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Nossos Credos:

A
 Tricolor de Coração tem sido
sistematicamente procurada
por vários e diferentes grupos

de tricolores, por sócios dentro do
clube (muitos e muitos!) e em
diversos fóruns de Internet, todos
com a mesma mensagem: em 2007
as oposições devem se unir.

Todos nós, que nos reunimos
para fundar esta associação em 2005
– que por força de seus estatutos
tem a obrigação de participar
ativamente na política interna do
nosso Fluminense – acreditamos que
esta recomendação seja verdadeira,
legítima e imperiosa.

Sustenta-se esta afirmativa no
trauma experimentado em 2004,
quando um candidato (e sua chapa
de Conselheiros) foi eleito com
apoio da minoria dos votantes. Foi
um episódio que, passados dois
anos, permanece como assunto de
indagações e discussões. Quase 70%
dos votantes manifestaram seu
descontentamento com a situação
que geria o clube e, pela divisão da
oposição em outras chapas, o
minoritário se elegeu.

Respeitamos a regra demo-
crática, entretanto acreditamos que
erros do passado são muito
importantes e devem ser analisados,
pois sempre contêm lições que
devem ser aprendidas.

Estamos em 2007; ano de
eleições no Fluminense, novamente.

A Tricolor de Coração entende
que um candidato deve emergir da
identificação e sintonia de suas

Convite da Tricolor de CoraçãoMarcus Vinicius Bittencourt

Presidente da Associação
Nacional Tricolor de Coração

plataformas e planos de gestão com
as aspirações da maioria, buscando
evitar aventuras de apoio ao mais
carismático, ao melhor posicionado
para manobras e acordos ou àquele
que apresente mirabolantes e
inviáveis planos.

Nós propomos a todos aqueles,
sócios ou não, que se posicionem
como OPOSIÇÃO à forma e métodos
de gestão hoje existentes no clube,
a constituírem grupos de trabalho
com objetivo de discutirmos,
analisarmos e planejarmos ações
para uma futura gestão de nosso
clube.

Convidamos para uma reunião
geral com todos os que desejem
participar, para que, através da
dedicação pessoal e de forma
democrática, sejam selecionados
temas e a eles sejam dadas
prioridades para a formação de
grupos de trabalho.

Selecionados os temas e
apurados os voluntários para
trabalhar em cada grupo, seus
membros elegerão os subgrupos,
delinearão os tópicos básicos,
escolherão a sua forma de
acompanhamento e controle,
estabelecerão tarefas e prazos e
elegerão seus coordenadores.

A consolidação de todo este
trabalho irá se constituir na
plataforma de gestão do candidato
das oposições.

Como pauta inicial para ser
colocada em discussão, a Tricolor de
Coração propõe:

� Plano Diretor das Instalações Físicas
do Centro Técnico de Xerém – 2008 a
2013;
� Plano de Criação do quadro social
da subsede Xerém (Baixada
Fluminense);
� Plano Diretor da Sede Social de
Laranjeiras – 2008 a 2013;
�  Expansão do Quadro Social –
pesquisa de uso da sede pelos atuais
sócios e pesquisa de amostragem de
aspiração de lazer nos bairros vizinhos
tais como: Laranjeiras, Flamengo,
Glória, Botafogo, Cosme Velho e
Santa Tereza;
�  Plano de estabelecimento de
Políticas de Marketing Institucional –
2008 a 2013 - subgrupo “Análise de
Posicionamento da Marca
Fluminense”;
� Situação Financeira e Econômica do
clube – análise dos dados reais e
elaboração de planos alternativos de
resgate de dívidas e potenciais fontes
de aporte;
�  Modelos alternativos de
administração do futebol profissional;
� Implementação das categorias de
sócio remoto e sócio contribuinte
parcial;
�  Esportes Amadores/Olímpicos –
subgrupos de tênis, tiro, esportes
aquáticos, vôlei, basquete e outros
que sejam selecionados para análise
e planejamento.

Estes temas são meras propostas
de pauta. Na página da Internet da
Tricolor de Coração estará disponível
espaço para sugestões, assim como
os não usuários de Internet poderão

fazer contato telefônico direto
com nossa sede, declarando suas
sugestões e idéias.

Solicitamos àqueles que
pretendam participar que
confirmem pelo telefone (D. Elaine
– 2494-2120) ou pelo site
www.tricolordecoracao.com,
para planejamento da logística do
evento.

A reunião se realizará na sala
Esmeralda, 1º Piso do Flex Center
(localizado no Largo do Machado,
ao lado da Igreja), às 19 horas, em
primeira chamada, e às 19h30 com
qualquer número, do dia 27 de
fevereiro próximo, terça feira.

Entendemos que alguns
estejam satisfeitos com a prática
de sucessivos e desastrosos
erros, seguidos de lamurientos
pedidos de desculpas,
candidamente informando “desta
vez aprendemos!”, como hoje
está estampado no site do clube
e reproduzido em seu Boletim
Informativo – janeiro 2007.
Respeitamos, mas discordamos
com veemência.

Somos oposição à gestão
Horcades–Domingues.

Convidamos a todos os que
pensem da mesma forma para que
nos unamos e desenvolvamos um
trabalho prático e útil para o nosso
Fluminense, marchando, em
2007, unidos e coesos por um
Fluminense forte e respeitado.
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om estes versos do Romanceiro da Inconfidência, da poeta Cecília
Meireles, começo minha reflexão sobre fatos que vêm marcando a
história recente do Fluminense. Sei que alguns poderão me chamar
de inconfidente. Mas, confesso, foi irresistível o convite para apre-
sentar minhas opiniões, idéias e sentimentos neste momento. E
para os que insistirem em me criticar, a resposta é: nunca me
fizeram um convite como este.

Os versos da poeta falam do poder das palavras, que nós sabemos, vêm
sendo mal apresentadas com promessas não cumpridas, audácias sem nenhum
sucesso, fúrias que nos levaram a vergonhosas derrotas. E podemos considerar
derrotas tudo que não se realizou em qualquer setor do clube.

Durante a campanha do Dr.Horcades, eu, pessoalmente, sugeri melhorias que
trariam grande satisfação ao sócio e freqüentador de Laranjeiras. Elas foram
executadas. Ele ganhou a eleição. Mas o tempo, inimigo dos fracos de memória,
fez com que muitas “palavras” fossem esquecidas. Hoje temos um processo
interno, em Laranjeiras, de desperdício de dinheiro, porque a conservação e a
manutenção de nosso patrimônio recebe pouca atenção. Já estive na Administra-
ção conversando e solicitando providências, mas não vi nada melhorar.

Fico surpresa como ainda conseguem alugar o Salão Nobre. As paredes pre-
cisam de pintura, pois permitem que os festeiros pendurem qualquer tipo de
enfeite. Isso deveria estar em contrato...  Se está, não há vigilância, nem
cobrança posterior. O banheiro feminino está em estado lastimável. Não há um
dispositivo para sabonete em funcionamento! Deprimente! Há um tapete em
frente ao espelho que parece capacho de portaria de serviço em local decante.
São coisas simples, que podem ser resolvidas com um pouco de capricho e bom
senso. Nem é preciso comentar sobre a fachada que está interditada pela Defe-
sa Civil há seis meses. Eu me lembro que algumas pessoas se diziam, durante a
campanha, defensoras da sede social do clube. “Ai, palavras, ai, palavras”.

O Parque Aquático, nos fins de semana, parece ficar sem nenhum controle.
Se existe algum responsável, se esconde, porque não consigo identificar. Cons-
truíram os banheiros. Foi muito bom, mas seria ótimo se houvesse manutenção
de tudo o que está lá dentro. Muita coisa foi roubada e não foi reposta. Sabone-
te lá, eu nunca vi. Que vergonha! Constrangedor. “Ai, palavras, ai, palavras”.

Sei que tudo isso parece irrelevante perante o futebol, que para qualquer
leigo esteve visivelmente desgovernado. Tudo absurdamente caro. Cartolinhas
altamente remunerados, fazendo curso intensivo de dirigente, às custas do
nosso clube. Jogadores com salários exorbitantes e sem apresentar retorno
algum. Falta de disciplina.   “Ai, palavras, ai palavras”.

Gostaria de acrescentar que a liberdade de expressão não pode ser reprimi-
da, porque qualquer coisa que lembre uma ditadura será sempre repudiada por
pessoas sensíveis e inteligentes. O Dr.Horcades falou muito de hierarquia e
disciplina, durante seus discursos de campanha. A primeira hierarquia a ser
respeitada é a Constituição Nacional, que nos dá o direito de ir e vir, assim
como de expressar nossas idéias.

Caso minhas reivindicações sejam atendidas, não farão mais que a obriga-
ção, pois é a vontade de muitos. O clube tem o dever de oferecer conforto e
segurança aos associados.

Termino com versos de outro poeta de minha preferência, Carlos Drummond
de Andrade, incentivando a reconstrução física e moral de nosso clube, em
todos os setores, principalmente o futebol. Aproveito para mandar um recadinho
para os jogadores de 2007. Parem com esta mania de celebridade. O gol é a
celebridade. Jogador que não participa da vitória é peladeiro.

A GRATIDÃO É UMA SABEDORIA
“Ai, palavras, ai, palavras,
Que estranha potência a vossa!
Todo o sentido da vida
Principia à vossa porta;
O mel do amor cristaliza
Seu perfume em vossa rosa
Sois o sonho e sois a audácia, calúnia, fúria, derrota...”

“(...) Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças (...)
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.”

Marisa Cruz
Conselheira
eleita desde 1998

Saudações tricolores.

Que oposições são essas?
Introdução

Como sempre, dispos-
tos ao diálogo, sem que isto
signifique abrir mão dos
princípios que regem o
Ideal Tricolor.

Proveitoso encontro
entre nosso núcleo e o
Tricolor de Coração,
intermediado por Alessan-
dro Falcão, resultou em
profissão-de-fé no sentido
de atuarmos como Oposi-
ção de fato. Não oposição
entre aspas, que vive o
“intimismo à sombra do po-
der” e, quando o futebol
vai mal, simula, por conve-
niência, ser oposição: alguns até manten-
do-se nos cargos que ocupam hoje.

Crítica é crítica. Nem destrutiva nem
construtiva. Como colaborar, se a Direto-
ria herdeira da poluída Vanguarda e da ges-
tão (indi) Fischel comete toda sorte de
incompetência e irresponsabilidade? Os
bons resultados no futebol anestesiariam
as irregularidades. Mas o Ideal Tricolor não
se deixaria iludir, nem seria cooptado. Fatos
são fatos, e devem vir à tona,
independentes de êxitos no futebol.  Que,
aliás, se arrastou para não cair.

O encontro acima citado - evi-
denciados princípios comuns entre nós -
pode ser o início de um ponderável núcleo
de Oposição. Nada de “o fim justifica os
meios”. Ao contrário, os meios é que de-
vem entender-se com projetos dignos e
relevantes.

Programa / Princípios
Além de completarmos a Reforma

Estatutária, que iniciamos no Conselho,
temos aspectos básicos a desenvolver, se
vencedores nas próximas eleições:

I – Transformação plena do meio-futebol
no RJ: Fluminense, pioneiro. E não submis-
so a interesses escusos junto à Federação.

II - Tradição e modernidade.  Retomar,
com fundamentos práxis, a identidade cul-
tural tricolor.  A questão da sede e do cam-
po de futebol.

III - O relacionamento, com transpa-
rência “escandalosa”, entre os setores:
Diretoria(s), Empresários, Finanças, Atle-

tas, Negociações (com a devida cautela)
IV – Salários dos trabalhadores (atletas,

funcionários, etc): sagrados os compro-
missos no relacionamento.

V - Revisão de contratos, concessões,
relacionamento e contrapartidas clube/
patrocínios. A questão dos recursos a
contemplar futebol, em geral, e setores
amadores/sociais: à luz do Estatuto e dos
fundamentos jurídicos.  Assim, plenos
poderes e independência total ao CON-
SELHO FISCAL, que não pode ser mero
apêndice da Diretoria.

VI – Profissionalização, sem perder a
ternura (com o Fluminense).  Os cargos
remunerados (ou não) não podem ficar à
mercê dos “sempre desocupados”, os
oferecidos que grudam, tal cracas, no
Clube.  Auto-intitulam-se abnegados.

VII – Rever homenagens, loas aos ditos
tricolores ilustres (!).  Elaborar um
marketing lúcido e eficiente.

VIII – Torcidas.  Reformular todo o atual
contexto no relacionamento submisso e
feio com certas torcidas ditas organiza-
das: um indecente toma-lá-dá-cá.

IX – Revistas, informativos, noticiário
do Clube.  Planejamento mesmo para ati-
vidades sociais e culturais.

X - Instaurar o setor Ouvidor do Sócio
- Destinado às críticas, sugestões, recla-
mações, comunicados, etc. Tudo a ser
apreciado em duas instâncias: triagem e
pareceres.

Ivan Cavalcanti Proença
pelo IDEAL TRICOLOR

CCCCC
Paulo Mozart (à esq.), da Tricolor de Coração, com Ivan

Cavalcanti Proença, do Ideal Tricolor
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Dois requerimentos de reuniões
extraordinárias do Conselho Deliberativo
foram encaminhados ao presidente deste
Conselho, Sr. Milton Mandelblatt, nos
meses outubro e novembro de 2006. O
segundo requerimento, assinado por 49
conselheiros – entre eles, grandes
beneméritos, beneméritos, ex-
presidentes do Clube e do Conselho
Deliberativo, além dos conselheiros
eleitos pela Tricolor de Coração e de
alguns eleitos na própria chapa do
presidente Roberto Horcades. O motivo
que ensejou as duas solicitações foi a
péssima condução do futebol do
Fluminense no ano de 2006 e a
preocupação com um possível
rebaixamento para a série B, que nos
atormentava naquele momento.

A primeira reunião, marcada para 31
de outubro, não ocorreu. Cientes de
que reuniões extraordinárias necessitam
da aprovação prévia em plenário de mais
de 1/3 dos membros do Conselho
Deliberativo, vários membros desse
Conselho e do Conselho Diretor, apesar
de estarem no Salão Nobre do Clube, não
registraram presença com o objetivo de
inviabilizar a reunião. Ainda foi sugerida
ao presidente do Conselho Deliberativo
a aplicação de uma prerrogativa

Diretoria se recusa a dar explicações
sobre o futebol do Fluminense

estatutária para que não se perdesse a
oportunidade da presença de 72
conselheiros – fora os que não assinaram
o livro –, do presidente, do vice-
presidente do Clube e de vários
associados. O presidente do Conselho
Deliberativo, no entanto, também
preferiu que nenhuma reunião fosse
realizada.

Presidente não quer
aborrecimentos e vice

reconhece manobra para
impedir reunião

Um benemérito ainda solicitou que
o presidente Roberto Horcades desse
alguma explicação sobre a situação do
futebol e das medidas que estavam
sendo tomadas para evitar o desastre
maior. Para perplexidade geral, o
presidente disse que não falaria nada
pois “não estava ali para se aborrecer”.

Ao final da reunião, em discurso
informal, já que não assinou o livro de
presenças, o vice-presidente Júlio
Domingues reconheceu a manobra de
inviabilização da reunião e classificou-a
como uma “decisão de sucesso do grupo
que dirige o Fluminense”. Que saudades

dos tempos em que decisões de sucesso
das diretorias do clube contribuíam para
vitórias esportivas!

Diretoria muda estratégia
mas poucas explicações

são dadas

A segunda reunião, marcada para o
dia 28 de novembro, apesar do alívio
proporcionado pela permanência na
série A, foi  marcada por novos e
lamentáveis acontecimentos.

A reunião começou com um
depoimento indignado de uma
conselheira. Sócia e freqüentadora do
clube há vários anos, ela, que foi eleita
junto com a chapa Horcades-
Domingues, relatou que foi interpelada
de forma ameaçadora por eles pois havia
sido uma das solicitantes das reuniões.

Com a presença de 110 conselheiros
e muitos sócios, várias questões foram
levantadas, mas quase nada explicado.
Uma das poucas coisas que foram
deixadas claras foi em relação ao Centro
de Treinamento para o Futebol
Profissional. Em agosto de 2006, o
presidente Horcades falou que o

futebol profissional do Fluminense
acordaria em Xerém na manhã de 01/
01/2007. Para a decepção geral, no
entanto, o ex-presidente David Fischel
esclareceu que as obras sequer haviam
sido iniciadas, pois o Fluminense ainda
não tinha a autorização necessária
junto ao IBAMA (Instituto Nacional do
Meio Ambiente) – o terreno fica numa
área de proteção ambiental.

Presidente se
descontrola e ofende

os presentes

A nota mais triste da noite foi o
descontrole do presidente do Clube.
Muito irritado com as críticas ao
desempenho do futebol em 2006 e com
a cobrança de promessas não
cumpridas, Roberto Horcades ofendeu
com expressões de baixíssimo calão os
presentes – conselheiros, sócios e
membros da imprensa. Ao final da
reunião, ainda procurou amenizar o
grave erro pedindo desculpas, porém
mais um grande dano à imagem do
clube já havia ocorrido.

Q
uando recebi o convite para
escrever sobre meu tempo de
atleta do Fluminense, pensei: “Eu?

Um atleta comum e sem grande
expressão? Quanta honra!”. Aceitei e
escrevi algumas passagens do meu
período de jogador, de 1951 a 54.

Eu morava em Petrópolis e era
bicampeão juvenil invicto pelo
Petropolitano.  Em 51, após um amistoso
contra o Fluminense em comemoração
ao bicampeonato, fui convidado pelo Sr.
Gradim (técnico do Fluminense) para
jogar no Flu.

Fui titular do juvenil do Flu até 52,
quando fui o goleiro menos vazado do
campeonato e ganhei o “Oscar”
oferecido na época pelo Jornal dos
Sports. Até hoje guardo esse troféu com
todo o carinho. Ao chegar à idade limite
do juvenil fui contratado, mas vejam que
sufoco: ficar entre os grandes Castilho,
Veludo, Adalberto e Jairo.  Sem
problemas! Eu gostava de me divertir!

Em 52, o Sr. Gradim perguntou se eu
conhecia um rapaz chamado GARRINCHA.
Conhecia-o do Cruzeiro do Sul de
Petrópolis e convidei-o a treinar no Flu.
Eu morava em Petrópolis e Mané em Pau
Grande, no meio da serra. Todas as

Histórias de um atleta do Flu
quartas e sextas-feiras, descia no meu Ford
34 e pegava o Mané para treinar no Flu.
Após os treinos recebíamos a gratificação
do Dr. Benício Ferreira e do Dr. Walter
Vasconcelos, dirigentes do juvenil.  Após
dois meses, Mané disse que não estavam
pagando o prometido e que não treinaria
mais. Dr. Benício falou que estava sendo
pago o combinado e que não haveria
aumento.  Mané não aceitou, desistiu e
um ano depois foi encontrado pelo Nilton
Santos.

No juvenil, terças e quintas-feiras era
treino físico. Quartas e sextas, coletivo.
Após os treinos de sexta, ficávamos na
concentração da Rua Mário Portela até
domingo nos preparando para o jogo.
Nosso tratamento era maravilhoso.

Certa vez, num Flu x América, chovia
muito em Campos Sales. Naquela época
goleiro não usava luvas e, ao final do jogo,
o ponta-esquerda do América (Ferreira)
chutou forte e, ao tentar defender, a bola
bateu em minhas mãos, passou por cima
da minha cabeça e entrou: América 3 x 0.
Na segunda-feira, no Quartel da Polícia do
Exército, onde servia, fui chamado para
falar com o Comandante.  Ele me mostrou
uma foto do jornal Diário da Noite que
mostrava a bola entrando e relatava: “Este

é um frango de primeira categoria, de raça
pura, engolido pelo arqueiro Marco, do
Fluminense, na partida contra o América,
realizada ontem em Campos Sales. Reparem
as penas voando”, e ordenou: “Três dias
de detenção! Soldado meu, da PE, não
pode engolir um frango desses”.

Após o Juvenil fiquei jogando no
famoso “Come e Dorme”.  Como não havia
substituições, os reservas faziam excursões
nos finais de semana. Viajei muito com
Orlando Pingo de Ouro, Vila-Lobos, Larry,
Quincas, Joel, Duque e outros grandes
jogadores que estavam em final de carreira.

Certa vez fui chamado pelo Zezé
Moreira: Veludo se machucara; Adalberto
havia jogado nos aspirantes e Castilho
passado mal. Entrei e ganhamos do
Madureira por 2 x 0, na minha única partida
no time principal.

Um outro fato curioso: como
empregado do clube, não podia freqüentar
as dependências sociais.  O Dr. Benício
Ferreira, hóspede habitual do Palace Hotel
de Petrópolis, do meu avô, me propôs para
entrar de Sócio Atleta Adjunto do Flu.  Eu
pagava o clube para poder freqüentá-lo
socialmente.

Em 55 o Canto do Rio montou um time
para disputar a 1ª Divisão e, do Fluminense,

levou: eu, Veludo, Duque, Lafaiete,
Julinho e mais um.  Fui titular o
campeonato inteiro. Vejam só: o Veludo
foi reserva!

Meu pai sempre me dizia para fazer
faculdade e como não dava para fazer
os dois, parei com o futebol. Fiz
Faculdade Nacional de Farmácia e
Faculdade de Direito. Futebol? Apenas
“soçaite”, que joguei até 2000.

A nota triste é que quando a Shell
(onde trabalhei até me aposentar) fez
uma matéria comigo, meu carro foi
arrombado e levaram todas minhas
recordações. Mas o importante é que
sou um homem feliz. Agradeço a Deus
por ter defendido com orgulho esse
Clube maravilhoso que me deu tantas
alegrias.

Marco André Falcone Grechi
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M
inha intenção era
escrever sobre o
Fluminense, seus

problemas, suas eventuais
soluções e divagar um pouco
sobre lembranças e sonhos.
Afinal de contas, o Fluminense
é indissociável da minha vida e
sempre será um prazer falar,
pensar, debater e escrever
sobre o Fluminense.

Eu poderia falar sobre minha
paixão herdada de meus pais,
poderia contar estórias de
minhas viagens acompanhando
o time Brasil afora, falar sobre
lágrimas de tristeza e de alegria
ou ainda sobre fatos pitorescos
como o de planejar minhas
férias com a tabela do
campeonato nas mãos.

Entretanto, decidi falar sobre
um sonho, uma vontade. Aliás,
decidi falar sobre muitos
sonhos.

Toda vez que vou ao Maracanã
e vejo uma criança pequena com
a camisa do Flu e com os olhos
hipnotizados voltados para o
gramado ou para a arquibancada
eu solto um sorriso maroto e
seguro para que não caiam as
lágrimas. Fico imaginando a
imensa alegria de um dia ser pai
e ali poder levar meu filho para
ensinar o que um dia aprendi
com meu pai, ou seja, para
ensinar a ser um torcedor
tricolor de corpo e alma. Alma
esta gentil, doce e apaixonada,
capaz de ao mesmo tempo dar
demonstrações de força no grito
de incentivo e também de se
solidarizar e fazer respeitar
como ser humano austero e
fidalgo.

Torcer pelo Fluminense para
mim é uma fonte de juventude,
algo que me torna capaz de
gritar além do que minhas
cordas vocais suportam, algo
que me faz abraçar um
completo desconhecido na
comemoração do gol como se
meu melhor amigo fosse. E
talvez seja, porque o tricolor
tem um espírito de família e
companheirismo muito forte.
Nenhuma torcida é como a
nossa. Nenhuma outra é tão bela

TRICOLORES

nem tão fiel a seu modo peculiar.
É certo que alguns fraquejam
mais facilmente. Só para citar um
exemplo, fui capaz de contestar
e gritar contra tricolores que em
95 levantaram para ir embora
quando aquele time da Gávea
empatou o jogo já quase em seu
final. Eu pedi que esperassem, que
acreditassem porque o jogo ainda
não tinha acabado. E veio a santa
barrigada do Renato Gaúcho.

Alguns daqueles “desertores”
voltaram e acabaram come-
morando comigo aquele título.

Pois bem. As coisas mudaram
e muitos problemas aconteceram
e se acumularam desde o ano de
95. Vivemos nosso pior momento
e embora eu permaneça sólido
como uma rocha em minha
convicção e em minha batalha ao
lado do Fluminense, sinto que
talvez já não surta tanto efeito
um pedido que faça para que os
demais esperem e que acreditem.

Os desmandos são tão grandes
nos últimos anos que viramos
motivo de chacota. Os tricolores
têm se escondido cada vez mais
atrás da conveniência do pay-per-
view e receio que percamos nossa
identidade e a continuidade de
nosso crescimento como torcida
caso não haja uma mudança
drástica brevemente.

O meu pior pesadelo é ter que
lutar para que meu filho venha a

ser Fluminense como eu e como
toda a família.

Por isso trabalhamos por um
Fluminense que nos propicie
voltar a sonhar e que nos
possibilite agradar aos nossos
filhos para que não pensem duas
vezes na hora de decidirem
para quem vão torcer.

O Fluminense tem que voltar
a pensar grande e voltar a
ganhar títulos. Participar
dignamente não pode bastar a
um clube da grandeza e com a
história do Fluminense. Espero
que possamos colocar a mão na
consciência e que ajudemos a
reconstruir um Flu forte, porque
é muito triste ter que ficar
forçando a memória (eu tinha
seis anos na época) para
lembrar da sensação de
conquistar um título brasileiro.

Outro dia (na última semana
de novembro) me peguei
fantasiando sobre o que sentiria
se estivesse na pele de um outro
tricolor (paulista) e chorei.
Chorei pensando em poder
comemorar com meu pai e
com meu futuro filho muitos
títulos do NOSSO TRICOLOR, o
FLUMINENSE FOOTBALL CLUB.

Pois é. Temos um sonho e
basta acreditar nele até o fim,
trabalhando com competência
e dedicação. Por favor, peço
pela última vez, não deixem de
acreditar.

Luis Monteagudo

‘O Fluminense
tem que voltar a
pensar grande e
voltar a ganhar

títulos. Participar
dignamente não
pode bastar a um

clube da grandeza e
com a história do

Fluminense’

Um dos maiores anseios da
nação tricolor é tratado com
leviandade e inconseqüência.

O anúncio (ou o terceiro
reanúncio?) do estádio a ser
construído, acompanhado da
bravata: “O Fluminense
ajudará a CBF em seu esforço
para sediar a Copa do Mundo
de 2014, com início das obras
já em 2007” foi cercado de
perplexidade pelo Conselho
Deliberativo.

Incrível estádio, prometido
em 2004 para outubro de
2006, novamente anunciado
agora para data próxima, como
se já fosse realidade o
projeto.

Estádio virtual com inéditas
características anunciadas
para um empreendimento
desse porte:

- já estão assegurados os
recursos financeiros neces-
sários para a construção e a
fonte dos mesmos já se
comprometeu;

- já está identificado o
grupo construtor e este tam-
bém já se comprometeu a
construir;

- já tem sua capacidade
anunciada como de 45 mil
lugares.

Entretanto ainda não existe
projeto detalhado, pois nem
o local está definido.

Pode ser na Ilha do Gover-
nador, no Gasômetro ou em
Manilha.

Detalhes fundamentais
sobre uma obra desse porte,
como por exemplo, quem são
os grupos, quanto custará, qual
o retorno previsto e em que
período de tempo, qual a
participação do Fluminense na
propriedade e na exploração,
impacto ambiental, impacto
viário, aprovações gover-
namentais requeridas sequer
são cogitadas.

E a resposta para essa
omissão é: “-Ora, isto é
confidencial! Se for divulgado
pode prejudicar o negócio”.

O otimismo irresponsável
não é virtude. É demonstração
de inconseqüência.

Seria cômico, se
não fosse trágico
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Cerca de 50 pessoas
compareceram à confraternização
de final de ano da Tricolor de
Coração, no dia 13 de dezembro
no Bar do Tênis. A reunião ocorreu
num clima de muita alegria e
descontração. Entre os presentes,
estiveram vários membros do
Ideal Tricolor e a Conselheira
eleita, Marisa Cruz. Os votos mais
ouvidos – e certamente um desejo comum de todos – foi por um
2007 mais feliz para o Fluminense e para sua torcida.

A Tricolor
de Coração
prestigiou a I
Feijoada da
C o n f r a r i a
Tricolor ocor-
rida no Salão
Nobre no dia
21 de outu-
bro. Fora a
preo-cupação
com a cam-
panha do ti-
me de fute-
bol, o clima
foi de agradável confraternização entre associados e convidados.

Feijoada Tricolor

Bela e justa a homenagem
prestada àquele que para
muitos é o maior ídolo da
história do Tricolor.

Que Castilho e sua “leiteria”
inspirem os goleiros do
Fluminense a partir deste ano
de 2007.

O melhor goleiro de todos os tempos

Em mais um ano de muitas promessas - construção de estádio,
centro de treinamento para os profissionais em Xerém, apoio ao
projeto de Centro Cultural nas Laranjeiras, entre outras – e de
péssimos resultados no futebol, tivemos a ótima oportunidade de
assistir uma obra do tricolor fanático Nelson Rodrigues apresentada
no clube do seu coração.

A peça A Mentira foi apresentada no Salão Nobre do Clube nos
meses de novembro e dezembro. Parece que a boa energia do escritor
ajudou o Fluminense a se manter na Série A do Brasileiro. Na semana
da estréia da peça, o time conquistou uma importantíssima vitória
após jejum de 12 partidas sem vencer. Depois foram mais dois jogos
até o fim do drama do time no campeonato.

A Mentira

Por um 2007 melhor

Patrimônio abandonado

Cenário de vários programas
esportivo na cobertura dos treinos
do time de futebol, as arqui-
bancadas do estádio das Laranjeiras
estão em
estado las-
t i m á v e l .
P a r e d e s
descascadas
e ferros ex-
postos são
e x i b i d o s
c o n s t a n -
temente em
jornais e TVs
de todo o
Brasil.

A lateral
externa do
recém rei-
naugurado
ginásio, além
de suja, apresenta instalações (?)
elétricas que mostram descaso com
o patrimônio do clube e a segurança
dos associados.

A calçada da frente do clube
continua interditada. Já são mais de
quatro meses desse vexatório
quadro, que além de passar uma
péssima imagem na principal entrada
do clube, coloca em risco a
integridade das pessoas, que são
obrigadas andar pelo meio da rua.
Freqüentadores também reclamam
de rachaduras nas instalações da
sauna.

Apesar de algumas reformas
terem sido realizadas – como a da
nova Secretaria do clube – simples
melhorias precisam ser feitas com
urgência máxima para que nenhum
acidente ocorra.

O outrora aristocrático estádio das Laranjeiras
se encontra hoje em petição de miséria

Fiação elétrica à mostra e paredes sujas na lateral externa do
ginásio é um exemplo do descaso da atual administração tricolor

Durante a campanha para as
eleições de 2004, o atual presidente
tinha ambiciosos planos patrimoniais.
Em entrevista a um dos principais
sites de torcedores do Fluminense,
declarou:  “Conheço tudo, acom-
panho tudo de perto. Tenho o apoio
da diretoria e do presidente do
Conselho Deliberativo, Milton
Mandelblatt. Estou autorizado pelo
presidente David Fischel a anunciar

que vamos
construir
um estádio
de futebol
moderno,
um centro
de treina-
mento de
p r ime i r o
mundo, e
um museu
nas Laran-
jeiras. Não
posso dar
d e t a l h e s
ainda, mas
já há docu-
m e n t o s

assinados e nós vamos tocar os
projetos, dar continuidade ao que
vem sendo feito. O futebol vai sair
das Laranjeiras e, em uma segunda
etapa, será profissionalizado,
separado do restante do clube.
Vamos aumentar o patrimônio do
clube com o estádio e uma nova
área, mas isso por enquanto é sigilo,
porque está em fase de definições,
de ajustes.”  (sic).

Os sócios e torcedores do
Fluminense continuam aguardando o
momento em que os detalhes possam
ser anunciados e que pelo menos
parte das promessas de campanha
virem projetos reais da gestão.
Enquanto isso não acontece, obras
menos audaciosas já melhorariam a
imagem do clube e trariam mais
segurança aos associados.

Marcelo

Carvalho
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Foi um enorme risco a não parti-
cipação do lateral Marcelo na reta
final do Campeonato Brasileiro. For-
mado nas divisões do clube e, com
certeza, grato ao Fluminense por ter
propiciado que ele despontasse no ce-
nário do futebol, o jogador afirmou
que queria jogar as últimas rodadas
para ajudar a livrar a nossa pele.

E para isso acontecer bastava
que os dirigentes tricolores tivessem
negociado com o Real Madrid a par-
ticipação do atleta em tais jogos de-
cisivos. Enfim, sorte nossa que ha-
via quatro clubes mais incompeten-
tes ainda.

�����

Marcia Feitosa/Fotocom.net

Marcelo queria jogar

Corda no pescoço
Na edição eletrônica do jornal es-

portivo “As” da Espanha, em 15/10/
2006, uma matéria deixava claro que
o Flu precisava vender o jovem Mar-
celo para pagar salários há dois me-
ses em atraso e que, embora o atleta
estivesse avaliado em 15 milhões de
euros, a negociação deveria ser fe-
chada por 6 milhões de euros. Ainda
na matéria do jornal espanhol, o vice-
presidente geral do Flu - Júlio
Domingues - reconhecia que não ha-
via alternativa senão a venda do jo-
gador. Ou seja, negociar com a “cor-

Ralo de dinheiro
Nos últimos anos, o Fluminense

vendeu mais de um time formado em
suas categorias de base: Jancarlos,
Antônio Carlos, Rodolfo, Marcelo;
Diego Souza, Toró, Carlos Alberto,
Roger, Marcelo (centroavante), Júlio
César, Flávio, Júnior César, etc. Como
pode, com todas estas vendas e ainda
contando com um forte e importante
parceiro, o Fluminense continuar com
a corda no pescoço?

da no pescoço” não é negociar, mas
sim entregar quase de graça.

Não satisfeito com os atuais 41 mil
sócios, o Internacional de Porto Alegre
começa a por em prática um ambicioso
projeto que espera alcançar um total de
100 mil sócios até abril de 2009, ocasião
do primeiro centenário do clube. A arre-
cadação pularia dos atuais e já impres-
sionantes R$ 900 mil mensais para cerca
de R$ 3 milhões. A idéia principal é colo-
car o Inter como o principal clube das
Américas até o seu centenário.
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Exemplo de administração
Enquanto isso, o Sírio e Libanês é

mais um clube que encerrará suas ativi-
dades na Zona Sul do Rio de Janeiro. Em
virtude de sua proximidade, o
Fluminense tem uma boa oportunidade
para incrementar as opções de lazer ofe-
recidas e aumentar seu quadro social
captando ex-associados do Sírio.

Será que alguém na diretoria do
Flu já pensou nisso? Seria um bom
começo...
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Clubes como o Atlético Paranaense,
que não contam com o prestígio popular
e de mídia do Fluminense, estão passan-
do à nossa frente nas posições de desta-
que no cenário nacional e internacional.
Vale lembrar que eles disputaram recen-
temente duas edições da Libertadores -
2002 e 2005 -, sendo que em 2005 se

Internacionalização

sagraram vice-campeões. O Flu não dis-
puta esta competição há 22 anos e o
máximo que conseguiu nos últimos anos
foram participações pífias na Sul-Ameri-
cana. Ao contrário do que prega a admi-
nistração Horcades–Domingues, este
retrospecto não vai internacionalizar a
marca Fluminense.

Bom começo
Se, em sua nova função de direção,

nosso ídolo Branco tiver apenas uma
parte do sucesso que teve como joga-
dor, brevemente teremos títulos pra co-
memorar. O início está animador. En-
quanto em 2006 ouvimos declarações
de contratação de Roger, Carlos
Alberto, Luis Fabiano, França, Dario
Conca, Diego (ex-Santos), Gabriel (la-
teral), Denílson, Fábio Simplício, Daniel
Carvalho, etc., e na hora “H” ficamos
mesmo foi com Gabriel Santos, Tuta,
Rogério, Pedrinho, Evando, Ângelo,
Rissut, etc., em 2007 vamos torcer
para que Carlos Alberto, Cícero, Soares,

Carlos

Alberto

volta para

casa e

torcida

espera

títulos em

2007

Alex Dias, Renato Silva, Luis Alberto,
Júnior César, Thiago Neves, etc. nos
dêem melhores resultados.

Cadê a imagem?
A folha de pagamento do futebol

profissional em 2006 foi de cerca de
R$ 1,6 milhão - dos quais R$ 1 mi-
lhão remunerava apenas 13 dos 37
jogadores do elenco principal. Por
que pagar astronômicos valores a
título de direito de imagem aos jo-
gadores se nenhuma ação de
marketing é efetivamente
implementada? Direito de imagem
não pode ser apenas um mecanismo
de elisão fiscal ou de fuga ao paga-
mento de encargos sociais. É um
investimento que deve ser efetiva-
mente revertido em proveito do in-
cremento da marca Fluminense.
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Que dívida é essa?
Qual seria a famigerada “dívida de

gratidão” que os dirigentes insistem
que devemos pagar à cidade de Volta
Redonda? Dívida esta que levou um jogo
decisivo contra o Grêmio na reta final
do Brasileiro - perdemos de 2x1 - para
tal cidade. Seria a mesma dívida que

já foi paga em 2005 no jogo contra o
rebaixado Atlético-MG? Neste jogo o Flu
perdeu pontos que garantiriam a vaga
na Libertadores de 2006. A casa do
Fluminense é o Maracanã, ficando pró-
ximo à sua torcida! Pensar grande é o
primeiro passo para voltar a ser ver-
dadeiramente grande!

Baixa estima
No segundo dia do Footecon, du-

rante a palestra de um diretor exe-
cutivo do canal Sportv, na qual era
apresentado o depoimento de um se-
nhor que dizia ter se tornado torce-
dor do Fluminense por influência do
pai e do avô, o comentário – entre
risos – de duas conhecidas figuras do
futebol brasileiro foi: - “Coitado, esse
aí só não é mais sofredor que torce-
dor do América”.

A auto-estima tricolor anda tão afe-
tada que os próprios torcedores se
espinafram na mídia quando têm
chance. O tricolor Jô Soares fez, em
um de seus programas em outubro,
mais uma piada tendo como alvo tor-
cedores do Fluminense.
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É sempre um prazer e orgulho ver um atleta
formado no Fluminense brilhar - principalmente em
um esporte de tantas tradições no nosso clube. Luiz
Lima, nadador formado no Fluminense, e tricolor
fanático, conquistou a 6ª edição da Travessia dos
Fortes no dia 26 de novembro, sagrando-se
pentacampeão desta importante prova. Luiz Lima,
que só não venceu a competição em 2001, ano que
não disputou a competição, completou o percurso
de 3.800 metros entre o Forte de Copacabana e o
Forte do Leme em 38 minutos e 20 segundos.

Pentacampeão

Marcio Rodrigues/Fotocom.net

Márcio Rodrigues/Fotocom.net


