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Futebol geral

Rodrigo Caetano é o novo presidente
da Associação de Executivos
Diretor rubro-negro substitui Ocimar Bolicenho. Cerimônia da ABEX aconteceu nesta
segunda, na Barra da Tijuca
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Patrick Monteiro - 05/10/2015 - 18:40 Rio de Janeiro (RJ)

O executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo
Caetano, foi aclamado presidente da Associação
Brasileira dos Executivos de Futebol, nesta
segunda-feira, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro,
durante o XIV Encontro da entidade. Profissionais
de clubes de diferentes divisões do esporte
nacional marcaram presença no local.
Com chapa única na eleição, o dirigente do RubroNegro substituirá Ocimar Bolicenho, atual
presidente da ABEX Futebol. A nova diretoria
também contará com Cícero Souza (vicepresidente), Thiago Scuro (1° secretário), Marcos
Rodrigo Caetano é o diretor executivo do
Vinícius Beck Lima (2° secretário), Rafael Zucon
Flamengo (Foto: Wagner Meier)
(1° tesoureiro), Marcelo Barbarotti (2° tesoureiro),
Frederico Gomes (diretor de comunicação), Fábio
Barrozo (diretor de eventos), Jorge Macedo (diretor de patromônio/RH), Júlio Soster (presidente do
conselho fiscal), Carlos Killa (relator do conselho fiscal), Edgard Montemor (secretário do conselho
fiscal) e André Figueiredo (diretor de categorias de base).

MINUTO!
10:11 - Sócio-torcedor bate recorde em jogos do
Palmeiras
10:10 - Cristiano Felício vive expectativa antes
de estreia pelo Chicago Bulls
10:06 - Sócios-torcedores ganham
superpromoção em lojas online
10:01 - Meia diz que não volta à seleção
francesa 'nem com seu pai como técnico'
09:53 - Wawrinka supera Stepanek na estreia
em Tóquio. Dimitrov e Anderson caem

- Queria agredecer profundamente ao apoio. Obrigado, de coração, a todos. Somos e seremos, em
força e em qualidade, muitos - disse Rodrigo, após a confirmação de sua eleição para o cargo.

09:48 - PH Bueno: Lorde Osorio já é ídolo no
quarto mês. E o Aidar?

LEIA MAIS:
> Confira os palpites dos colunistas do LANCE! para a reta final do Brasileirão
> Liga Sul-Minas-Rio negocia direitos de transmissão com emissoras
> Fora do G4, Flamengo tem melhor média de público do Brasileirão

09:48 - CBF compra mais dez aparelhos para
medir calor nos jogos do Brasileirão

O evento foi dividido em duas partes. Pela manhã, André Figueiredo, executivo de base do AtléticoMG, deu início às atividades, explicando as novas medidas adotadas pelo clube mineiro no
recrutamento de jovens jogadores, desde a queda para a Segunda Divisão nacional, em 2005,
passando pelo retorno èlite, até a atualidade.

09:41 - Presidente do Sporting acusa Benfica de
dar 'presentes' aos árbitros

Na sequência, Daniel Muniz Silva trouxe as novidades da Easy Sponsor, plataforma que faz a
negociação direta, entre clubes e empresas, dos espaços destinados à publicidade nos uniformes
das equipes de futebol. A ferramenta visa a venda das exposições pontuais (jogo a jogo).
Depois, o programa Raio X da Rodada teve suas inovações apresentadas por Marcelo Batista. A
ferramenta virtual reúne súmulas e outras notificações a respeito do clube cliente e seus adversários,
antes das partidas, incluindo eventuais punições de atletas impostas pelo STJD. Cícero Souza,
gerente de futebol profissional do Palmeiras, também conversou com a plateia sobre as atividades do

09:42 - FOTOS - Lutador suja cage em cena
bizarra

09:31 - Kaká chega à Seleção com apetite por
recorde de gols nas Eliminatórias
(+) MAIS NOTÍCIAS

alviverde paulista no ramo.
Outras palestras também marcaram a tarde do evento, entre elas a da Fundação Getúlio Vargas.
Com Marcelo Rotenberg, a FGV levou o tema "Brasileirão na Rede" para o debate, indicando os
números e as metodologias de pesquisa utilizadas pelos internautas nas redes sociais para comentar
os jogos da rodada e outros acontecimentos de destaque.
Depois da eleição que confirmou Rodrigo Caetano como o novo presidente da ABEX Futebol, Gabriel
Cintra (IBN Brasil) analisou a gestão financeira de atletas profissionais de diversos esportes.
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Jogo disputado sob 40
graus pode gerar multa de
R$ 1 milhão à CBF
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Comece a discussão...

TAMBÉM EM LANCE

Arouca preocupa, e Verdão pode ter só
dois volantes para Copa do Brasil

CAS mantém pena ao Flamengo no
Caso André Santos, de 2013

175 comentários • 14 horas atrás

37 comentários • 15 horas atrás

PAVANELI — Putz..Se o PALMEIRAS não

Jeff — Claro que ia manter a decisão do

tiver na base 1 jogador pra compor o
TIME de cima na ausência do AROUCA …

STJD. No Brasil até as leis esportivas são
uma piada, a CBF não obedece norma …

Ex-companheiro de R10, Deco opina
sobre passagem do craque pelo Flu

Liga Sul-Minas-Rio negocia direitos de
transmissão de torneio com emissoras

1 comentário • 17 horas atrás

90 comentários • 18 horas atrás
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carlos castilho saraiva — Chega desse

Evandro — Quantas asneiras dos Antis.O

papo de R 10, deixa ele na
manguaça,kkkkkkk foi almoçar com a …

Andres quiz acabar com o Bando a 4 anos
atrás e ninguém apoiou ele.Só estão …
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