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 Antes de ser Eduardo Monsanto, narrador e 
apresentador dos canais ESPN, eu sou o Dudu. Neto do 
seu Jayme e da dona Dalva, que se conheceram num baile 
de carnaval do Serrano. Bisneto de Eduardo Nicolay, que 
foi tesoureiro do Serrano no século passado. E apaixonado 
pela bola desde a primeira vez que pus os pés num campo 
de futebol, o estádio Atílio Maroti, a casa do Serrano. E até 
na minha carreira o clube teve papel importante, já que 
minhas primeiras transmissões como locutor esportivo em 
TV foram jogos do Serrano pela Segunda Divisão Carioca 
no ano 2000 (procure no youtube e divirta-se).
 
 No ano passado, o Serrano Futebol Clube chegou 
aos 100 anos. As dívidas impediram que o time pudesse 
jogar o Campeonato Carioca da Terceira Divisão. Um jogo 
com Masters do Flamengo foi o mais perto de festa que o 
ano do centenário ofereceu aos serranistas.  

 A gestão que comanda o clube há sete anos teve 
papel importante ao evitar que o patrimônio fosse leiloado 
e essa história terminasse de maneira melancólica. Mas na 
gestão do futebol não houve avanços. Frequentador 
assíduo na Segundona Carioca nas últimas décadas, o 
Serrano despencou para a terceira divisão. 

 Chegou a hora de agir. Nosso exemplo para a re-
tomada do clube vem do Rio de Janeiro. O Flamengo está 
se reerguendo graças à Chapa Azul, que reuniu gente de 
vários segmentos: o presidente da Sky no Brasil, Luiz 
Eduardo Baptista, executivos do BNDES, economistas... 
Essa turma se juntou e conseguiu consertar a adminis-
tração do Flamengo. E todos com o mesmo propósito: 
nada do Flamengo, tudo pelo Flamengo.

GESTÃO PROFISSIONAL 
E CREDIBILIDADE PARA 
O RENASCIMENTO DO
SERRANO FUTEBOL CLUBE  



 
 A Frente Azul nasce inspirada nesse projeto 
bem-sucedido. Foram convidados profissionais das mais 
diversas áreas com a paixão em comum pelo Serrano. A 
adesão foi maciça, e nas próximas páginas, você vai 
conhecer melhor os integrantes desse movimento e o que 
planejam para o clube. Gente de credibilidade disposta a 
colaborar na captação de recursos, na profissionalização da 
gestão do futebol e em outras frentes que viabilizem a volta 
da camisa tradicional do Serrano às competições.

 A Frente Azul vai funcionar como conselho gestor 
do futebol profissional do clube, deixando que a atual 
presidência possa se dedicar exclusivamente ao quadro so-
cial do clube, ficando a cargo do conselho a administração 
do departamento de futebol.

 Com soluções criativas, comprometimento e 
profissionalismo acima de tudo, vamos trabalhar para que 
nosso planejamento estratégico se concretize, e daqui a 
cinco anos, possamos ver o Serrano novamente na 
primeira divisão carioca. Junte-se à Frente Azul! 

 
“CAMISA COM HISTÓRIA NÃO MORRE”

 

___________________________
Eduardo Monsanto

Frente Azul
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MARCELO
VEIGA
Coordenador 
Técnico  
das categorias 
de base do 
Fluminense 
Football Club

MÁRCIO
MacCULLOCH
Gerente de 
Comunicação
do 
Clube de 
Regatas do 
Flamengo

JOÃO MÁRCIO
COELHO
Gerente 
de Marketing 
do
Fluminense
Football Club

JUVENIL
SANTOS
Empresário
do setor 
audiovisual,  
chefe de gabinete 
da Prefeitura 
de Petrópolis

FLÁVIO
BERREDO
Ex-coordenador 
de marketing 
do Petrópolis 
Esporte Clube, 
franquia 
da Liga Futsal

EDUARDO 
SALLES
Publicitário, 
Diretor 
de Criação 
da agência 
Mullen Lowe 
Brasil

ACÁCIO
BARRETO
Ex-goleiro de 
Serrano, Vasco e 
Seleção Brasileira. 
Disputou a Copa 
de 1990. Campeão 
Brasileiro em 1989

ALEX 
ARRUDA
Ex-atacante com 
passagens pelo 
futebol europeu. 
Campeão Carioca  
da 2ª Divisão com 
o Serrano em 1999



OTAKAR
SVACINA
Executivo 
especialista em  
desenvolvimento 
de negócios. 
Superintendente
da StartUpRio

MAURÍCIO
CORRÊA 
DA VEIGA
Advogado 
do Clube 
de Regatas 
Vasco 
da Gama

KEVIN
KURANYI
Atacante 
revelado pelo 
Serrano, jogou 
52 partidas pela 
Seleção da 
Alemanha

MARCELO
TEIXEIRA
Gerente
Executivo 
de Futebol 
do 
Fluminense 
Football Club

GUILHERME 
MONSANTO
Gerente 
de Relações 
com a 
Imprensa da 
multinacional
Shell

HINGO
HAMMES
Presidente da Liga 
Petropolitana de 
Desportos. 
Professor de
Educação Física e 
gestor empresarial

EDUARDO
MONSANTO
Narrador e 
apresentador da 
ESPN há 11 anos.
Cobriu 2 Copas 
do Mundo e 2 
Olimpíadas.

CRISTIANO
QUEIROZ
Professor 
Doutor em 
Educação Física 
pela Universidade 
Federal do Rio de 
Janeiro
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METAS DE CURTO PRAZO

Regularizar a situação na FERJ e solicitar 
inscrição para a Terceira Divisão do Rio de 
Janeiro em 2016

Viabilizar economicamente a formação do novo 
departamento de futebol profissional

Criar ferramentas de marketing para mobilizar 
a população em torno da volta do clube às 
competições profissionais

Reforma e adequação do estádio Atílio Maroti 
ao estatuto do torcedor para a disputa de 
competições profissionais.



METAS DE MÉDIO PRAZO

Recolocar o Serrano na primeira divisão do 
Estado do Rio de Janeiro no prazo de cinco anos 
e conseguir mantê-lo entre os dez melhores 
clubes do estado.

Conseguir a classificação para competições 
nacionais (Série D e Copa do Brasil)

Estreitar laços com clubes da Alemanha (país de 
origem dos colonizadores petropolitanos), 
importando conhecimento técnico e 
promovendo intercâmbio de jogadores

Reposicionar a marca do clube, tornando-o 
referência como principal clube da região Serrana
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COTAS DE PATROCÍNIO

Espaços disponíveis para publicidade 
na camisa do Serrano para a temporada 2016:

PATROCÍNIO
OMOPLATA

PATROCÍNIO 
MASTER

PATROCÍNIO 
BARRA

PATROCÍNIO
MANGA
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