
O Fluminense possui a 
mais completa acade-
mia de formação de 

jogadores do Brasil. O pro-
cesso que começa no Projeto 
Guerreirinhos e no futsal, se 
desenvolve em Xerém e pode 
continuar na Europa, no STK 
Fluminense Samorin, filial do 
Tricolor na Eslováquia. O Pro-
jeto Flu-Europa segue a todo 
vapor e para este ano o clube 
apresentou um novo treinador, 
o finlandês Mika Lönnström.

O novo comandante do 
Samorin tem 42 anos e se en-
caixa no perfil procurado pela 
diretoria do Fluminense para 
o projeto. Com a licença UEFA 
Pro, a maior possível na Euro-
pa, o técnico tem experiência 
em equipes profissionais 
como o Mypa-FIN, a sele-
ção da Tailândia e o New 
Radiant-THA. O treina-
dor também trabalhou 
nas divisões de base da 
Tailândia e foi diretor 
da base do Mypa-FIN.

- É uma honra ter a 
oportunidade de dar a 
minha contribuição ao 
projeto STK Fluminense 
Samorin. Um desafio des-

se porte é excitante tanto pela 
responsabilidade como pela 
vontade de vencermos. Vamos 
dar continuidade à excelente 
caminhada que foi realizada 
até o momento. Os objetivos 
são claros em nosso setor: 
desenvolver atletas, ter uma 
equipe competitiva e buscar as 
vitórias sempre de forma tati-
camente organizada - contou 
o técnico Mika, que terá como 
auxiliar técnico o ex-treinador 
do sub-11 do Flu, Tiago Ma-
cedo. O profissional vai para 
o lugar de Celso Martins, que 
retornou para ser auxiliar téc-
nico do sub-20.

Além do novo treinador, o 
STK também terá novidades 
no elenco. O zagueiro Alan Fia-
lho e o volante Marlon Freitas, 
que treinavam na equipe prin-
cipal do Fluminense, vão para 
a Eslováquia seguir o processo 
de desenvolvimento. Além de-
les, o atacante Estevão e o meia 
William vão para a equipe sub-
19 do Samorin. Leonel, Levi, 
Luquinhas e Peu seguem na 
filial do Flu na Europa. 

- Temos muita confiança de 
que estamos no caminho certo. 
Os jogadores que fazem parte 
do STK Fluminense Samorin 
estão evoluindo muito como 
pessoas e atletas. Estamos con-
fiantes e seguimos com o plano 
de chegar na primeira liga nos 

próximos anos - explicou o 
gerente da base, Marcelo 

Teixeira.
A Liga II eslovaca 

está na pausa de inver-
no e retorna em março. 
O STK Fluminense Sa-
morin está em quinto 
lugar do Grupo Oeste. 

Os seis primeiros se 
classificam para a segun-

da fase da competição.
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COMEÇOU!

STK Fluminense Samorin tem novidades para 2017
DESAFIO RENOVADO - Liga II da Eslováquia está em recesso e a competição só volta a ser disputada em março. Até lá, novos atletas estarão à disposição do treinador Mika Lönnström (foto abaixo) 

Em grande evento nas Laranjeiras, novo Conselho Diretor é definido. 
É iniciada oficialmente a gestão Pedro Abad

Um novo começo para o Tricolor. 
O Conselho Diretor do Flumi-
nense tomou posse na noite de 

terça-feira, dia 20 de dezembro, em 
grande evento realizado no Salão No-
bre. Com isso, Peter Siemsen passou 
o bastão a Pedro Abad no cargo de 
presidente do Tricolor. Peter fez um 
discurso emocionado em tom de agra-
decimento a todos os presentes e foi 
bastante aplaudido.

- Tive muito orgulho de ser presi-
dente do Fluminense durante esses seis 
anos. Me dediquei muito, com muita 
paixão. Vejo que o torcedor compreen-
deu, fez o meu sucessor. Estou muito 
feliz, orgulhoso e estaremos trabalhan-
do ali juntos para o que der e vier. Sou 
um soldado do Fluminense junto com 
os Pedros, Marcelo e todos os outros 

Quem vai
Marlon Freitas (Volante)
Alan Fialho (Zagueiro)
Estevão (Atacante Sub-19)
William (Meia Sub-19)
Tiago Macedo (Auxiliar técnico)

Quem fica
Leonel (Atacante)
Levi (Meia)
Luquinhas (Meia)
Peu (Atacante)

Quem volta
Luiz Fernando (Volante)
Rômulo (Volante sub-20)
Hernandes (Volante sub-20)
Celso Martins (Auxiliar técnico)

Quem segue no 
Plano de Carreira
Matheus Pato (Atacante 
emprestado ao Tupi-MG)
Danilo Mariotto (Atacante 
emprestado à Portuguesa-SP)

VAIVÉM

Filial do Tricolor na Europa conta com novo técnico e novos jogadores para melhorar 
ainda mais o desenvolvimento dos Moleques de Xerém

37º 
Pedro Abad é o 37º presidente da 

história do Fluminense Football Club. 
Importante ressaltar que este 

número não contempla presidentes 
interinos e de honra.

que trabalharão na nova gestão - disse 
Peter.

Por sua vez, Pedro Abad garantiu 
que já vinha trabalhando há um bom 
tempo para fazer um Fluminense ainda 
mais forte.

- Foi um projeto que levou meses 
para concluir e assumimos oficialmen-

te no dia 20. O trabalho começou há 
muito tempo. Já estamos planejando 
firmemente o futebol. Todas as tratati-
vas. Gente que vem, gente que vai e não 
podemos perder um minuto. Também 
estou conhecendo mais ainda todos os 
departamentos. Enfim, efetivamente 
tomando posse da situação do clube. O 
que posso dizer para o torcedor é que 
estou muito determinado, motivado 
para fazer o clube cada vez melhor - 
disse Pedro Abad.

Nos últimos seis anos de gestão Pe-
ter Siemsen, o Fluminense evoluiu em 
diversas frentes. Agora, com Abad pre-
sidente, é hora de consolidar o que foi 
realizado e, mais do que isso, avançar. 
A busca é sempre pelo histórico prota-
gonismo que marca a tradição do clube 
verde, branco e grená.

POSSE - Novo Conselho Diretor 
posa para a foto oficial no dia da 
posse do presidente Pedro Abad
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3 anos 
O mandato de Pedro Abad 

no Fluminense terá três anos. 
Ele será responsável por 

comandar o clube até 
o fim de 2019.

45 anos 
É a idade do novo 

presidente do Tricolor.

Além da posse do novo presidente, o dia 20 de dezembro também marcou as posses do novo 
Conselho Diretor.  Confira o vice-presidente responsável por cada pasta no quadro abaixo:

Vice-presidente Administrativo: José Mello da Silveira                                                                 
Vice-presidente de Finanças: Diogo Valle Bueno                                                                            
Vice-presidente de Futebol: Fernando Nogueira Veiga                                                                
Vice-presidente de Esportes Olímpicos: Márcio de Almeida Trindade                                    
Vice-presidente de Interesses Legais: Bruno Maurício Macedo Curi                                        
Vice-presidente de Marketing, Publicidade e Relações Externas: Idel Halfen                       
Vice-presidente Social, Cultural e Cívico: Nilo Sérgio Felix                                                          
Vice-presidente de Projetos Especiais: Pedro Antônio Ribeiro da Silva                                  
Vice-presidente de Governança: Sandor Leonardo de Souza Hagen                                      
Vice-presidente de Tecnologia da Informação: Rogério Cerqueira Felix de Mello              
Tesoureiro: Claudio Barçante Pires                                                                                                      
Secretário: Marcus Vinicius Bittencourt                                                                                             

Conselho Diretor

O melhor Centro de Trei-
namento do futebol 
brasileiro ficará ainda 

mais equipado. A Brahma é 
parceira do clube e irá finan-
ciar totalmente os equipamen-
tos novos que serão usados na 
academia do CT Pedro Anto-
nio, na Barra da Tijuca. E mais 
do que isso, os profissionais 
de preparação física do Flumi-
nense trabalharão diretamente 
na escolha dos melhores equi-
pamentos. Com isso, o Tricolor 
fica ainda mais forte. 

- O futebol tem sido feito 
com cada vez mais consciên-
cia. A musculação é funda-
mental para que possa dar 
sustentação ao trabalho de 
campo. E quanto melhor o 
equipamento, melhor resul-
tado para o clube. Ajuda na 
prevenção de lesões, fora o ga-
nho físico. Hoje existem boas 
marcas de equipamentos para 
a academia no mercado. Tem 
máquinas que permitem ade-
quar a necessidade do atleta, 
registrada por chip de me-
mória do computador. Ajuda 
muito também na divisão do 
trabalho do elenco profissio-

nal. É algo que fará a diferença 
- disse o preparador físico do 
Tricolor, Manoel Santos. 

Com isso, o Tricolor, que 
já está no topo entre os clu-
bes mais estruturados do país, 
ainda contará com a melhor 
preparação possível. Fruto de 
uma parceria que não se satis-
faz com outra coisa que não o 
primeiro lugar. 

-  Nossa ideia, por meio da 
Brahma, é sempre a de deixar 
um legado. Construir e fomen-
tar o esporte. Por isso, em to-
das as negociações contratu-
ais, buscamos fazer com que 
o investimento vá diretamente 
para a melhoria do clube. Os 
equipamentos de ponta que 
vamos trazer para a academia 
do Fluminense vão influenciar 
na melhora de desempenho de 
seus atletas, uma ação total-
mente alinhada com o nosso 
conceito de marketing estrutu-
rante - afirmou Sandro Leite, 
gerente de marketing esporti-
vo da Ambev.

O torcedor pode ser orgu-
lhar. O Fluminense tem uma 
estrutura inigualável no país e 
só se fortalece.

Fiquei muito feliz com o que vi. 
Acabei de retornar de uma 

experiência internacional. Visitei times de 
ligas como NFL, NBA, MLB e fiquei muito 

orgulhoso quando cheguei ao Fluminense 
e vi um time brasileiro com uma 

estrutura que não deixa nada a dever a 
nenhum time do mundo. Está realmente 

de parabéns. CT espetacular
Sandro Leite 

gerente de marketing da Ambev

“

“

Equipe de preparação física do Fluminense será responsável por escolha de equipamentos 
financiados pela Brahma para a academia do Tricolor
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PASSANDO O 
BASTÃO - O 

ex-presidente Peter 
Siemsen e o atual 
mandatário, Pedro 
Abad, na cerimônia 

de posse

Em busca da 
excelência
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Com ótima estrutura no CT, Flu volta a fazer uma pré-temporada 
completa no Rio de Janeiro após muitos anos

Além dos equatorianos, 
uma das novidades na rea-
presentação tricolor no últi-
mo dia 4 de janeiro, no CT, 
foi o retorno do volante Luiz 
Fernando. Cria de Xerém, 
o jogador passou o segun-
do semestre de 2016 no STK 
Fluminense Samorin, da Es-
lováquia, braço tricolor na 
Europa. Após ser eleito o me-
lhor atleta da posição no cam-
peonato local, virou o primei-
ro atleta deste revolucionário 
projeto a voltar ao Flu. Por lá 
teve a excelente estrutura da 
Xbionic à disposição para os 
treinos. Mas, garante, a do 

CT está bem perto dela.
- Estrutura boa é o que 

faz o jogador ter melhor ren-
dimento. O que me surpre-
endeu lá foi o alto nível dos 
aparelhos, toda a assistên-
cia, o suporte do dia a dia. 
E aqui não está sendo muito 
diferente. Em 2015 cheguei a 
treinar nas Laranjeiras, mas 
o CT está realmente muito 
parelho à Xbionic. Temos 
um dos melhores centros do 
país, com profissionais dan-
do todo tipo de suporte. Isso 
fará diferença no rendimento 
do time ao longo da tempora-
da - disse.

Sem sair de casa

Pela primeira vez em 
muitos anos, o Flumi-
nense passará o mês 

de janeiro inteiro fazendo 
a pré-temporada na Cidade 
Maravilhosa. O motivo é sim-
ples. Quem tem uma estrutura 
como a disponibilizada pelo 
CT Pedro Antonio Ribeiro da 
Silva, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste, não precisa sair de casa. 
E foi exatamente por esta van-
tagem que a diretoria optou 
por fazer toda a preparação 
para 2017 no local onde o time 
vai treinar ao longo do ano.

Na prática, os trabalhos no 
CT começaram no dia 4, quan-
do o primeiro grupo, formado 
por 20 atletas, reapresentou-
se. Cinco dias depois, o restan-
te do elenco foi incorporado. 
Até a estreia na temporada, 
diante do Criciúma, no próxi-
mo dia 24, pela Copa da Pri-
meira Liga, os jogadores trei-
narão a maioria dos dias em 
período integral, almoçando e 
descansando num hotel perto 
do CT entre um treino e outro. 
Eles dormem em casa. O téc-
nico Abel Braga está gostando 
muito destes primeiros dias.  

- Está tudo correndo bem, 
o trabalho está muito legal. 
As condições oferecidas pelo 
CT são ótimas. Tem jogador 
na piscina, na hidro, na bacia 
de gelo, é fantástico. Aqui eles 
podem fazer um trabalho mui-
to bom de recuperação entre 

uma atividade e outra - ressal-
tou o comandante tricolor.

Logo no primeiro dia de 
atividade no CT, duas caras 
novas foram apresentadas. 
Os meio-campistas equa-
torianos Sornoza e Orejue-
la, vice-campeões da última 
edição da Copa Libertadores 
pelo Independiente del Valle 
(EQU). Eles chegam cercados 
de expectativa e dispostos a 
mostrar logo de cara que me-
recem vestir a camisa mais 
bonita do mundo.

- Estou orgulhoso, com 
muita vontade de trabalhar e 
vencer campeonatos. Quere-
mos marcar nosso nome no 
Fluminense. Estamos numa 
equipe gigante do Brasil, que-
remos dar nosso melhor, tra-
balhar forte. Estou muito feliz 
de ter a chance de jogar aqui e 
espero repetir no Fluminense 
o sucesso que tive no Indepen-
diente del Valle - avisou Junior 
Sornoza, meia de 22 anos.

Inaugurado no dia do ani-
versário de 114 do Fluminen-
se, o CT Pedro Antonio Ribeiro 
da Silva passou a ser a casa de 
trabalho do Time de Guerrei-
ros a partir de outubro do ano 
passado. Vários equipamentos 
estão chegando ainda. Macas 
elétricas da fisioterapia, apa-
relhos da academia. Trabalho 
de excelência com o selo de 
qualidade das três cores que 
traduzem tradição.

O primeiro fruto do 
Projeto Flu-Europa

O que o torcedor pode esperar de 
sua gestão?

Um Fluminense vencedor, pionei-
ro, sempre em cima, brigando. 
Fluminense não é time de meio. 
Não é time de seguir a reboque. 
Fluminense é a locomotiva dos 
processos e de glórias constan-
tes e consistentes para a nossa 
história.

No futebol, o Fluminense se re-
forçou com nomes importantes 
como Abel para o comando técni-
co, além dos equatorianos Sornoza 
e Orejuela. Pode comentar essas 
chegadas?

É uma imensa satisfação trazer 
o Abel de volta. Ganhou como 
jogador, ganhou como técnico... 
Tenho certeza que a partir de 
2017 a cara do Fluminense vai 
ser outra. Sobre os equatorianos, 
estou muito contente com a che-
gada de ambos. São jovens, um 
é titular da seleção equatoriana, 
o Orejuela, e o Sornoza também 
é jogador de seleção. Abel já as-
sistiu vídeos e gostou muito de 
ambos. A expectativa é muito 
positiva.

Pedro Abad  
Presidente do Fluminense F.C.

EM ATIVIDADE - 
Após período de 
férias, jogadores 
voltaram para a 

primeira 
pré-temporada 

no CT
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Em sua primeira visita ao Bra-
sil, o cantor de rock Bill Haley se 
apresentou nas Laranjeiras. O ano 
era 1958, quando o ritmo musical 
começava a virar sucesso nas rá-
dios brasileiras e o grupo despon-
tou, atingindo o grande público. 
Uma das raras apresentações de 
Bill Haley and His Comets no país 
foi no dia 1º de maio, quando o 
“Boite Show”, como era chamado 

o evento na época, reuniu mais de 
300 pessoas no ginásio do Flumi-
nense, entre elas sócios e cronis-
tas sociais da época. A apresenta-
ção lotou o clube e parou o bairro, 
com filas imensas de fãs de espec-
tadores. O cocktail social teve ain-
da a apresentação da Orquestra 
de Waldemiro Alves e Maria Inês, 
a “Rainha do Xaxado”.

A partir desta edição, o infor-

mativo mensal mostrará a im-
portância do Fluminense na vida 
social da cidade e dos frequen-
tadores das Laranjeiras e pede a 
ajuda de sócios e torcedores. Man-
de uma foto para “comunicacao@
fluminense.com.br” contando so-
bre algum baile, festa, comemora-
ção, jogo ou momento importante 
vivido na sede, deixando telefone 
para contato. 

Um dos lugares mais 
procurados para gra-
vações de novelas e 

comerciais é a sede das La-
ranjeiras. Com espaços bem 
conservados, o clube recebe 
muitos pedidos para locação, 
tanto no Salão Nobre e nas ar-
quibancadas do estádio, quan-
to no Parque Aquático. Em 
2016, aproveitando a enorme 
procura, o Fluminense desti-
nou os valores cobrados pelas 
diárias em melhorias para o 
clube, privilegiando o bem-
estar dos sócios:

- Achamos que era o justo. 
Já que a procura é grande, 
pensamos em usar a verba 
no próprio Parque Aquático, 

que precisou ter as atividades 
suspensas por alguns dias ao 
longo de todo o ano, mas que 
hoje já tem novas espreguiça-
deiras, guarda-sóis e cadeiras, 
além de blocos novos para a 
piscina - disse a diretora geral 
Roberta Fernandes.

Todos os produtos adqui-
ridos passaram por cotação 
e atenderam aos critérios do 
Fluminense, que priorizou a 
qualidade do material, segu-
rança e durabilidade. O clu-
be contou com o apoio dos 
sócios na realização das gra-
vações e pretende continuar 
com as locações em 2017, 
sempre realizando o processo 
com transparência. 

Tem grega na quadra!

TRANSPARÊNCIA

A grega Eva Chantava é a 
nova integrante do Time de 
Guerreiras do vôlei. Aos 26 
anos, a ponteira tem passa-
gem pela seleção da Grécia 
e por clubes como CSM Târ-
goviste (Romênia), Loko-
motiv Baku (Azerbaijão), 
Karsiyaka (Turquia) e Olym-
piacos (Grécia). Recém-
chegada ao Rio de janeiro, 
a atleta se diz feliz por estar 
no Brasil e ansiosa para re-
presentar o Tricolor:

- É uma honra estar aqui. 
Fui bem recebida pela equi-
pe e comissão técnica. Já co-
nhecia o Fluminense, sei da 
tradição do clube no futebol 
e hoje vejo sua importância 
no vôlei e em outros espor-
tes. Me sinto bem, já fiz ami-
gos e a cidade é linda. Quero 
começar a jogar logo e ver a 
torcida nos jogos - disse.

O técnico Hylmer Dias 
falou sobre a contratação da 
jogadora:

- Apesar da pouca idade, 
a Eva já tem experiência 
internacional. Percebi que 
ela chegaria para agregar. 
Somos um time e é preciso 
ter espírito de equipe. Ela 
saca bem, tem bom passe e 
vai dar agilidade ao grupo. 
Seguimos treinando e traba-
lhando para o returno, agora 
com mais uma guerreira.

O Fluminense terminou o 
primeiro turno da Superliga 
em oitavo lugar (16 pontos), 
com cinco vitórias e seis 
derrotas. O time encerrou a 
etapa superando o SESI-SP, 
o Pinheiros, o São Cristóvão 
Saúde/São Caetano, o Rio 
do Sul e o Renata/Valinhos 
Country, todos por 3 sets a 0. 
Nos outros jogos, o time aca-

Eva Chantava é a nova ponteira do 
Time de Guerreiras do Vôlei

Flu reverte em melhorias os valores recebidos pela locação de seus espaços

NOITE HISTÓRICA  -  Billl 
Haley é um dos responsáveis 
por popularizar o Rock & 
Roll, gênero musical que ele 
tocou no Salão Nobre

MELHORIAS - Novos guarda-sóis foram instalados no parque aquático do clube

Noite de Rock com Bill Haley

ACONTECEU NO FLUMINENSE

Eva, como está sendo a experiência no 
Rio de Janeiro?

A cidade é linda e as pessoas são 
agradáveis, tentam sempre me aju-
dar e as companheiras de time me 
acolheram bem. Já estou acostuma-
da a ficar longe da família, então ser 
bem recebida é muito bom.

Já estudou os times da Superliga? Viu 
como é a competição aqui no Brasil?

Percebi que os jogos mudam muito. 
O campeonato reúne as melhores 
equipes do país. Nunca é fácil, mas 
não paramos de treinar desde que 
cheguei. Temos um bom time, acredi-
to que faremos uma boa temporada.

BATE-BOLA COM EVA CHANTAVA

bou derrotado pelo Rexona-
SESC, na estreia, por 3 sets a 
0, mesmo placar dos revezes 
diante de Terracap/BRB/
Brasília Vôlei, Genter Vôlei 

Bauru e Vôlei Nestlé. Contra 
o Camponesa/Minas, vitória 
do time mineiro por 3 sets a 
2 e o Dentil/Praia Clube por 
3 a 1.
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Dia 4/2  - Bar da Piscina - Feijoada dançante 
com a Banda Panorama. Feijoada (à parte – 
R$32,90) a partir das 12h e show com início 
às 16h. Sócio: Entrada Franca / Convidado de 
sócio R$10 (a partir das 15h30);

Dia 5/2 - Parque Infantil - Recreação Infantil 
com banho de mangueira - 10h. Trazer Roupa 
de Banho e Toalha;

Dia 11/2 - Parque Aquático - Festa aquática 
com a Pik Eventos – 11h às 13h
Bar da Piscina - Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama. Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com início às 16h. Sócio: 
Entrada Franca / Convidado de sócio R$10 (a 
partir das 15h30);

Dia 18/2 - Quadras Laterais - Roda de Samba 
do Rebarbas – 17h às 22h. Sócio: R$20 / Não 
Sócio: R$25. Mulheres grátis até às 19h;

Dia 19/2 - Parque Infantil - Recreação Infantil 
com banho de mangueira - 10h. Trazer Roupa 
de Banho e Toalha.

PROGRAMAÇÃO SOCIAL – FEV 2017

Brincadeira de criançaConfraternização

DIVERSÃO - Várias são as opções para divertir as 
crianças na Colônia de Férias tricolor, Salão No-
bre do clube é palco de atividades como teatro

PRIMEIRO ENCONTRO - Funcionários do clube tiveram a oportunidade de confraternizar com o novo presidente, Pedro Abad, que prestigiou a festa

Com a temporada da 
Colônia de Férias aber-
ta, a garotada curte os 

dias quentes do verão carioca 
nas Laranjeiras. Desta vez, 
aproveitando a brincadeira, a 
equipe da PiK Eventos apro-
veita para ensinar sobre a im-
portância da preservação da 
natureza e do meio ambiente, 
além de apoiar e incentivar a 
prática desportiva.

Até o dia 3 de fevereiro, não 
faltam opções de diversão no 
Fluminense. São oficinas de 
reciclagem e reaproveitamen-
to de materiais, como papel e 
papelão, teatrinhos mostran-
do  como desenvolver hábitos 
necessários para um mundo 
sustentável, competições de 
natação e outras atividades fí-
sicas que despertam o espírito 
de equipe e melhoram a saú-
de física, mental e emocional, 
estimulando a criatividade.

Os participantes são dividi-
dos em turmas de diferentes 
faixas etárias e monitorados 
por profissionais de diver-
sas áreas. São três opções de 
horários: manhã (8h30 às 
12h30), tarde (13h às 17h) e 
integral (8h30 às 17h) e em 
todas elas estão incluídas ali-
mentação, camisa, crachás, 
brindes diversos e atividades 
esportivas, recreativas, aquá-

Um dia de alegria, união 
e celebração. Assim os 
colaboradores celebra-

ram mais um ano com uma 
grande comemoração em Xe-
rém. Na segunda-feira, 19 de 
dezembro, o Fluminense Foot-
ball Club realizou uma grande 
festa para os mais de 200 fun-
cionários que estiveram no CT 
Vale das Laranjeiras. 

Quem também curtiu a fes-
ta foi o presidente Pedro Abad, 
que falou sobre a importância 
do evento:

- Foi muito gratificante par-
ticipar desse momento. Pude 
conhecer melhor os funcioná-
rios e dou muito valor ao bom 
ambiente de trabalho. A fes-
ta foi ainda mais especial por 
ser em Xerém, um lugar que 
acompanhei a evolução nos úl-
timos anos e tenho um carinho 
muito especial.

Durante todo o evento, fun-
cionários de diversas áreas do 
clube participaram de sorteio 
de brindes, churrasco e muita 
música, como a bateria e pas-
sistas da escola de samba Beija-
Flor, encerrando mais um ano 
de sucesso do Fluminense:

- Adorei a festa! Quase não 
temos tempo para conversar 
até com os colegas de trabalho, 
de vir para Xerém, então acaba 
sendo um momento para con-
fraternizar, esquecer dos pro-
blemas, curtir o dia nessa pis-
cina linda, ouvir uma música, 
dançar e celebrar mais um ano 
juntos. É como uma família do 
Fluminense - revelou Lourdes 
Brito, assistente do Departa-
mento Olímpico.

Para Roberta Fernandes, 
diretora geral do clube, toda a 
celebração é pensada com ca-
rinho para tornar o momento 
especial:

- Os funcionários ficaram 
tão satisfeitos que resolvemos 
escolher Xerém novamente 
como o local da festa. As pesso-
as se sentem a vontade, apro-
veitam muito o dia com pisci-
na, futebol, churrasco e sorteio 
de brindes. Esse ano, foi a des-
pedida do Peter e a festa teve 
um clima muito especial e de 
emoção.

Colaboradores encerraram 2016 com festa em Xerém

Durante a festa, o então 
presidente Peter Siemsen foi 
surpreendido com a exibição 
de um vídeo em homenagem 
às realizações da gestão. O 
consenso entre os colaborado-
res que participaram da grava-
ção é o de que Peter foi um dos 
presidentes que mais se preo-
cuparam com o bem-estar dos 
funcionários do Tricolor.

- O Fluminense atual é um 
clube que dá orgulho de fazer 
parte e vir trabalhar.  Conse-
guimos ampliar benefícios e, 
mais do que isso, criamos um 
ambiente em que o funcioná-
rio é atuante e gosta do que 
faz. Prova disso é que, em re-
cente pesquisa feita pelo de-
partamento de RH, um núme-
ro absolutamente significativo 
de colaboradores indicaria o 
clube como boa alternativa de 
trabalho a um amigo. 

Homenagem 
ao ex-presidente

Colônia de Férias agita o clube no primeiro mês do ano

CARNAVAL NAS LARANJEIRAS

A folia já tem 
data marcada: 
dias 26 e 28 de 
fevereiro, os 
bailes infantis 
de Carnaval 
vão agitar as La-
ranjeiras. Muita 
música, banda 
ao vivo, marchi-
nhas, brincadei-
ras, confete e 
serpentina vão 
tomar conta do 
Salão Nobre e 
botar a garotada 
para brincar 
Os convites 
poderão ser 
adquiridos 
em breve no 
Departamento 
Social. 

ticas, artísticas, culturais e 
aventureiras.

A novidade fica por conta 
dos brinquedos que encer-
ram as atividades da semana: 
pula-pula, cama elástica, to-
bogã, escalada inflável, touro 
mecânico e futebol de sabão 
fazem parte da diversão. 

ANIMAÇÃO - Bateria 
da Beija-Flor colocou 

todo mundo para 
sambar (acima). 

Abaixo, ex-presiden-
te Peter Siemsen é 

cumprimentado



6 FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 7FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

Setor de recursos humanos realiza pesquisa para compreender melhor a 
realidade dos funcionários e resultados podem fazer a diferença para o Tricolor

FALA FLU
Um clube mais pró-

ximo e que ouve o 
colaborador para se 

profissionalizar ainda mais. 
Uma das marcas do Flumi-
nense é a valorização dos 
funcionários do clube. Reu-
niões da diretoria com as 
equipes de trabalho, semana 
da saúde, mais e melhores 
benefícios, práticas que fo-
ram implementadas e que fi-
zeram a diferença. Agora foi 
a vez da realização de uma 
pesquisa de clima. Iniciativa 
do RH, o “Fala Flu” procurou 
todos os funcionários para 
compreender de forma mais 
clara a realidade de cada um 
e evoluir.

-  Foi uma pesquisa ge-
ral que nos permitiu com-
preender melhor as nossas 
necessidades e as de cada 
departamento. O que mais 
chamou a atenção foi como 
as pessoas sentem prazer em 
trabalhar no Fluminense. A 
grande maioria não deseja 
sair do local onde trabalha e 
acredita naquilo que realiza. 
Uma ação do clube bastan-
te elogiada foi o sorteio dos 
ingressos dos jogos para os 
funcionários. Muitas pesso-

“ “Foi uma iniciativa muito positiva. 
Acho que deveria ocorrer com frequência. 

Depois que fui contratado pelo 
Fluminense, percebi no clube esta 

valorização e vontade de se aproximar do 
funcionário. Algumas ideias que dei, 

inclusive, foram implementadas. 
É algo que nos valoriza.

Matheus Alves Santana 
Funcionário que trabalha no Museu Interativo do Fluminense

Participei da pesquisa. Foi a 
primeira vez que vi o clube fazer algo do 

tipo. É muito positivo. Ouvir o funcionário 
faz a diferença para que o dia a dia de 

trabalho fique melhor. As pessoas 
entendem o que é necessário. Mostra que 

o Fluminense realmente está buscando 
valorizar cada colaborador.

Luiz Carlos Pereira 
responsável pelo Acervo do Flu Memória

“ “

as que nunca tinham ido às 
partidas tiveram esta opor-
tunidade e gostaram muito. 
Pode parecer algo pequeno, 
mas faz a diferença - disse 
Natalia Bernardes, gerente 
do departamento de Recur-
sos Humanos do clube.

A busca é por um clube 
mais unido. Por meio da 
pesquisa, soluções de melho-
ria foram propostas, como a 
implementação de planos de 
carreira, cargos e salários e 
plano de reconhecimento, 
entre outras práticas.

- A pesquisa foi uma ativi-
dade fundamental desempe-
nhada pelo setor de Recur-
sos Humanos. O Fluminense 
precisa ser construído dia 
a dia com a participação de 
cada funcionário. Com inte-
gração e ajuda de todos, po-
deremos, além de melhorar 
a rotina de trabalho, conse-
guir resultados importantes. 
Toda ação faz a diferença - 
afirmou Roberta Fernandes, 
diretora geral do Tricolor.

O Fluminense é formado 
por torcedores associados e 
colaboradores. Com serieda-
de e união, poderá construir 
um futuro ainda mais forte.

249 funcionários
Responderam às perguntas 

da pesquisa. Deste contingente, 
161 trabalham nas Laranjeiras 

e 87 em Xerém. 

98%
Das pessoas ouvidas pelo 
Fluminense consideram o 

clube um bom lugar 
para trabalhar. 

96%
Das pessoas ouvidas 

pelo Fluminense indicariam 
um amigo para trabalhar 

no Tricolor.

NOVO TEMPO - A 
voz dos colabora-
dores é ouvida no 

clube, que promove 
cada vez mais a 

integração entre os 
departamentos
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Dia 4/2  - Bar da Piscina - Feijoada dançante 
com a Banda Panorama. Feijoada (à parte – 
R$32,90) a partir das 12h e show com início 
às 16h. Sócio: Entrada Franca / Convidado de 
sócio R$10 (a partir das 15h30);

Dia 5/2 - Parque Infantil - Recreação Infantil 
com banho de mangueira - 10h. Trazer Roupa 
de Banho e Toalha;

Dia 11/2 - Parque Aquático - Festa aquática 
com a Pik Eventos – 11h às 13h
Bar da Piscina - Feijoada dançante com a Ban-
da Panorama. Feijoada (à parte – R$32,90) a 
partir das 12h e show com início às 16h. Sócio: 
Entrada Franca / Convidado de sócio R$10 (a 
partir das 15h30);

Dia 18/2 - Quadras Laterais - Roda de Samba 
do Rebarbas – 17h às 22h. Sócio: R$20 / Não 
Sócio: R$25. Mulheres grátis até às 19h;

Dia 19/2 - Parque Infantil - Recreação Infantil 
com banho de mangueira - 10h. Trazer Roupa 
de Banho e Toalha.

PROGRAMAÇÃO SOCIAL – FEV 2017

Brincadeira de criançaConfraternização

DIVERSÃO - Várias são as opções para divertir as 
crianças na Colônia de Férias tricolor, Salão No-
bre do clube é palco de atividades como teatro

PRIMEIRO ENCONTRO - Funcionários do clube tiveram a oportunidade de confraternizar com o novo presidente, Pedro Abad, que prestigiou a festa

Com a temporada da 
Colônia de Férias aber-
ta, a garotada curte os 

dias quentes do verão carioca 
nas Laranjeiras. Desta vez, 
aproveitando a brincadeira, a 
equipe da PiK Eventos apro-
veita para ensinar sobre a im-
portância da preservação da 
natureza e do meio ambiente, 
além de apoiar e incentivar a 
prática desportiva.

Até o dia 3 de fevereiro, não 
faltam opções de diversão no 
Fluminense. São oficinas de 
reciclagem e reaproveitamen-
to de materiais, como papel e 
papelão, teatrinhos mostran-
do  como desenvolver hábitos 
necessários para um mundo 
sustentável, competições de 
natação e outras atividades fí-
sicas que despertam o espírito 
de equipe e melhoram a saú-
de física, mental e emocional, 
estimulando a criatividade.

Os participantes são dividi-
dos em turmas de diferentes 
faixas etárias e monitorados 
por profissionais de diver-
sas áreas. São três opções de 
horários: manhã (8h30 às 
12h30), tarde (13h às 17h) e 
integral (8h30 às 17h) e em 
todas elas estão incluídas ali-
mentação, camisa, crachás, 
brindes diversos e atividades 
esportivas, recreativas, aquá-

Um dia de alegria, união 
e celebração. Assim os 
colaboradores celebra-

ram mais um ano com uma 
grande comemoração em Xe-
rém. Na segunda-feira, 19 de 
dezembro, o Fluminense Foot-
ball Club realizou uma grande 
festa para os mais de 200 fun-
cionários que estiveram no CT 
Vale das Laranjeiras. 

Quem também curtiu a fes-
ta foi o presidente Pedro Abad, 
que falou sobre a importância 
do evento:

- Foi muito gratificante par-
ticipar desse momento. Pude 
conhecer melhor os funcioná-
rios e dou muito valor ao bom 
ambiente de trabalho. A fes-
ta foi ainda mais especial por 
ser em Xerém, um lugar que 
acompanhei a evolução nos úl-
timos anos e tenho um carinho 
muito especial.

Durante todo o evento, fun-
cionários de diversas áreas do 
clube participaram de sorteio 
de brindes, churrasco e muita 
música, como a bateria e pas-
sistas da escola de samba Beija-
Flor, encerrando mais um ano 
de sucesso do Fluminense:

- Adorei a festa! Quase não 
temos tempo para conversar 
até com os colegas de trabalho, 
de vir para Xerém, então acaba 
sendo um momento para con-
fraternizar, esquecer dos pro-
blemas, curtir o dia nessa pis-
cina linda, ouvir uma música, 
dançar e celebrar mais um ano 
juntos. É como uma família do 
Fluminense - revelou Lourdes 
Brito, assistente do Departa-
mento Olímpico.

Para Roberta Fernandes, 
diretora geral do clube, toda a 
celebração é pensada com ca-
rinho para tornar o momento 
especial:

- Os funcionários ficaram 
tão satisfeitos que resolvemos 
escolher Xerém novamente 
como o local da festa. As pesso-
as se sentem a vontade, apro-
veitam muito o dia com pisci-
na, futebol, churrasco e sorteio 
de brindes. Esse ano, foi a des-
pedida do Peter e a festa teve 
um clima muito especial e de 
emoção.

Colaboradores encerraram 2016 com festa em Xerém

Durante a festa, o então 
presidente Peter Siemsen foi 
surpreendido com a exibição 
de um vídeo em homenagem 
às realizações da gestão. O 
consenso entre os colaborado-
res que participaram da grava-
ção é o de que Peter foi um dos 
presidentes que mais se preo-
cuparam com o bem-estar dos 
funcionários do Tricolor.

- O Fluminense atual é um 
clube que dá orgulho de fazer 
parte e vir trabalhar.  Conse-
guimos ampliar benefícios e, 
mais do que isso, criamos um 
ambiente em que o funcioná-
rio é atuante e gosta do que 
faz. Prova disso é que, em re-
cente pesquisa feita pelo de-
partamento de RH, um núme-
ro absolutamente significativo 
de colaboradores indicaria o 
clube como boa alternativa de 
trabalho a um amigo. 

Homenagem 
ao ex-presidente

Colônia de Férias agita o clube no primeiro mês do ano

CARNAVAL NAS LARANJEIRAS

A folia já tem 
data marcada: 
dias 26 e 28 de 
fevereiro, os 
bailes infantis 
de Carnaval 
vão agitar as La-
ranjeiras. Muita 
música, banda 
ao vivo, marchi-
nhas, brincadei-
ras, confete e 
serpentina vão 
tomar conta do 
Salão Nobre e 
botar a garotada 
para brincar 
Os convites 
poderão ser 
adquiridos 
em breve no 
Departamento 
Social. 

ticas, artísticas, culturais e 
aventureiras.

A novidade fica por conta 
dos brinquedos que encer-
ram as atividades da semana: 
pula-pula, cama elástica, to-
bogã, escalada inflável, touro 
mecânico e futebol de sabão 
fazem parte da diversão. 

ANIMAÇÃO - Bateria 
da Beija-Flor colocou 

todo mundo para 
sambar (acima). 

Abaixo, ex-presiden-
te Peter Siemsen é 

cumprimentado
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Em sua primeira visita ao Bra-
sil, o cantor de rock Bill Haley se 
apresentou nas Laranjeiras. O ano 
era 1958, quando o ritmo musical 
começava a virar sucesso nas rá-
dios brasileiras e o grupo despon-
tou, atingindo o grande público. 
Uma das raras apresentações de 
Bill Haley and His Comets no país 
foi no dia 1º de maio, quando o 
“Boite Show”, como era chamado 

o evento na época, reuniu mais de 
300 pessoas no ginásio do Flumi-
nense, entre elas sócios e cronis-
tas sociais da época. A apresenta-
ção lotou o clube e parou o bairro, 
com filas imensas de fãs de espec-
tadores. O cocktail social teve ain-
da a apresentação da Orquestra 
de Waldemiro Alves e Maria Inês, 
a “Rainha do Xaxado”.

A partir desta edição, o infor-

mativo mensal mostrará a im-
portância do Fluminense na vida 
social da cidade e dos frequen-
tadores das Laranjeiras e pede a 
ajuda de sócios e torcedores. Man-
de uma foto para “comunicacao@
fluminense.com.br” contando so-
bre algum baile, festa, comemora-
ção, jogo ou momento importante 
vivido na sede, deixando telefone 
para contato. 

Um dos lugares mais 
procurados para gra-
vações de novelas e 

comerciais é a sede das La-
ranjeiras. Com espaços bem 
conservados, o clube recebe 
muitos pedidos para locação, 
tanto no Salão Nobre e nas ar-
quibancadas do estádio, quan-
to no Parque Aquático. Em 
2016, aproveitando a enorme 
procura, o Fluminense desti-
nou os valores cobrados pelas 
diárias em melhorias para o 
clube, privilegiando o bem-
estar dos sócios:

- Achamos que era o justo. 
Já que a procura é grande, 
pensamos em usar a verba 
no próprio Parque Aquático, 

que precisou ter as atividades 
suspensas por alguns dias ao 
longo de todo o ano, mas que 
hoje já tem novas espreguiça-
deiras, guarda-sóis e cadeiras, 
além de blocos novos para a 
piscina - disse a diretora geral 
Roberta Fernandes.

Todos os produtos adqui-
ridos passaram por cotação 
e atenderam aos critérios do 
Fluminense, que priorizou a 
qualidade do material, segu-
rança e durabilidade. O clu-
be contou com o apoio dos 
sócios na realização das gra-
vações e pretende continuar 
com as locações em 2017, 
sempre realizando o processo 
com transparência. 

Tem grega na quadra!

TRANSPARÊNCIA

A grega Eva Chantava é a 
nova integrante do Time de 
Guerreiras do vôlei. Aos 26 
anos, a ponteira tem passa-
gem pela seleção da Grécia 
e por clubes como CSM Târ-
goviste (Romênia), Loko-
motiv Baku (Azerbaijão), 
Karsiyaka (Turquia) e Olym-
piacos (Grécia). Recém-
chegada ao Rio de janeiro, 
a atleta se diz feliz por estar 
no Brasil e ansiosa para re-
presentar o Tricolor:

- É uma honra estar aqui. 
Fui bem recebida pela equi-
pe e comissão técnica. Já co-
nhecia o Fluminense, sei da 
tradição do clube no futebol 
e hoje vejo sua importância 
no vôlei e em outros espor-
tes. Me sinto bem, já fiz ami-
gos e a cidade é linda. Quero 
começar a jogar logo e ver a 
torcida nos jogos - disse.

O técnico Hylmer Dias 
falou sobre a contratação da 
jogadora:

- Apesar da pouca idade, 
a Eva já tem experiência 
internacional. Percebi que 
ela chegaria para agregar. 
Somos um time e é preciso 
ter espírito de equipe. Ela 
saca bem, tem bom passe e 
vai dar agilidade ao grupo. 
Seguimos treinando e traba-
lhando para o returno, agora 
com mais uma guerreira.

O Fluminense terminou o 
primeiro turno da Superliga 
em oitavo lugar (16 pontos), 
com cinco vitórias e seis 
derrotas. O time encerrou a 
etapa superando o SESI-SP, 
o Pinheiros, o São Cristóvão 
Saúde/São Caetano, o Rio 
do Sul e o Renata/Valinhos 
Country, todos por 3 sets a 0. 
Nos outros jogos, o time aca-

Eva Chantava é a nova ponteira do 
Time de Guerreiras do Vôlei

Flu reverte em melhorias os valores recebidos pela locação de seus espaços

NOITE HISTÓRICA  -  Billl 
Haley é um dos responsáveis 
por popularizar o Rock & 
Roll, gênero musical que ele 
tocou no Salão Nobre

MELHORIAS - Novos guarda-sóis foram instalados no parque aquático do clube

Noite de Rock com Bill Haley

ACONTECEU NO FLUMINENSE

Eva, como está sendo a experiência no 
Rio de Janeiro?

A cidade é linda e as pessoas são 
agradáveis, tentam sempre me aju-
dar e as companheiras de time me 
acolheram bem. Já estou acostuma-
da a ficar longe da família, então ser 
bem recebida é muito bom.

Já estudou os times da Superliga? Viu 
como é a competição aqui no Brasil?

Percebi que os jogos mudam muito. 
O campeonato reúne as melhores 
equipes do país. Nunca é fácil, mas 
não paramos de treinar desde que 
cheguei. Temos um bom time, acredi-
to que faremos uma boa temporada.

BATE-BOLA COM EVA CHANTAVA

bou derrotado pelo Rexona-
SESC, na estreia, por 3 sets a 
0, mesmo placar dos revezes 
diante de Terracap/BRB/
Brasília Vôlei, Genter Vôlei 

Bauru e Vôlei Nestlé. Contra 
o Camponesa/Minas, vitória 
do time mineiro por 3 sets a 
2 e o Dentil/Praia Clube por 
3 a 1.
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Com ótima estrutura no CT, Flu volta a fazer uma pré-temporada 
completa no Rio de Janeiro após muitos anos

Além dos equatorianos, 
uma das novidades na rea-
presentação tricolor no últi-
mo dia 4 de janeiro, no CT, 
foi o retorno do volante Luiz 
Fernando. Cria de Xerém, 
o jogador passou o segun-
do semestre de 2016 no STK 
Fluminense Samorin, da Es-
lováquia, braço tricolor na 
Europa. Após ser eleito o me-
lhor atleta da posição no cam-
peonato local, virou o primei-
ro atleta deste revolucionário 
projeto a voltar ao Flu. Por lá 
teve a excelente estrutura da 
Xbionic à disposição para os 
treinos. Mas, garante, a do 

CT está bem perto dela.
- Estrutura boa é o que 

faz o jogador ter melhor ren-
dimento. O que me surpre-
endeu lá foi o alto nível dos 
aparelhos, toda a assistên-
cia, o suporte do dia a dia. 
E aqui não está sendo muito 
diferente. Em 2015 cheguei a 
treinar nas Laranjeiras, mas 
o CT está realmente muito 
parelho à Xbionic. Temos 
um dos melhores centros do 
país, com profissionais dan-
do todo tipo de suporte. Isso 
fará diferença no rendimento 
do time ao longo da tempora-
da - disse.

Sem sair de casa

Pela primeira vez em 
muitos anos, o Flumi-
nense passará o mês 

de janeiro inteiro fazendo 
a pré-temporada na Cidade 
Maravilhosa. O motivo é sim-
ples. Quem tem uma estrutura 
como a disponibilizada pelo 
CT Pedro Antonio Ribeiro da 
Silva, na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste, não precisa sair de casa. 
E foi exatamente por esta van-
tagem que a diretoria optou 
por fazer toda a preparação 
para 2017 no local onde o time 
vai treinar ao longo do ano.

Na prática, os trabalhos no 
CT começaram no dia 4, quan-
do o primeiro grupo, formado 
por 20 atletas, reapresentou-
se. Cinco dias depois, o restan-
te do elenco foi incorporado. 
Até a estreia na temporada, 
diante do Criciúma, no próxi-
mo dia 24, pela Copa da Pri-
meira Liga, os jogadores trei-
narão a maioria dos dias em 
período integral, almoçando e 
descansando num hotel perto 
do CT entre um treino e outro. 
Eles dormem em casa. O téc-
nico Abel Braga está gostando 
muito destes primeiros dias.  

- Está tudo correndo bem, 
o trabalho está muito legal. 
As condições oferecidas pelo 
CT são ótimas. Tem jogador 
na piscina, na hidro, na bacia 
de gelo, é fantástico. Aqui eles 
podem fazer um trabalho mui-
to bom de recuperação entre 

uma atividade e outra - ressal-
tou o comandante tricolor.

Logo no primeiro dia de 
atividade no CT, duas caras 
novas foram apresentadas. 
Os meio-campistas equa-
torianos Sornoza e Orejue-
la, vice-campeões da última 
edição da Copa Libertadores 
pelo Independiente del Valle 
(EQU). Eles chegam cercados 
de expectativa e dispostos a 
mostrar logo de cara que me-
recem vestir a camisa mais 
bonita do mundo.

- Estou orgulhoso, com 
muita vontade de trabalhar e 
vencer campeonatos. Quere-
mos marcar nosso nome no 
Fluminense. Estamos numa 
equipe gigante do Brasil, que-
remos dar nosso melhor, tra-
balhar forte. Estou muito feliz 
de ter a chance de jogar aqui e 
espero repetir no Fluminense 
o sucesso que tive no Indepen-
diente del Valle - avisou Junior 
Sornoza, meia de 22 anos.

Inaugurado no dia do ani-
versário de 114 do Fluminen-
se, o CT Pedro Antonio Ribeiro 
da Silva passou a ser a casa de 
trabalho do Time de Guerrei-
ros a partir de outubro do ano 
passado. Vários equipamentos 
estão chegando ainda. Macas 
elétricas da fisioterapia, apa-
relhos da academia. Trabalho 
de excelência com o selo de 
qualidade das três cores que 
traduzem tradição.

O primeiro fruto do 
Projeto Flu-Europa

O que o torcedor pode esperar de 
sua gestão?

Um Fluminense vencedor, pionei-
ro, sempre em cima, brigando. 
Fluminense não é time de meio. 
Não é time de seguir a reboque. 
Fluminense é a locomotiva dos 
processos e de glórias constan-
tes e consistentes para a nossa 
história.

No futebol, o Fluminense se re-
forçou com nomes importantes 
como Abel para o comando técni-
co, além dos equatorianos Sornoza 
e Orejuela. Pode comentar essas 
chegadas?

É uma imensa satisfação trazer 
o Abel de volta. Ganhou como 
jogador, ganhou como técnico... 
Tenho certeza que a partir de 
2017 a cara do Fluminense vai 
ser outra. Sobre os equatorianos, 
estou muito contente com a che-
gada de ambos. São jovens, um 
é titular da seleção equatoriana, 
o Orejuela, e o Sornoza também 
é jogador de seleção. Abel já as-
sistiu vídeos e gostou muito de 
ambos. A expectativa é muito 
positiva.

Pedro Abad  
Presidente do Fluminense F.C.

EM ATIVIDADE - 
Após período de 
férias, jogadores 
voltaram para a 

primeira 
pré-temporada 

no CT
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3 anos 
O mandato de Pedro Abad 

no Fluminense terá três anos. 
Ele será responsável por 

comandar o clube até 
o fim de 2019.

45 anos 
É a idade do novo 

presidente do Tricolor.

Além da posse do novo presidente, o dia 20 de dezembro também marcou as posses do novo 
Conselho Diretor.  Confira o vice-presidente responsável por cada pasta no quadro abaixo:

Vice-presidente Administrativo: José Mello da Silveira                                                                 
Vice-presidente de Finanças: Diogo Valle Bueno                                                                            
Vice-presidente de Futebol: Fernando Nogueira Veiga                                                                
Vice-presidente de Esportes Olímpicos: Márcio de Almeida Trindade                                    
Vice-presidente de Interesses Legais: Bruno Maurício Macedo Curi                                        
Vice-presidente de Marketing, Publicidade e Relações Externas: Idel Halfen                       
Vice-presidente Social, Cultural e Cívico: Nilo Sérgio Felix                                                          
Vice-presidente de Projetos Especiais: Pedro Antônio Ribeiro da Silva                                  
Vice-presidente de Governança: Sandor Leonardo de Souza Hagen                                      
Vice-presidente de Tecnologia da Informação: Rogério Cerqueira Felix de Mello              
Tesoureiro: Claudio Barçante Pires                                                                                                      
Secretário: Marcus Vinicius Bittencourt                                                                                             

Conselho Diretor

O melhor Centro de Trei-
namento do futebol 
brasileiro ficará ainda 

mais equipado. A Brahma é 
parceira do clube e irá finan-
ciar totalmente os equipamen-
tos novos que serão usados na 
academia do CT Pedro Anto-
nio, na Barra da Tijuca. E mais 
do que isso, os profissionais 
de preparação física do Flumi-
nense trabalharão diretamente 
na escolha dos melhores equi-
pamentos. Com isso, o Tricolor 
fica ainda mais forte. 

- O futebol tem sido feito 
com cada vez mais consciên-
cia. A musculação é funda-
mental para que possa dar 
sustentação ao trabalho de 
campo. E quanto melhor o 
equipamento, melhor resul-
tado para o clube. Ajuda na 
prevenção de lesões, fora o ga-
nho físico. Hoje existem boas 
marcas de equipamentos para 
a academia no mercado. Tem 
máquinas que permitem ade-
quar a necessidade do atleta, 
registrada por chip de me-
mória do computador. Ajuda 
muito também na divisão do 
trabalho do elenco profissio-

nal. É algo que fará a diferença 
- disse o preparador físico do 
Tricolor, Manoel Santos. 

Com isso, o Tricolor, que 
já está no topo entre os clu-
bes mais estruturados do país, 
ainda contará com a melhor 
preparação possível. Fruto de 
uma parceria que não se satis-
faz com outra coisa que não o 
primeiro lugar. 

-  Nossa ideia, por meio da 
Brahma, é sempre a de deixar 
um legado. Construir e fomen-
tar o esporte. Por isso, em to-
das as negociações contratu-
ais, buscamos fazer com que 
o investimento vá diretamente 
para a melhoria do clube. Os 
equipamentos de ponta que 
vamos trazer para a academia 
do Fluminense vão influenciar 
na melhora de desempenho de 
seus atletas, uma ação total-
mente alinhada com o nosso 
conceito de marketing estrutu-
rante - afirmou Sandro Leite, 
gerente de marketing esporti-
vo da Ambev.

O torcedor pode ser orgu-
lhar. O Fluminense tem uma 
estrutura inigualável no país e 
só se fortalece.

Fiquei muito feliz com o que vi. 
Acabei de retornar de uma 

experiência internacional. Visitei times de 
ligas como NFL, NBA, MLB e fiquei muito 

orgulhoso quando cheguei ao Fluminense 
e vi um time brasileiro com uma 

estrutura que não deixa nada a dever a 
nenhum time do mundo. Está realmente 

de parabéns. CT espetacular
Sandro Leite 

gerente de marketing da Ambev

“

“

Equipe de preparação física do Fluminense será responsável por escolha de equipamentos 
financiados pela Brahma para a academia do Tricolor
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PASSANDO O 
BASTÃO - O 

ex-presidente Peter 
Siemsen e o atual 
mandatário, Pedro 
Abad, na cerimônia 

de posse

Em busca da 
excelência



O Fluminense possui a 
mais completa acade-
mia de formação de 

jogadores do Brasil. O pro-
cesso que começa no Projeto 
Guerreirinhos e no futsal, se 
desenvolve em Xerém e pode 
continuar na Europa, no STK 
Fluminense Samorin, filial do 
Tricolor na Eslováquia. O Pro-
jeto Flu-Europa segue a todo 
vapor e para este ano o clube 
apresentou um novo treinador, 
o finlandês Mika Lönnström.

O novo comandante do 
Samorin tem 42 anos e se en-
caixa no perfil procurado pela 
diretoria do Fluminense para 
o projeto. Com a licença UEFA 
Pro, a maior possível na Euro-
pa, o técnico tem experiência 
em equipes profissionais 
como o Mypa-FIN, a sele-
ção da Tailândia e o New 
Radiant-THA. O treina-
dor também trabalhou 
nas divisões de base da 
Tailândia e foi diretor 
da base do Mypa-FIN.

- É uma honra ter a 
oportunidade de dar a 
minha contribuição ao 
projeto STK Fluminense 
Samorin. Um desafio des-

se porte é excitante tanto pela 
responsabilidade como pela 
vontade de vencermos. Vamos 
dar continuidade à excelente 
caminhada que foi realizada 
até o momento. Os objetivos 
são claros em nosso setor: 
desenvolver atletas, ter uma 
equipe competitiva e buscar as 
vitórias sempre de forma tati-
camente organizada - contou 
o técnico Mika, que terá como 
auxiliar técnico o ex-treinador 
do sub-11 do Flu, Tiago Ma-
cedo. O profissional vai para 
o lugar de Celso Martins, que 
retornou para ser auxiliar téc-
nico do sub-20.

Além do novo treinador, o 
STK também terá novidades 
no elenco. O zagueiro Alan Fia-
lho e o volante Marlon Freitas, 
que treinavam na equipe prin-
cipal do Fluminense, vão para 
a Eslováquia seguir o processo 
de desenvolvimento. Além de-
les, o atacante Estevão e o meia 
William vão para a equipe sub-
19 do Samorin. Leonel, Levi, 
Luquinhas e Peu seguem na 
filial do Flu na Europa. 

- Temos muita confiança de 
que estamos no caminho certo. 
Os jogadores que fazem parte 
do STK Fluminense Samorin 
estão evoluindo muito como 
pessoas e atletas. Estamos con-
fiantes e seguimos com o plano 
de chegar na primeira liga nos 

próximos anos - explicou o 
gerente da base, Marcelo 

Teixeira.
A Liga II eslovaca 

está na pausa de inver-
no e retorna em março. 
O STK Fluminense Sa-
morin está em quinto 
lugar do Grupo Oeste. 

Os seis primeiros se 
classificam para a segun-

da fase da competição.
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COMEÇOU!

STK Fluminense Samorin tem novidades para 2017
DESAFIO RENOVADO - Liga II da Eslováquia está em recesso e a competição só volta a ser disputada em março. Até lá, novos atletas estarão à disposição do treinador Mika Lönnström (foto abaixo) 

Em grande evento nas Laranjeiras, novo Conselho Diretor é definido. 
É iniciada oficialmente a gestão Pedro Abad

Um novo começo para o Tricolor. 
O Conselho Diretor do Flumi-
nense tomou posse na noite de 

terça-feira, dia 20 de dezembro, em 
grande evento realizado no Salão No-
bre. Com isso, Peter Siemsen passou 
o bastão a Pedro Abad no cargo de 
presidente do Tricolor. Peter fez um 
discurso emocionado em tom de agra-
decimento a todos os presentes e foi 
bastante aplaudido.

- Tive muito orgulho de ser presi-
dente do Fluminense durante esses seis 
anos. Me dediquei muito, com muita 
paixão. Vejo que o torcedor compreen-
deu, fez o meu sucessor. Estou muito 
feliz, orgulhoso e estaremos trabalhan-
do ali juntos para o que der e vier. Sou 
um soldado do Fluminense junto com 
os Pedros, Marcelo e todos os outros 

Quem vai
Marlon Freitas (Volante)
Alan Fialho (Zagueiro)
Estevão (Atacante Sub-19)
William (Meia Sub-19)
Tiago Macedo (Auxiliar técnico)

Quem fica
Leonel (Atacante)
Levi (Meia)
Luquinhas (Meia)
Peu (Atacante)

Quem volta
Luiz Fernando (Volante)
Rômulo (Volante sub-20)
Hernandes (Volante sub-20)
Celso Martins (Auxiliar técnico)

Quem segue no 
Plano de Carreira
Matheus Pato (Atacante 
emprestado ao Tupi-MG)
Danilo Mariotto (Atacante 
emprestado à Portuguesa-SP)

VAIVÉM

Filial do Tricolor na Europa conta com novo técnico e novos jogadores para melhorar 
ainda mais o desenvolvimento dos Moleques de Xerém

37º 
Pedro Abad é o 37º presidente da 

história do Fluminense Football Club. 
Importante ressaltar que este 

número não contempla presidentes 
interinos e de honra.

que trabalharão na nova gestão - disse 
Peter.

Por sua vez, Pedro Abad garantiu 
que já vinha trabalhando há um bom 
tempo para fazer um Fluminense ainda 
mais forte.

- Foi um projeto que levou meses 
para concluir e assumimos oficialmen-

te no dia 20. O trabalho começou há 
muito tempo. Já estamos planejando 
firmemente o futebol. Todas as tratati-
vas. Gente que vem, gente que vai e não 
podemos perder um minuto. Também 
estou conhecendo mais ainda todos os 
departamentos. Enfim, efetivamente 
tomando posse da situação do clube. O 
que posso dizer para o torcedor é que 
estou muito determinado, motivado 
para fazer o clube cada vez melhor - 
disse Pedro Abad.

Nos últimos seis anos de gestão Pe-
ter Siemsen, o Fluminense evoluiu em 
diversas frentes. Agora, com Abad pre-
sidente, é hora de consolidar o que foi 
realizado e, mais do que isso, avançar. 
A busca é sempre pelo histórico prota-
gonismo que marca a tradição do clube 
verde, branco e grená.

POSSE - Novo Conselho Diretor 
posa para a foto oficial no dia da 
posse do presidente Pedro Abad


