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Conforme todos sabem, fui can-
didato à Presidência do nosso
clube em  2004.

Passado algum tempo, emoções
eleitorais apagadas, e consideran-
do sempre o nosso amor pelo
Fluminense, vemos com preocupa-
ção a atual situação vivida pelo nos-
so clube, com a séria e crônica crise
administrativo - financeira cada vez
mais crítica, fato que já vem de anos
e gestões anteriores.

Estes problemas, que com o pas-
sar do tempo somente têm se agra-
vado, em nosso entendimento e ava-
liação não têm sido tratados com o
planejamento e a visão profissional
ampla, requisitos fundamentais e
mandatórios.

Caso tal situação se perdure, se-
guramente nosso clube estará
inviabilizado em futuro próximo,
tanto no aspecto esportivo quanto
no social.

Não viemos nesta mensagem, cri-
ticar pessoas, enumerar soluções
mágicas e aproveitar de forma opor-
tunista a situação da “crise da vez”
para iniciar uma nova campanha
eleitoral. De pronto são rebatidos e
repelidos com veemência e despre-
zo quaisquer alusões ou argumentos
com este teor.

Pelo contrário, é pela representa-
tividade que possuímos junto ao
quadro social, demonstrada no apoio
recebido há pouco menos de dois
anos atrás, que nos julgamos
credenciados a colaborar para a sa-
ída desta crise.

Os sócios, torcedores, funcioná-
rios, jogadores e atletas de todas
as modalidades, enfim toda a Co-
munidade Tricolor,  estão fortemente

Carta aberta à Comunidade Tricolor e
ao Senhor Presidente do Fluminense

preocupados, e necessi-
tam uma resposta clara
e transparente dos pro-
blemas que o Fluminense
enfrenta. É fundamental
que se exponha detalha-
da e amplamente qual é
o porte dos desafios  e
quais são as soluções
que a direção do Clube
desenvolve e planeja
para enfrentá-los.

Este quadro é mais vi-
sível no futebol profissi-
onal - onde a paixão é
absolutamente incon-
trolável – pois os resultados dos últi-
mos anos foram absolutamente
insatisfatórios e patéticos; observa-se
neste e em diferentes outros setores
de nosso clube a absoluta falta de tra-
to profissional, que exige um mínimo
de planejamento a curto e médio pra-
zos, transparência absoluta – tanto
mais ampla quanto mais aguda for a
crise -  e, por último, há uma clara
percepção negativa para os resultados
e retorno dos significativos investi-
mentos realizados pelo nosso patroci-
nador.

Desconhece-se ou demonstra-se des-
conhecer, os modernos conceitos de
Governança Corporativa.

Não é o momento de nomear culpa-
dos ou exigir cabeças; somos opostos
a tal procedimento pois eles nada re-
solvem, apenas mascaram os reais
problemas.

Acreditamos e pregamos que é, sim,
momento de grandeza maior de todos;
de somar energias; de atuar em con-
junto com aqueles que neste momen-
to respondem pelos destinos do clube
e agregar valor e esforço no que for

exigido e necessário para o
soerguimento desta instituição cen-
tenária, objeto de paixão de todos
os tricolores.

Esta é uma carta aberta onde
manifestamos nossos sentimentos
de forma honesta e direta e, auto-
rizado a falar em nome da Associa-
ção Nacional Tricolor de Coração,
informamos que desde já todos se
colocam prontos para estabelecer
diálogo amplo e construtivo, se as-
sim forem convocados por aqueles
que dirigem nosso clube.

Não nos omitiremos jamais em
defender os interesses e preservar
o futuro do nosso Fluminense;
posicionamento e ambições  meno-
res contemplando disputas políticas
internas devem, neste momento,
ser totalmente afastados e eclipsa-
dos pela imperiosa necessidade de
todos os tricolores lutarem, juntos
e unidos, pelo Fluminense e por sua
sobrevivência.

Paulo Mozart Gama e Silva
em setembro / 2006

Nossos
Credos:

ü  auditoria permanente e
publicada

ü  profissionalização total
da administração

ü  administração
independente

- clube social
- futebol
- esportes olímpicos
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No dia 27 de abril de
2005,  um grupo de 104
apaixonados  sócios e

conselheiros do Fluminense
Football Club, reunidos na sede
do clube, nas Laranjeiras, com
a honrosa presença do presi-
dente do Conselho Deli-
berativo, Milton Mandelblatt, e
senhora, decidiu fundar a AS-
SOCIAÇÃO NACIONAL TRI-
COLOR DE CORAÇÃO.

Entidade civil sem fins lucra-
tivos, presidida pelo sócio
Marcus Vinicius Ferreira
Bittencourt, a Tricolor de Co-
ração é uma associação de âm-
bito nacional que tem por fina-
lidade reunir sócios e interes-
sados no Fluminense, com o ob-
jetivo principal de assistir, de-
fender e reivindicar as conquis-
tas, direitos e interesses do clu-
be.

Para balizar sua atuação, o es-
tatuto da entidade prevê uma
série de iniciativas, dentre as
quais destacamos as seguintes:
l  Acompanhar ativamente,

com sentido colaborador, a con-
dução gestora da Diretoria do
Fluminense Football Club atra-
vés de seus associados, indivi-
dual ou coletivamente, mas não

Sou Tricolor de Coração!
se restringindo àqueles que par-
ticipem como conselheiros
eleitos ou natos, do Conselho
Deliberativo do Fluminense
Football Club;
l  Desenvolver e implantar

projetos, firmando convênios e
acordos com parceiros e
apoiadores, que possam ser
ofertados ao presidente do
Fluminense e sua diretoria, sem-
pre objetivando o benefício fu-
turo ou imediato do clube;
l  Promover palestras, reuni-

ões, conferências, simpósios, se-
minários, assembléias ou con-
gressos de âmbito cultural, vi-
sando desenvolver projetos e
ações, a fim de promover co-
nhecimento e cultura, bases para
outras e maiores conquistas;
l  Manter órgão próprio de di-

vulgação, além de utilizar rá-
dios comunitárias e virtuais, es-
paços virtuais na Internet e ou-
tras formas de comunicação
através de mídia;
l  Defender administrativa e

judicialmente os interesses in-
dividuais, difusos e coletivos
relativos aos aficionados e ao
Fluminense Football Club, soli-
dariamente com este ou isola-
damente.

Conselheiro cobra explicações da
diretoria sobre débitos do clube

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2006
Ilmo. Sr.
Dr. Milton Mandelblatt
MD. Presidente
Conselho Deliberativo
Fluminense Football Club
Em Mãos
                        Assunto: Requerimento (faz)

Victor Marcondes Sampaio Neto, Conselheiro eleito para o mandato 2005–
2007, amparado pelo artigo 25 parágrafo 1º do Diploma Estatutário, vem cordialmente  requerer
que seja solicitado ao Presidente do Conselho Diretor, sócio Roberto Horcades Filgueiras, a
apresentação da corrente situação financeira e econômica do Fluminense Football Club, de
forma analítica e consubstanciada com informações explicativas de compromissos e,
principalmente, do planejamento da presente Diretoria para pagamento e/ou renegociação
dos débitos da instituição.

Face à gravidade e à aguda dificuldade do clube para honrar com seus
compromissos, conforme é sabido e notório sem registro de contestação, requeremos
enfaticamente que tal apresentação se realize na próxima reunião deste Conselho Deliberativo,
prevista estatutariamente para o corrente mês de setembro.

 A preocupação de todos nós sócios, mormente daqueles honrados com sua eleição para
o Conselho Deliberativo ou deste fazer parte por sua condição de benemerência – órgão
colegiado responsável pela fiscalização da gestão, por força e imposição do Estatuto – é, sem
dúvida, com as dívidas que implicam em conseqüências gravíssimas, a exemplo de atrasos
em folha de pagamento mensal de funcionários e atletas e indébitos fiscais com possível
caracterização de depositário infiel.  

Por oportuno solicito a V.Sª que esclareça, em seu encaminhamento à Diretoria, que tal
apresentação deverá contemplar não somente a dívida já reconhecida e consolidada, mas
também aquela ainda em fase de contestação judicial ou não pelo clube, pois esta última é
potencialmente vencível em curto e médio prazos. 

Desnecessário seria  frisar que as situações econômica e financeira do Fluminense
devam receber por parte da Diretoria um tratamento emergencial e de planejamento acurado,
caso não fossemos nós Conselheiros, V.Sª, eu e os demais membros, potencialmente acusados
de omissos em futuro, por não havermos cumprido nosso dever regimental de fiscalizar e
acompanhar a gestão dos destinos do Fluminense.

É tal ação, que se impõe ao Conselho Deliberativo por dever e responsabilidade, que
venho desencadear neste momento grave vivido pelo Fluminense Football Club.

Encareço a V.Sª especialíssima atenção e urgência ao aqui requerido, que estou
absolutamente convicto tratar-se de preocupação compartilhada por aquele que desempenha
as nobres e honrosas funções de Presidente do Conselho Deliberativo.

 Nestes Termos,
 
Victor Marcondes Sampaio Neto
Conselheiro do Fluminense Football Club
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Aequipe do Fluminense es
tava jogando o fino, entre
os primeiros colocados do

Campeonato Brasileiro, com classi-
ficação para a Libertadores pratica-
mente garantida e disputando o tí-
tulo nacional. Era final de setembro
do ano passado e eu já preocupado
que não acontecesse ao meu clube
o que tem sido comum a outros:
perder para dirigentes mal-intenci-
onados e empresários gananciosos
os frutos que poderia colher nas di-
visões de base de Xerém. Não con-
seguia (como até hoje não conse-
gui!) digerir as condições da saída
do zagueiro Rodolfo, do Carlos
Alberto, do Roger e do Antonio
Carlos meses antes.

Na Assembléia do dia 27/09/2005,
os dirigentes do futebol amador fi-
zeram uma exposição superficial do
trabalho em Xerém. Nesse dia ale-
garam que faltavam algumas obras e
que, também, nem possuíam um
videocassete ou um aparelho de
DVD para mostrar aos atletas vídeos
de jogos e de treinamento.

Na mesma semana, com carta para

Quem vai abrir a caixa
preta do Fluminense?

Valterson Botelho
Conselheiro

recibo, doei
os dois apare-
lhos. Mas,
A C R E D I -
TEM!!!, até
hoje sequer
acusaram o re-
cebimento.
Creio que os
equipamen-
tos estejam lá
e com bom
uso.

Acima de
qualquer ou-
tro julgamento, vejo que essas pes-
soas não têm um mínimo de respei-
to por um Conselheiro da Tricolor
de Coração e que não reza na
cartilha deles.

Voltando à Assembléia do dia 27
de setembro de 2005: requeri da tri-
buna e imediatamente entreguei
por escrito, com recibo, uma peti-
ção questionando a quem perten-
cia os direitos federativos de todos
os atletas do clube, amadores e pro-
fissionais; e caso o Fluminense não
fosse proprietário de 100% de um de-

t e r m i n a d o
atleta, quem
seria(m) o(s)
sócio(s), com
nome, CPF,
percentual de
participação
e o tipo de
documento
que existiria
entre o clube
e esses ter-
ceiros.

PASMEM! ,
mesmo co-

brando em várias outras Assembléi-
as e, pessoalmente, aos presidentes
do Conselho Diretor e do Conselho
Deliberativo respostas para o meu
questionamento, até hoje nada. Não
adiantou sequer alertar da tribuna
que se não respondessem eu iria re-
querer judicialmente.

Isso mostra que as contas do Clu-
be não são transparentes. Como Con-
selheiro, sou obrigado a participar de
grandes decisões do Fluminense,
como orçamento e prestação de con-
tas. Mas a caixa preta é total.

Negociações para a saída de Carlos
Alberto e Roger até hoje não foram

bem explicadas pela diretoria

 CÓPIA DO REQUERIMENTO
ATÉ HOJE NÃO ATENDIDO

Sempre na defesa da transparên-
cia das contas do Fluminense, um
grupo de cinco conselheiros, mem-
bros da Associação Tricolor de Cora-
ção, protocolou no dia 5 de setem-
bro último um requerimento ao pre-
sidente do Conselho Deliberativo do
clube solicitando, dentro do prazo de
30 dias, a entrega de documentos
referentes aos contratos de parce-
ria com a Unimed, a Adidas e a
Energil-C.

Na correspondência, os signatá-
rios ressaltam não ser a primeira vez
que tais documentos são solicitados
– inclusive em reunião do próprio Con-
selho – não tendo os conselheiros
requisitantes até o momento sido
atendidos.

Este é o teor do requerimento
apresentado:

Tricolor de Coração quer examinar contratos das parcerias
“Rio de Janeiro, 05

de setembro de 2006.
Ilmo. Sr. Presiden-

te do Conselho
Deliberativo do
Fluminense Football
Club.

Ref.: Solicitação
de Documentos
Servimo-nos da

presente para, mais
uma vez, solicitar a V.
Exª a entrega de uma
cópia autenticada da
documentação abaixo
descrita, haja vista
que os pedidos
efetuados anteriormente não foram
atendidos. Cumpre-nos salientar, inclu-
sive, que a referida solicitação já fora
efetuada formalmente em uma reunião

do Conselho Deliberativo.
* Todos os contratos e instrumentos fir-
mados entre o Fluminense Football Club
e a Unimed;

 * Todos os contratos e instrumentos
firmados entre o Fluminense Football
Club e a Adidas;
* Todos os contratos e instrumentos
firmados entre o Fluminense Football
Club e a Energil-C;

A entrega da aludida documen-
tação deve ser efetuada no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, conta-
dos do recebimento da presente;
sendo certo que a inobservância
desta solicitação poderá ensejar a
adoção de todas as medidas cabí-
veis.

Certo de V. compreensão e no
aguardo de um posicionamento for-
mal de V. Exª, subscrevemo-nos;

Atenciosamente,
Alexey Rodrigues Dantas

Fernando Lucena de Almeida
Luciano Soares

Marcus Vinicius F. Bittencourt
Victor Marcondes”.

Alexey Rodrigues Dantas
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Alguém já viu algo mais
bonito do que o

Maracanã lotado com a
torcida do Fluminense
com suas cores e suas

cantorias?
É uma coisa emocionante

e dá um tremendo
orgulho de ser tricolor.

Enquete do s ite
oficial do clube: “O
que Antonio Lopes
precisa fazer para
levar o Flu à lideran-
ça do Brasileirão?”
Exatamente uma se-
mana depois do novo
técnico assumir era
este o resultado par-
cial: mudar o ata-
que: 358 votos (7%);
treinar mais a de-
fesa: 966 (19%); me-
xer no meio de cam-
po: 395 (8%); pedir contratações:
3.247 (65%). Se o entendimento
dos internautas torcedores estiver
correto podemos dizer que Lopes

l l l l l

É estranho o comportamento dos comandantes do futebol tricolor

ao entrarem e saírem da Tribuna do Maracanã: todos senhores,

circunspectos e rodeados de seguranças. É muita segurança para

pouca autoridade ou gente com muito medo.  Aliás, na justiça trabalhista

esses seguranças ganhariam tranqüilamente a condição de empregados

com todos os direitos inerentes, face à habitualidade. É mais uma sangria

para os já vazios cofres do clube.

l l l l l

Marcia Feitosa/Fotocom.net

l l l l l

Sede em perigo
Desde 2003 o Fluminense foi

solicitado a fazer obras em sua
sede por órgãos governamentais.
Já sofreu multas e, agora, a fren-
te do Clube está interditada. Ur-
gem providências imediatas para
evitar acidentes e que o clube
sofra possíveis reparações civis.
Os sócios que freqüentam o Par-
quinho de Crianças, que são mui-
tos, estão fortemente preocupa-
dos com a situação e também se
assustam quando falam em cons-
trução do novo prédio adminis-
trativo do Clube. Até quando?

O presidente Horcades é um ferre-
nho defensor dos benefícios que a
Timemania poderá dar aos clubes,
como se fosse uma tábua de salva-
ção. Se ela vingar na preferência dos
apostadores, os clubes serão ajuda-

Para o associado é sempre
difícil conseguir uma qua
dra para praticar espor-

te. Estão quase sempre reser-
vadas para as equipes amadoras
nas diversas modalidades.

Ocorre que quando uma equi-
pe precisa viajar para uma
competição, falta-lhe verba.
Então os técnicos, atletas e fa-
miliares fazem rifas para con-
seguir o dinheiro necessário,
com sorteio de TVs, camisas e
bolas.

Foi o caso do sorteio do dia
23 de agosto último com o pes-
soal do vôlei e que acontece em
todas as outras modalidades. Há
informações de que nadadores
são obrigados a pagarem do pró-
prio bolso o valor das inscrições
para competirem em nome do
clube.

Queremos
time!

não chegará à liderança do cam-
peonato porque o elenco é limi-
tado. A não ser que haja con-
tratações...

Grande parte do nosso grupo parti-
cipou da última eleição para a Presi-
dência e para o
C o n s e l h o
Deliberativo
do Fluminense
Football Club,
sendo nosso
candidato a
p r e s i d e n t e
P A U L O
MOZART. Elei-
ção que teve a
participação de quatro chapas concor-
rentes - uma da situação, liderada por
ROBERTO HORCADES (atual presiden-
te do clube), e outras três de oposi-
ção, sendo que a nossa chapa liderada
por PAULO MOZART teve a segunda
maior votação. E o somatório das cha-
pas de oposição totalizou 70% dos vo-
tos, já que a vencedora recebeu ape-
nas 30% dos votos, evidenciado que
naquele momento a maioria absoluta
dos sócios votantes rejeitava a conti-
nuidade da gestão que terminava, do
ex-presidente DAVID FISCHEL.

Insatisfação!!!

Paulo Mozart

Timemania é solução?
dos a médio e a longo prazos em suas
dívidas fiscais. Só isso. O dia-a-dia do
clube continuará com todos os seus
problemas para administrar massa fa-
lida. O discurso da Timemania pode
ser perigoso e enganador.

Passa fome!!!
Domingo, 17 de setembro, às cinco

da tarde: na Rua Pinheiro Machado, um
funcionário da limpeza do clube sai do
trabalho e pede uma carona até a Cen-
tral do Brasil, onde pegaria um trem
para a Baixada, onde reside. No per-
curso, com muita tristeza, contou que
tem um filho doente e estava há três
meses sem receber o seu salário míni-
mo, a não ser um vale de R$ 50,00 no
início do mês. E que em casa faltava
de tudo, até mesmo o leite da crian-
ça.

Disse mais: que no dia da folga ele
vende pássaros na feira de Caxias.
Alertado sobre essa prática crimino-
sa, a resposta do funcionário foi
taxativa: “Crime é o que faz o
Fluminense com seus funcionários e o
meu filho passar fome”. E assim aca-
bou o papo e ele saltou na Avenida Pre-
sidente Vargas, perto da estação do
trem.

Barriga cheia!!!
Enquanto isso, vale a pena questio-

nar: o quanto ganha Pedrinho pelo que
joga (ou pelo que não joga)? E o Thiago
Pimentel vale o que ganha para ficar
no Departamento Médico? Com os sa-
lários dos dois, nenhum funcionário do
Clube passaria fome ou teria seu salá-
rio atrasado.

Há clubes que morrem com o tem-
po ou ficam vivendo de história,
como América, Bangu, Bola Preta,
Boqueirão e tantos outros. Muito por
falta de visão e de mal-sucedidas ad-
ministrações. Por isso é preocupante
ver que o Fluminense hoje tem bem
menos sócios do que há 60 anos, na
gestão de Arnaldo Guinle, quando o
quadro social atingiu a marca de
7.834 associados. Essa informação é
do site oficial do clube:
www.fluminense.com.br.

l l l l l

Marcha à ré

l l l l l


