

certeza de que 
o Fluminense 
terá um time 

com identidade, 
com alma. 

Abel Braga

“

“

Inscrições podem ser feitas no 
Departamento Social

Fluminense aposta na volta o técnico que 
comandou o Tricolor no título brasileiro de 2012 
para ter uma temporada recheada de conquistas

Qual o seu primeiro objetivo nesta 
volta ao Fluminense?

Venho buscar uma cara, coisa que 
o time de hoje não tem. Até 2012 
existia. Acima de tudo é preciso ter 
alma, e estamos longe disso. Já fica 
o aviso. O jogador que estiver aqui 
precisará ter noção do escudo que 
carrega no peito.

O quanto a sua chegada pode mudar 
o time do Flu?

Treinador não joga, dirigente não 
joga. Vamos procurar dar à equipe 
condições de render bem. Peter es-
truturou o clube e Pedro (Abad) vai 
dar continuidade. Existem coisas a 

serem resolvidas. Nós vamos ter de 
virar a situação do time. Nas duas 
oportunidades anteriores, a situação 
não era fácil, e conseguimos. Chegou 
a hora de fazer isso mais uma vez.

O que fez no período sem trabalhar?
Devo ter visto uns 500 jogos. Escrevi 
umas sete mil folhas. Estive em mui-
tos lugares. Vi até novos jornalistas 
surgindo. Vejo na TV alguns mudan-
do jogadores no campinho tático. Se 
fosse tão fácil fazer isso no campo... 
Estou melhor, estudei, mas não falo 
em ano sabático, pois trabalhei bas-
tante neste período em que estava 
sem clube.

BATE-BOLA COM ABEL

Clube oferece opções para prática 
de atividade física

Um clube em movimento

Janeiro é mês de férias 
escolares e recesso nas es-
colinhas do Fluminense. So-
mente as turmas de hidro-
ginástica e natação adulto 
permanecem em atividade 
no período, além das opções 
de academia de ginástica e 
pilates dentro da sede.

Este ano, houve aumento 
na procura por vagas nas es-
colinhas e em 2017 não deve 
ser diferente. Porém, não fal-
tam opções para a prática de 
atividade física. Quem gosta 
de modalidades aquáticas 
pode escolher entre natação 
(baby - a partir dos 9 meses, 
infantil, adulta e aperfeiçoa-

mento), nado sincronizado, 
polo aquático e saltos orna-
mentais.

Já nos esportes terrestres, 
as opções são futsal, tênis de 
quadra, tênis de mesa, pati-
nação, judô, tiro esportivo 
e ginástica artística, além 
de basquete e voleibol. Em 
breve serão anunciadas as 
concorridas peneiras, que 
costumam lotar os ginásios 
de jovens em busca de vagas 
nos times.

Sócios podem aproveitar o 
verão nas piscinas do clube.

Para matrículas ou mais 
informações, ligue: (21) 3179-
7433 ou 3179-7434.

sustentável, melhorar a saú-
de física, mental e emocional, 
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prática desportiva, despertar 
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cooperativos.
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lutar à altura de nossa tradi-
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Abel já havia falado na 
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cores que traduzem tradição.

- Pinheiro foi fundamen-
tal. Foi o técnico que mais me 
deu bronca e mais me ensi-
nou. Eu saí de atacante para 
zagueiro e precisei aprender 
todas as noções da nova posi-
ção. E se hoje sou esta pessoa, 
tenho caráter e sou um trei-
nador, devo muito ao Pinhei-
ro e ao Fluminense - frisou o 
treinador.

O desafio agora é repetir 
as duas passagens anteriores 
no comando do Fluminense e 
levantar taças. A tarefa é ide-
al para um comandante com 
raízes tricolores. Bem-vindo 
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metal, papel e papelão, além 
de aulas de recorte e colagem, 
pintura e desenho.

As inscrições podem ser 
feitas no Departamento Social 
do clube, das 8h às 16h. As 
vagas são limitadas e há con-
dições especiais de matrícula 
para quem participou da edi-
ção de janeiro de 2016. Mais 
informações, ligue para: (21) 
2553-7138 ou 3179-7454.
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Após a eleição presi-
dencial e que também 
definiu a formação do 

novo Conselho Deliberativo 
do Fluminense para o triênio 
2017-2019, foram eleitas, na 
noite de quinta-feira, dia 8, 
a nova formação do Conse-
lho Fiscal e a mesa do Con-
selho Deliberativo do clube. 
Com isso, José Guisard será 
o presidente do Conselho 
Deliberativo. Ele terá ao lado 
Fernando Leite, Heleno So-
telino e Thales Treiger como 
vice-presidente, 1º Secretário 
e 2º Secretário, respectiva-
mente. Por sua vez, Gustavo 
Donato, Paulo Quartarone e 
Felipe Dias serão os titulares 
do Conselho Fiscal.

- Acompanhei a movimen-

tação e o Fluminense está 
representado  por pessoas de 
muito bom nível. É possível 
perceber uma pluralidade de 
grupos e vertentes nesta com-
posição. Isso faz parte de uma 
ideia de união e compartilha-
mento dos poderes do clube. 
Fiquei muito feliz. Teremos 
uma mesa do Conselho que 
conduzirá bem os trabalhos. 
Será um Conselho ao mesmo 
tempo colaborador e fisca-
lizador nas medidas exatas. 
Estou bastante otimista, acho 
que é uma composição muito 
favorável ao clube - afirmou 
o novo presidente eleito do 
Fluminense, Pedro Abad.

Novo presidente do Con-
selho Deliberativo, José Gui-
sard, também reiterou as pa-

lavras de Abad na busca de 
um Fluminense unido e forte 
em todos os sentidos. Há ain-
da uma garantia de democra-
cia, característica histórica 
do Tricolor:

- A gente está unido no 
sentido de dar andamento a 
uma gestão que trouxe mui-
tos benefícios para o clube e 
isso deu uma velocidade de 
crescimento que a gente quer 
manter e acelerar. Meu tra-
balho será o de ajudar uma 
diretoria executiva dando 
ouvidos também à oposição 
na busca de um diálogo que 
proporcione novos caminhos 
para o clube. O Conselho De-
liberativo é um órgão aberto. 
Tenho certeza de que todos 
que estão aqui são tricolores 

e nós vamos pedir o auxílio 
de todos para colocar cada 
vez mais o nome do Flumi-
nense em todos os esportes. 
No Futebol e nos Esportes 
Olímpicos na posição que o 
clube merece ter.

Foi uma eleição rápida e 
tranquila. No início, houve 
um minuto de silêncio em 
homenagem à Chapecoense 
e às vítimas do vôo que le-
vava o time para a final da 
Copa Sul-Americana. Depois, 
foi a vez de Marcus Vinicius 
Bittencourt, presidente do 
Conselho, passar o comando 
a Milton Mandelblatt, que 
conduziu o processo com 
tranquilidade. O futuro do 
Fluminense já começou a ser 
escrito.

Chegar aos 40 anos jo-
gando em alto nível 
é para poucos. E isso 

Magno Alves pode se orgulhar 
de dizer que alcançou. Essa é 
apenas uma das histórias que 
o nono maior artilheiro do Flu-
minense - marcou 124 gols em 
331 jogos - conta na biografia 
lançada no último dia 6, no 
Salão Nobre das Laranjeiras. 
Com o contrato se encerrando 
no fim deste mês, o atacante 
não permanece no Tricolor 
para a próxima temporada, 
mas deixará muitas saudades.

Contratado em maio de 
2015 para a segunda passa-
gem com a camisa tricolor, 
Magno Alves atuou em 63 
partidas e balançou as redes 
adversárias em dez oportu-
nidades. O Magnata ultra-
passou Super Ézio (119 gols) 
e passou a figurar no ranking 
dos dez maiores artilheiros da 
história do Fluminense, con-
solidando de vez o nome da 
história do clube.

- O Fluminense vai ficar no 
meu coração para sempre. Só 
tenho motivos para agradecer 

a todos no clube por esta se-
gunda passagem. Em todas as 
oportunidades que tive, pro-
curei dar o meu melhor. Obri-
gado, torcida tricolor, pelo 
carinho de sempre - afirmou 
Magno Alves.

No dia do lançamento da 
biografia, nas Laranjeiras, 
Magnata contou com a pre-
sença de centenas de torcedo-
res, jogadores do atual elenco 
do clube como Diego Cavalie-
ri, Douglas, Gustavo Scarpa e 
Pedro, além de familiares do 
veterano atacante. Na obra 

“Magno Alves - O menino de 
Aporá que se tornou um dos 
maiores artilheiros da histó-
ria”, o jogador, que garante 
que ainda não vai parar, fala 
sobre o início difícil no inte-
rior da Bahia até se tornar o 
terceiro maior artilheiro em 
atividade, atrás apenas de 
Messi e Cristiano Ronaldo.

Em campo, a passagem pelo 
Fluminense se encerra, mas os 
feitos ficarão para sempre na 
memória da torcida tricolor. 
Muito obrigado e “Ah, Magno 
Alves”.

UNIDOS PELO FLUMINENSE OBRIGADO, MAGNATA!
Novos titulares e mesa do Conselho Deliberativo são definidas em eleição. Presidente 

Pedro Abad destaca composição bastante favorável ao Tricolor
Nono maior artilheiro do Fluminense, Magno Alves encerra segunda passagem pelo 

Tricolor com gols, título da Primeira Liga e história contada em biografia

CONSELHO 
DELIBERATIVO -  

Thales Treiger, Heleno 
Sotelino, José Guisard 
e  Fernando Leite for-

mam o novo conselho 
deliberativo

NA HISTÓRIA - Magno Alves é um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, com 124 gols

lTítulo: Magno Alves - O menino de 
Aporá que se tornou um dos maiores 
artilheiros da história
lEditora: Universo (224 páginas)
lValor: R$ 34,90

SERVIÇO

124 
GOLS 

331 
JOGOS

É um 
prazer poder 

dizer que dividi 
espaço com um 

cara como o 
Magno Alves. 

Aprendi 
diariamente 

com ele
Gustavo Scarpa

O Magno 
(Alves) é um cara 
que merece tudo 

de melhor. 
Sempre que pude, 

procurei 
observá-lo nos 

treinos, nos jogos 
e fico muito 

feliz de ter tido ele 
como 

companheiro
Pedro

“

“

“

“
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Obras nas instalações olímpicas já começaram na sede das Laranjeiras

Uma das principais ban-
deiras da gestão do presidente 
Peter Siemsen, encerrada este 
mês, foi colocada finalmente 
à prova na eleição. Com a im-
plementação do voto do sócio-
futebol, o Fluminense passou 
a ter o processo eleitoral mais 
democrático entre os clubes 

de futebol do Brasil.
- A percepção é muito boa. 

Ainda há muito para ser feito, 
mas conseguimos construir 
um novo Fluminense. Temos 
um CT praticamente pronto 
na área que mais se desenvol-
ve no Rio de Janeiro. Organi-
zamos a parte financeira do 

clube, fizemos uma mudança 
completa em Xerém que, in-
clusive, ganhou o Projeto In-
ternacional. Agora, estar no 
Fluminense, vendo o torcedor 
da arquibancada podendo 
exercer o direito ao voto, algo 
que tanto lutamos para imple-
mentar, é realmente especial - 

disse Peter.
A eleição ocorreu de forma 

tranquila. Não houve brigas e, 
com a costumeira fidalguia, a 
certeza que fica é de que, in-
dependentemente das prefe-
rências políticas de cada um, 
todos são Fluminense e dese-
jam o melhor para o clube.

2.375.310,06
é quanto o Fluminense 
recebeu de recursos da 
Confederação Brasileira 

de Clubes 

Melhorias à vistaO Fluminense já traba-
lha na melhoria das 
instalações olímpicas 

e as mudanças começaram 
pelo Ginásio João Coelho 
Netto. O cronograma esta-
belecido vem sendo seguido 
de forma a evitar transtornos 
para os sócios e alunos das 
turmas ginástica e do judô, 
além do voleibol e basquete, 
que em breve poderão trei-
nar no novo piso, padrão uti-
lizado pela Rio 2016. A mu-
dança acontecerá em janeiro, 
quando as escolinhas entram 
em recesso. 

Contemplado nos editais 
5 e 6 da Confederação Bra-
sileira de Clubes (CBCf), o 
Fluminense recebeu, no pri-
meiro deles, a quantia de R$ 
2.375.310,06, que vem sendo 
utilizada para a compra de 
equipamentos das seguintes 
modalidades: natação, nado 
sincronizado, saltos orna-
mentais, polo aquático, volei-
bol e basquetebol (olímpico e 
paralímpico). Já o segundo, 
trará investimentos de mais 
R$ 1.000.000 durante qua-
tro anos, a partir de 2017, na 
área de recursos humanos do 
Esporte Olímpico.

Esses valores são repas-
sados ao clubes após uma 
mudança na Lei Pelé, que 
incluiu a Confederação como 
beneficiária de 0,5% do total 
da arrecadação das loterias 
da Caixa Econômica Fede-
ral. Somente instituições que 
comprovadamente formam 
atletas podem se associar à 
CBCf e participar dos editais 
para investimentos.

- Não podemos fugir ao 
que foi estabelecido. Esta-
mos fazendo mudanças es-
truturais para nos adequar 
e conseguir oferecer um es-
paço ideal para as atividades 
físicas. É um investimento 
na formação, que sempre foi 
uma preocupação do Flumi-
nense. Com isso, os atletas 
poderão treinar em equipa-
mentos novos e instalações 
com material de primeiro 
mundo. É um projeto muito 
sério, que lida com dinheiro 

l Atletas treinarão no mesmo piso flutuante e transportável da Rio 2016.
lTroca de todos os equipamentos para a Academia dos Atletas Olímpicos.
lNovas balizas de Polo Aquático.
l Blocos de partida no padrão olímpico.
lEquipamentos com as cores do Fluminense.
lEquipamentos de vídeo, som e análise de vídeo para aprimoramento de movimentos e 
técnicas das equipes.
lPisos esportivos - R$  1.136.292,00 
lAcademia - R$ 430.000,00 - Troca de todos os equipamentos e acréscimo de novos.  
lMaterial de treinamento - R$ 70.000,00 - Novas bolas para basquete, vôlei, e material de 
treinamento para saltos e nada sincronizado.
lEquipamentos aquáticos - R$ 400.000,00 - Blocos de partida padrão olímpico, baliza de 
polo, cronômetros, placares e raias.
lEquipamentos eletrônicos - R$ 120.000,00 - equipamento de vídeo, som e análise de ví-
deo para aprimoramento de movimento e técnicas. 
lCadeira de Rodas - R$ 175.000,00 - Cadeira de rodas - Implantação de modalidade pa-
ralímpica no clube. 

O QUE MUDA?

Peter Siemsen comemora festa da cidadania tricolor

FELICIDADE- Ex-
presidente Peter 
Siemsen cumpri-

menta os eleitores 
antes da votação, 

nas Laranjeiras

TRANQUILIDADE- 
Processo eleitoral 

transcorreu dentro 
da máxima normali-
dade e mereceu elo-

gios do Ministério 
Público

Ginásio

público e vai ser seguido à 
risca pelo clube. Começamos 
com o novo piso do ginásio, 
mas virão ainda equipamen-
tos subaquáticos, placares 
eletrônicos, blocos de parti-
da, novas raias e academia 
- disse o vice-presidente de 
esporte olímpico, Márcio 
Trindade.
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4219 
votos 

Foi o número total de 
votos válidos. O maior da 

história do clube.

11
urnas

eletrônicas foram 
utilizadas no 

processo eleitoral 
do Tricolor

DEMOCRACIA - Pela primeira vez na história, sócios-futebol puderam votar para presidente do clube. Eleitores de todo Brasil compareceram

GRANDE MOMENTO - Marcus Vinícius Bittencourt, presidente do conselho deliberativo, anuncia o nome do novo presidente para o triênio 2017/2019

- Novo modelo mais profissional de fazer futebol

- Integração entre divisões de base e futebol profissional

- Aprimoramento do projeto Flu Samorin / Europa

- Conclusão das obras do CT

- Trabalho para construção de novo estádio do clube

- Esporte Olímpico cada vez mais forte e com auxílio de recursos de projetos incentivados

- Implementação de um projeto completamente profissional de governança corporativa 

- Valorização ainda maior dos funcionários

-  Investimento maior em marketing e comunicação

- Reativação com novo conceito do programa Embaixadas Tricolores

- Clube social com mais atividades e atrativos para os associados.

Conheça alguns planos de gestão do presidente eleito Pedro AbadResponsável por organi-
zar a eleição, o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
Fluminense, Marcus Vinicius 
Bittencourt, mostrou grande 
satisfação com a tranquilida-
de do processo:

- Foi um ótimo dia. Não 
tivemos problemas com as 
urnas eletrônicas. As filas 
andaram rapidamente. Tudo 
funcionou como planejado e 
treinado com as equipes de 
trabalho. 

O Clube Mais Democrá-
tico do Brasil viveu o seu 
dia mais importante do ano 
e elegeu Pedro Abad como 
novo comandante. O futuro 
já começou. 
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Flu é decacampeão 
da Taça Brasil

Novo presidente do clube mais democrático do Brasil supera 
Mário Bittencourt e Celso Barros com mais de 50% dos votos

Pedro Abad é o novo 
presidente do Flumi-
nense. Em eleição re-

alizada no sábado, dia 26 de 
novembro, nas Laranjeiras, 
o candidato da chapa “Somos 
Fluminense” superou Mário 
Bittencourt, da chapa “O Flu-
minense me domina” e Cel-
so Barros, da chapa “Todos 
pelo Fluminense” com 2.126 
votos contra 1.442 e 651 dos 
adversários, respectivamen-
te. Pedro Abad foi eleito com 
o maior número de votos da 
história na maior eleição do 
Tricolor, a primeira com os 
votos do Sócio Futebol.

- Quero agradecer a todos 
os sócios que depositaram 
uma confiança inacreditável 
em mim. Tive mais da metade 
dos votos.  Assumo uma gran-
de responsabilidade e vou 
trabalhar muito pelo nosso 
Fluminense. - disse o presi-
dente eleito, Pedro Abad.

Foi um dia exemplar de 
exercício da cidadania tri-

color nas Laranjeiras. Eleição 
tranquila, sem nenhum pro-
blema e que foi elogiada pelos 
representantes do Ministério 
Público, que acompanha-
ram de perto a eleição. 
Além disso, as urnas 
do TRE garantiram  
o sistema mais 
seguro possível 
para a eleição.

- O Fluminense 
está de parabéns 
pela eleição. 
Tudo funcionou 
perfeitamente, 
sem problemas, 
um belíssi-
mo processo 
democrática 
que tivemos a 
possibilidade 
de acompanhar 
e fiscalizar - afir-
mou Christiane Mon-
nerat, promotora do 
Ministério Público. 

A 16ª edição da Taça 
Brasil de Saltos Or-
namentais, última 

competição de 2016, foi mar-
cada pelo decacampeonato 
do Fluminense. Com 310 
pontos, a equipe garantiu 
o título e a saltadora Ingrid 
Oliveira ainda trouxe para 
casa o Troféu Eficiência. A 
disputa aconteceu no Cefan 
(Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes), 
no Rio de Janeiro, entre os 
dias 8 e 11 de dezembro, com 
a presença de dez clubes e 40 
saltadores.

Nas provas sincronizadas, 
Luiz Outerelo e Ingrid leva-
ram o ouro na plataforma 
mista. O saltador ainda ga-
rantiu a prata com Davi Lyrio 
na plataforma masculina e 
ouro com Ian Matos no tram-
polim 3m. Danielle Robles 
faturou o bronze na platafor-
ma feminina em dupla com 
Ingrid Oliveira, que também 
ficou com a primeira coloca-
ção no trampolim 3m, desta 
vez com Tammy Takagi.

Já nas provas individuais, 
dobradinha tricolor em dois 
pódios: Tammy, com ouro 

no trampolim 3m, seguida de 
Ingrid, com a prata, além de 
Ian Matos, também em pri-
meiro lugar no trampolim 3m 
e Luiz Outerelo, em segundo. 
Ingrid ainda conquistou ouro 
na plataforma individual, 
mesma prova em que Luiz fi-
cou com o bronze.

A equipe tricolor tem dois 
novos atletas: Davi Lyrio e 
Gabriella Melo, que já dispu-
taram as categorias de base 
da modalidade. Além deles, 
Danielle Robles retornou ao 
time, comandado pela expe-
riente Andreia Boehme.

Saltadores encerram a temporada com medalhas e bom desempenho

Dia 6/1 (sexta-feira)
Bar da Piscina
Show de MPB – 20h às 24h

Dia 7/1 (sábado) 
Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama
Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 8/1 (domingo)
Parque Infantil
Recreação Infantil com a Pik 
Eventos – 10h ao meio-dia

Trazer roupa de Banho e Toa-
lha para criança

Dia 14/1 (sábado)
Parque Aquático
Aulão de Hidroginástica com o 
Professor Rafael – meio-dia

Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama

Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 15/1 (domingo)
Parque Infantil 
Teatro Papa Vento – 11h

Tema: As Férias Mágicas

Dia 21/1 (sábado)
Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama

Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 28/1 (sábado)
Parque Aquático
Aulão de Hidroginástica com o 
Professor Rafael – meio-dia

Bar da Piscina
Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama

Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com iní-
cio às 16h,

Dia 29/1 (domingo)

Parque Infantil
Recreação Infantil com a Pik 
Eventos – 10h ao meio-dia

Trazer roupa de Banho e Toa-
lha para criança

Programação Social – Jan 2017

ABAD PRESIDENTE

NOVIDADE - Gabriella Melo, 
Davi Lyrio e Danielle Robles 

formam o trio de novos atletas 
dos saltos ornamentais


