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O CT AGORA TEM NOME
PROTAGONISTAS Pedro Antonio e Peter
Siemsen são os grandes responsáveis pela
construção do centro de treinamento

Em histórica reunião do Conselho Deliberativo do
Fluminense no Centro de Treinamento do Clube,
presidente anuncia homenagem ao vice-presidente
de projetos especiais

F

oram muitos dias e
muitas noites de trabalho
incansável.
Investimento de recursos
próprios e um sonho que
precisava se tornar realidade. Em pouco mais de oito
meses, o terreno escolhido
pelo presidente Peter Siemsen junto à Prefeitura na
Barra da Tijuca foi completamente transformado.

3

E no dia 29 de outubro de
2016, o presidente tricolor,
em reunião do Conselho
Deliberativo no moderníssimo Centro de Treinamento
da Barra da Tijuca, fez um
anúncio que entra para a
história. O CT Tricolor tem
nome e sobrenome: Pedro
Antonio Ribeiro da Silva.
- Para quem tem Pedro
como amigo, como tor-

cedor, nada é impossível.
Nosso CT é uma realidade
e se chama Pedro Antonio
Ribeiro da Silva. Um reconhecimento a uma pessoa
que fez um trabalho sem
precedentes em nossa história. Foi incansável e comandou essa construção
de uma forma que eu tenho
certeza de que só ele seria
capaz de fazer. Eu batalhei

com a prefeitura e conquistei este terreno. Não
foi fácil. E Pedro Antonio
transformou este sonho em
realidade. Quando vimos o
terreno pela primeira vez,
parecia impossível. Ninguém acreditaria se alguém
falasse naquele dia que hoje
estaríamos aqui. E graças
ao Pedro Antonio, estamos
- disse o presidente.

29

campos

milhões

Serão três campos para
o futebol profissional.
Dois já estão prontos

De reais é o custo total
para a construção do CT
do Fluminense

DIA DE FESTA - Pedro Antonio, Marcus Vinicius Bittencourt e Peter Siemsen após a reunião no CT
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SATISFAÇÃO Peter sugeriu
e recebeu a aprovação dos
conselheiros para dar o nome
do CT a Pedro Antonio

24

milhões
De reais é quanto foi
gasto até o momento
no CT Tricolor

40
mil

Metros quadrados.
É o tamanho da
área da nova casa
do futebol tricolor

PARA A HISTÓRIA - Conselheiros posam para foto após a primeira reunião realizada no CT

Os conselheiros aplaudiram de pé. Peter e Pedro
não seguraram as lágrimas.
Durante a obra, por várias
vezes, Pedro Antonio repetiu em inúmeras entrevistas
aos jornalistas que o difícil
é possível realizar. Já o impossível só leva um pouco
mais de tempo, mas dá para
fazer também. Com muito
esforço, persistência e sonho, ele fez.
- Foi muita dedicação. A
família precisou entender
que iríamos viajar menos
até o fim do ano em função
das obras do CT. Agradeço aos meus familiares, ao
presidente, aos nossos torcedores, que são a razão do
Fluminense existir e aos
conselheiros. Nossa preocupação era de que tudo
fosse muito bem feito, de
que fosse o melhor para o
Fluminense. Tivemos preocupação com a transparência, agradeço também
a cada colaborador que
ajudou. O Centro de Treinamento do Fluminense
é uma realidade - afirmou
Pedro Antonio.
O Fluminense tem a vocação da eternidade e ao
lado do clube das três cores que traduzem tradição,
o CT Pedro Antonio Ribeiro da Silva está eternizado,
predestinado para a glória.
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2ª Semana da Saúde
trouxe mais um momento de reflexão e
práticas saudáveis para sócios
e colaboradores. As palestras
e atividades lotaram o Salão
Nobre entre os dias 17 e 21 de
outubro. Os temas abordados
não poderiam ser mais atuais:
suicídio, câncer de mama e de
próstata, drogas e cuidados
na terceira idade. O objetivo
é conscientizar homens e mulheres sobre a necessidade de
procurar ajuda médica e fazer
exames periodicamente.
Com abordagem clara e
dados recentes, diversos profissionais mostraram que sedentarismo, obesidade, tabagismo, consumo de álcool em
excesso e alimentação inadequada, a longo prazo, podem
causar sérios danos:
- Tudo em excesso faz mal.
Estamos tentando conscientizar as pessoas que hábitos
saudáveis são possíveis. O
próprio nome já diz. É um
hábito. Difícil na primeira semana, suportável na segunda
e a medida que o tempo passa
fica mais fácil conviver e os
benefícios a longo prazo só
estimulam - disse o coordenador do evento e de suporte
e esporte olímpico Carlos Romano, responsável pelo curso
de Ressuscitação Cardiopulmonar, o mesmo ministrado
pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia, que ensina o manuseio de aparelho desfibrilador externo automático e técnicas podem ajudar a salvar
uma vida.
Durante o evento, os jogadores Gum, Pierre, Magno
Alves e auxiliar técnico Marcão trocaram as chuteiras
pelo sorrisos e abraços de
solidariedade. Em visita ao
INCA (Instituto Nacional do
Câncer), no Centro do Rio de
Janeiro, os craques aproveitaram para levar os alimentos
arrecadados pelo clube e doados à instituição.
- Visitar essas pessoas,
principalmente, as crianças, é
gratificante porque podemos
de alguma forma ajudar com

600 espectadores
nas palestras

5 dias
de evento

Qualidade de

VIDA
Atividades lotaram o Salão Nobre durante a
II Semana da Saúde

BEM-ESTAR - Colaboradores participaram de diversas atividades durante a II Semana da Saúde

palavras de força, fé e atenção
- afirmou o capitão Gum.
Colaboradores puderam
fazer exames laboratoriais,
aprenderam técnicas de relaxamento e defesa pessoal,
sessões de reflexologia, spa
dos pés, massagem, acupuntura e também de um aulão
de zumba. A iniciativa rendeu

um grupo de corrida, o FluRunning, que une funcionários para a prática de corrida.
A Molecada de Xerém
compareceu à palestra sobre
os perigos da droga, com o
psiquiatra Gabriel Bronstein,
especialista em dependência
química. O médico falou sobre os diversos tipos de dro-
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60 horas
de atividades

gas, seus efeitos, o que a dependência faz no organismo,
os tratamentos e a transformação que o esporte proporciona a jovens que precisam
se livrar do vício:
- A dependência química
é considerada um transtorno
mental, em que o portador
desse distúrbio perde o controle do uso da substância e a
sua vida psíquica, emocional,
espiritual e física vai se deteriorando gravemente. A prática esportiva abre um novo
horizonte para jovens que vivem essa realidade. E muitos
deles conseguem transformar
suas vidas através do esporte
- disse o médico.
Para o Dr. Carlos Romano,
a Semana da Saúde é importante para aproximar a população dos profissionais de
saúde.
- Quem trabalha na área de
saúde faz uma opção de vida.
É preciso ter dedicação e amor
pelo que se propôs a fazer.
Nós estamos aqui para transmitir conhecimento, escutar
e ajudar o próximo. Todos os
temas são pensados com carinho e apresentados com delicadeza e clareza. Nosso objetivo é informar e vem dando
certo. Os colaboradores têm
participado e contribuído
bastante - disse.
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Quem pode votar?
Sócios maiores de 16 (dezesseis) anos,
pertencentes ao quadro social há mais de
1 (um) ano e há mais de 2 (dois) anos para
a categoria de sócio-futebol,
ambos, ininterruptamente,
e em situação regular
com o Clube.

13 mil sócios
É aproximadamente o tamanho
do colégio eleitoral que definirá o
futuro do Fluminense Football Club

Informação
Além do novo presidente, serão definidos
o novo vice-presidente
geral, os 150 (cento
e cinquenta) membros efetivos e os 50
(cinquenta) membros
suplentes , que juntamente com os Conselheiros Natos, integrarão
o Conselho Deliberativo
no próximo triênio.

6

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB

Novo comandante

Thiago Gomes assume o comando do time sub 20 e já trabalha em Xerém

O

time sub 2o do Fluminense tem um novo comandante. Neste mês,
o técnico Thiago Gomes, com
passagens pela base do Corinthians, Internacional e Atlético-PR, e que recentemente comandou a equipe principal do
Sport-PE, acertou com o Tricolor para ser o novo treinador.
- O Fluminense tem o melhor e mais completo projeto
de base do Brasil. Trabalhei em
muitos clubes grandes, com
ótimas estruturas, grandes profissionais, mas o projeto de Xerém, comandado pelo Marcelo
Teixeira, como um todo, é sem
dúvida o mais completo. Além
da estrutura, dos jogadores,
dos profissionais capacitados,
o Fluminense tem um clube na
Europa, investe em torneios
internacionais e proporciona
aos atletas vivenciar uma nova
cultura. Isso tudo faz muita diferença na formação - disse.
Com 32 anos, Thiago reconhecido no mercado por
ter um trabalho moderno,
ofensivo e integrado, o que se
encaixa perfeitamente com o
perfil de Xerém. Ele formouse em educação física e fez
pós-graduações em fisiologia
do exercício e treinamento
técnico e tático.
- O primeiro fator que me
fez desejar vir para o Fluminense foi a história e a grandeza do clube. É um grande orgulho. O clube tem um trabalho
pioneiro na base e isso é muito
motivante. Vamos seguir com
a formação e preparar os meninos do sub-20 cada vez mais
para a equipe principal - explicou o treinador.
Thiago Gomes assume a
equipe sub-20 na vaga de Luiz
Felipe Santos. O Fluminense
Football Club agradece ao treinador Luiz Felipe Santos pela
dedicação, lealdade e o trabalho profissional dedicado ao
clube nos últimos dois anos.

NOVA ORDEM - Novo comandante do time sub 20 tricolor, Thiago Gomes comanda o primeiro treinamento no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém

Orgulho tricolor
No fim do último mês,
a reunião do Conselho
Deliberativo do Fluminense teve uma apresentação especial. O processo de desenvolvimento da
base do clube foi o tema,
com uma palestra sobre
a metodologia de formação e a integração entre
o futsal, as escolinhas
oficiais (Projeto Guerreirinhos), Xerém e o STK
Fluminense Samorin. O
clube é o único nas Américas com um sistema de
desenvolvimento de atletas completo, com início,
meio e fim.
- O trabalho da base do
Fluminense é referência
nacional e internacional.
Não é arrogância, é a realidade. O Corinthians
está somente agora começando a integrar o fut-

sal com a base, nós fazemos isso há muito tempo.
Nos últimos anos, a integração ficou completa. Temos atletas e profissionais
que trabalharam conosco
no futsal agora em Xerém.
Acreditamos que fazendo

uma pessoa melhor, teremos um jogador melhor e
por isso o nosso trabalho
fora das quatro linhas é
tão elogiado - comentou o
coordenador pedagógico
do Fluminense e gerente
de futsal, Ivan Proença.
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Departamento Olímpico vive
novos tempos. Procurado por
delegações estrangeiras durante a Rio 2016, o Fluminense não
parou de investir na sede e no desenvolvimento e formação de atletas
olímpicos. A novidade fica por conta
do basquete para cadeirantes, que
será implantado em 2017.
Em parceria com a Confederação
Brasileira de Clubes (CBCf), o Flu recebeu a quantia de R$ 2.375.310,06 e
já estabeleceu cronograma de obras,
que começará pela troca do piso do
ginásio e das quadras laterais.
A quantia, arrecadada através da
mudança na Lei Pelé, que incluiu a
Confederação como beneficiária de
0,5% do total da arrecadação das loterias da Caixa Econômica Federal,
será utilizada para compra de equipamentos das seguintes modalidades:
natação, nado sincronizado, saltos
ornamentais, polo aquático, vôlei e
basquete olímpico, além do basquete
em cadeira de rodas (paralímpica).
- Graças a um trabalho incansável
da gestão, em parceria com a vicepresidência de Esporte Olímpico, o
Flu segue se modernizando. O que só
foi possível com seriedade, responsabilidade e gestão transparente. Os
projetos apresentados foram elogiados e mostram um clube diferente,
que sabe aprender e evoluir. Definitivamente mudamos de patamar - disse o presidente Peter Siemsen.
Somente clubes que comprovadamente formam atletas podem se
associar à CBCf e participar dos editais para investimentos. O Flu, contemplado no edital 5, aguardou a Assembleia Geral de Adequação às Leis
Profut e Pelé, para que pudesse, en-

Vôlei na Superliga
O Fluminense voltou à elite do voleibol. A estreia, no dia 1º de novembro teve vitória do Rexona - SESC
por 3 sets a 0 (21x25, 19x25 e 17x25).
Após a disputa do Estadual, os dois
times fecharam a primeira rodada da
Superliga 2016/2017. Desta vez, diferentemente do carioca, quando o Flu
trouxe a taça para as Laranjeiras, o
time de Bernardinho levou a melhor.
A vitória veio no segundo confronto,
contra as catarinenses do Rio do Sul,
por 3 sets a 0 (25x19, 26x24 e 25x20).
A oposta Renatinha recebeu o troféu
VivaVôlei de melhor em quadra.

O futuro já começou
Investimentos no esporte olímpico beneficiam alunos,
atletas e já movimentam o clube

UNIDO E FORTE - Reunião define cronograma de obras para melhorias das instalações olímpicas do clube

tão, desenvolver os editais de concorrência e pregões eletrônicos, todos publicados no Diário Oficial. O
Fluminense foi o primeiro colocado
no edital 6, que trará investimentos
de pouco mais de R$ 1.000.000 por
ano, durante quatro anos para os recursos humanos do Departamento
Olímpico.
- Não podemos fugir ao que foi
estabelecido. É um projeto muito
sério, que lida com dinheiro público
e que traz mudanças significativas,
que vão desde os pisos das quadras, até equipamentos subaquáticos, placares eletrônicos, blocos de

partida e aporte para investimento
no basquete para cadeirantes, tudo
com as cores e o escudo do Fluminense - disse o vice-presidente de
Esporte Olímpico Marcio Trindade,
que completou:
- Há tempos pensávamos em ter
modalidades paralímpicas nas Laranjeiras. Faremos mudanças estruturais para nos adequar e conseguiremos oferecer um espaço adequado
às atividades físicas para cadeirantes. O ginásio também passará por
uma reforma para ampliação, se
adequando aos padrões oficiais do
basquetebol.

Campeão na 16ª Taça Paraná
Com quatro equipes na
disputa, o clube conquistou o
1º lugar no infantil feminino
e garantiu o pentacampeonato da categoria com vitória
sobre o BMVC/Fórmula por 3
sets a 1 (18x25, 25x21, 27x25
e 25x19). Além disso, Mayara Barcelos levou o troféu de
melhor jogadora. Já no infanto feminino, Pâmela Sanabio

foi considerada a melhor
atacante e Gabriella Dutra a
melhor líbero. Lucas Santos
faturou o troféu de melhor
atacante mirim. O Fluminense é o maior campeão da Taça
Paraná e este ano o maior
evento de voleibol de base da
América Latina contou com
138 equipes e cerca de 1.800
atletas.
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Mais uma opção para os sócios

Nova cantina está
funcionando no parquinho

NOVIDADE Parquinho
tem agora mais uma
opção de alimentação
dentro do clube

N

ovidade no Parque
Infantil, a cantina já
é um sucesso entre
sócios e funcionários. Com
várias opções de lanches,
que vão desde torradas para
o café da manhã até bolos e
sanduíches para a tarde, o espaço funciona de segunda a
sexta, das 9h às 11h e das 15h
às 19h. Sábados, domingos e
feriados, das 9h às 18h.
Quem cuida de todo o serviço é a doceira Vânia Pinheiro:
- Pensamos em um cardápio variado. Temos tapioca,
salgados, biscoitos, café, água
de coco e sucos naturais. As
crianças curtem bastante e os
pais também podem lanchar
conosco enquanto os filhos
brincam. Os livros fazem
muito sucesso - disse.
Além de opções saudáveis
Ciente da importância de
cada colaborador, o Departamento de Recursos Humanos
do Fluminense realiza em
novembro a FalaFlu, Pesquisa de Clima Organizacional
(PCO). Clima é um conjunto
de valores, atitudes e comportamentos presentes em
uma organização. Por meio
deste levantamento, é possível perceber os pontos fortes
e fracos em cada setor, indicar novos direcionamentos,
propor soluções e melhorar o
rendimento.
Vários temas são abordados, como: relacionamento
interpessoal, integração setorial, comunicação, trabalho
em equipe, estilos de lideran-

LIMPEZA Sede do clube recebe nova pintura

para toda a família, a nova
cantina também oferece diversos livros infantis para
leitura no parquinho e aceita doações de outros títulos
para a garotada.
Os sócios já aprovaram o
novo espaço:
- Trago os meus netos
quase todas as tardes e gos-

A voz dos funcionários
FalaFlu ajuda a traçar um plano de ação focado
em melhorias
ça, políticas,
condições
de trabalho
e do ambiente e
imagem e
necessidade
da empresa:
- É muito importante para
o gestor ter conhecimento
sobre o clima organizacional.
A melhor forma de melhorar

o clima é fazendo um
diagnóstico, saber o
que cada um deseja desenvolver e
sobre o nível
de satisfação
e participação na empresa. Muitas vezes há
insatisfação
devido a falhas no processo. Diante dos
resultados das pesquisas de

Telefone: 3179-7416 Email: imprensa@fluminense.com.br

tei bastante dos salgados. Até
levo para casa - contou a costureira Sônia Albuquerque,
sócia do clube há 35 anos.
Para os colaboradores, a
cantina é parada obrigatória
no lanche da tarde.
- Não resisto aos docinhos.
São maravilhosos - disse a
arquivista Julianna Bessa.
opinião conseguimos traçar
metas de desenvolvimento e
liderança - explicou Natália
Bernardes, gerente de RH.
Para o Fluminense, a FalaFlu possibilitará criar um
melhor ambiente de trabalho, com colaboradores satisfeitos e motivados, produzindo mais e melhor. É
importante ressaltar que a
pesquisa é confidencial e de
suma importância para que
os dados levantados sirvam
como informações estratégicas para estabelecer mudanças no clube. Estes dados
dizem muito a respeito de
como o Fluminense funciona
na prática, buscando melhorias para o todos.
EXPEDIENTE
Presidente: Peter Siemsen
Editor: Sérgio Arêas
Repórteres: Julia Rodrigues, Marcello
Vieira, Marcos Benjamin, Nathan de Lima,
Thiago Bokel e Vitor Pimenta
Fotógrafos: Mailson Santana e
Nelson Perez
Diagramação e arte: Fábio Mendes

