
Informativo da Associação Nacional Tricolor de Coração ANO I - Nº 3 SETEMBRO - 2007 Tel.: (21) 2494-2120

VISITE O NOSSO SITE

www.tricolordecoracao.com

�Auditoria total - permanente

e publicada

�Profissionalização total da

administração

�Administração independente

- clube social

- futebol

- esportes olímpicos

Nossos Credos:
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Nacional Tricolor de Coração

A
proxima-se um momen-

to extremamente

importante para o

Fluminense: as eleições para

Presidente, Vice-Presidente

Geral e os 200 conselheiros

que irão compor o Conselho

Deliberativo no triênio 2008

– 2010.

As eleições serão realizadas na

segunda quinzena do mês de

novembro próximo.

É um momento de reflexão e

de decisão para os sócios. É uma

ação – o voto – que mescla um

direito e um dever.

Direito democrático de influ-

enciar sobre os rumos e formas

de gestão que devem ser impri-

midos ao clube. Dever de grati-

dão a uma instituição que já deu

e continua dando lazer,

companheirismo, amizades e

momentos alegres aos seus as-

sociados.

Mesmo aquele associado que

não freqüenta o clube – em cer-

tos casos, por vários anos – fa-

zendo uma viagem ao seu pró-

prio passado, vai lembrar-se dos

momentos felizes que o

Fluminense lhe proporcionou. Só

esta lembrança já é um motivo

suficientemente forte para que

ele faça um pequeno sacrifício

e venha até a sede das Laran-

jeiras para votar em novembro.

Este gesto será uma expressão de

gratidão para com uma instituição

que foi, ou é, parte da vida de to-

dos nós.

A Associação Tricolor de Coração

concorreu nas eleições de 2004.

Apresentamos aos sócios propostas

concretas: de modelo de gestão

com um conjunto de projetos e

ações que permitissem ao

Fluminense voltar a se inserir no

grupo de instituições esportivas lí-

deres no cenário nacional. Projetos

estes suportados por apoios

institucionais confirmados, demons-

trando compromisso sólido para

uma gestão séria, responsável e

transparente.

A Tricolor de Coração, em 2004,

elegeu 15 conselheiros por haver

sido a mais votada das chapas de

oposição. Naquela eleição a oposi-

ção obteve 65 por cento dos votos.

Maioria absoluta. Entretanto ela, a

oposição, por estar fracionada em

três diferentes chapas, permitiu

que o continuísmo fosse eleito.

Este continuísmo, representado

pela gestão Roberto Horcades–Jú-

lio Domingues, se revelou pior do

que a gestão que o antecedeu, que

já combatíamos à época.

Desde a eleição de 2004 nossa

dívida cresceu em ritmo

incontrolável (crescimento de 20

milhões de reais em

apenas dois anos –

2005 e 2006), os pro-

cessos judiciais contra

o clube se avo-

lumaram, nossa sede

sofreu profundo aban-

dono e descaso admi-

nistrativo – o que leva

os sócios a abandona-

rem sua freqüência –

, e conseguimos a in-

crível proeza negati-

va de sermos autuados até por cri-

me ambiental, em Xerém.

Voltamos à luta. Não vamos es-

morecer na intenção de resgatar

esta paixão – o Fluminense – do

trajeto de inconseqüência,

irresponsabilidade e incompetên-

cia administrativa que está hoje

estabelecido.

Realizamos, em junho deste

ano, a Assembléia Geral da Asso-

ciação Tricolor de Coração, quan-

do o nome de sócio proprietário

Paulo Mozart da Gama e

Silva foi indicado para concor-

rer como candidato a Presidente

nas eleições de novembro deste

ano, obtendo a maioria absoluta

dos 322 votos apurados. Esta in-

dicação foi alcançada através de

votação direta, cuja apuração foi

presidida pelo sócio Benemérito,

Dr. Alexander Macedo.

Paulo Mozart

traz uma experiên-

cia de 30 anos como

gestor e dirigente

de grandes empre-

sas nacionais e in-

ternacionais. Sua

vida profissional o

levou a ser alta-

mente respeitado,

desfrutando de po-

sitiva visibilidade no

meio empresarial

brasileiro. É hoje executivo di-

rigente de uma das mais for-

tes associações empresariais do

nosso país.

Os projetos e programas pro-

postos pela Tricolor de Coração

estarão sendo levados a você

nos próximos informativos.

Assim como um sumário das ra-

zões e fatos que nos levam a

uma posição de total dis-

cordância e oposição à gestão

Horcades–Domingues.

Seu voto, repetimos, é de fun-

damental importância. Eviden-

te que pedimos o voto para nos-

so candidato, Paulo Mozart,

mas principalmente insistimos:

não deixe de votar. Esta será

uma ação de gratidão para com

esta centenária instituição que

nos deu muito, sem nada pedir:

o nosso Fluminense.

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

E DIRIGIDA A SÓCIOS

E TORCEDORES

 DO FLUMINENSE

FOOTBALL CLUB
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E agora presidente?
A Timemania já está regulamenta-

da. Todavia, o Fluminense não está em

dia com o pagamento de suas dívidas

e parcelamentos fiscais, trazendo sério

risco do Flu não conseguir ser

beneficiado, apesar de já haver

aderido. Isso representará não apenas

uma grande vergonha, mas também

uma punhalada fatal em uma das me-

lhores possibilidades atuais de ajuda

aos problemas financeiros do clube.

Situação rachada

O
 grupo que comanda o Fluminense há nove anos vai rachado para as

eleições de novembro. Parte apóia a reeleição, em acordo com o ex-

oposicionista José de Souza, hoje candidato a Vice de Roberto Horcades.

Outra parte abandonou o barco da atual administração a poucos meses da

eleição para criar nova chapa, onde consideram o candidato Peter Siemsen

como “um achado”, mesmo este já tendo sido VP Jurídico do clube, asses-

sor da Presidência e Conselheiro eleito na chapa Roberto Horcades. Aliás,

Peter foi Vice-Presidente da gestão que quintuplicou a dívida do clube.

São vários ex-membros do Conselho Diretor da gestão Horcades-Domingues

no alto comando da chapa do Peter. O ainda Vice-Presidente do clube, Júlio

Domingues, que não renunciou ao mandato, fez acordo de apoio ao Peter

em troca da futura Vice-Presidência de Futebol. O Vice de Marketing do

clube nos últimos nove anos, Marcos Furtado; o Vice-Presidente Médico da

atual administração, Sérgio Galvão; o Presidente do Conselho Deliberativo

há nove anos, Milton Mandelblat e o 1º Secretário do mesmo Conselho, Nardo

Gutlerner, também apóiam Peter.

Ou seja, mudança em relação à forma como o Fluminense foi dirigido nos

últimos anos, só pode ser esperada com a eleição de Paulo Mozart, candi-

dato da Tricolor de Coração.

Após uma série de promessas não

cumpridas sobre a construção de um

estádio próprio, a fase das bravatas

chega às concessões dos estádios João

Havelange e Maracanã. Roberto

Horcades, que fez campanha em 2004

prometendo um estádio e declarou, em

diversas oportunidades, que participa-

ria da licitação do Engenhão, sequer

apresentou proposta. Justificou que

havia desistido porque um muro havia

caído. Alguém precisa alertá-lo para

quando faltar com a verdade prestar

mais atenção: ele desistiu em 3 de

agosto e o muro só foi cair em 11 de

agosto, oito dias depois. Já diz o ve-

lho ditado: “...tem pernas curtas!”

Em relação ao Maracanã, nosso pre-

sidente chegou a declarar ao site

Pele.net que “o estádio era mais para

A tragicomédia do estádio - um bufão sempre em cena

o Flamengo, que tem torcida

grande”. Agora, volta a mostrar inte-

resse no Maracanã, após saber que o

candidato Paulo Mozart havia feito

contato com o Secretário Estadual de

Esportes e Lazer, Eduardo Paes, pe-

dindo oportunidade de participação do

Fluminense.
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O presidente Roberto Horcades

parece que não perde a mania de

alterar e FALSEAR A VERDADE SO-

BRE os números de sua gestão. Fo-

lhetos de sua campanha distribuídos

na porta do clube informam que o

Fluminense teve superávit financei-

ro nos três anos de sua gestão, e

Descaso
A torcida tricolor que freqüenta o

novo Maracanã já percebeu um “deta-

lhe” da falta de cuidado e da incompe-

tência de nossos dirigentes mesmo di-

ante das coisas mais simples.

No telão do es-

tádio aparece a

escalação e a

foto dos atletas.

Os atletas do

Fluminense apa-

recem em singe-

las fotos estilo

3x4 que não

mostram sequer o escudo do clube nem

o logo do patrocinador.

E nem todos os jogadores aparecem

com fotos. Autor do gol do título da Copa

do Brasil, o zagueiro Roger tem seu

nome mostrado sem foto alguma.

E por você a vida inteira eu vou cantar!!!

�����

A torcida tricolor vem

fazendo um bonito espetáculo

nas arquibancadas do

Maracanã entoando os mais

novos hits compostos nos

últimos meses e trazendo de

volta uma bonita festa de

bandeiras.
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Vergonha e preocupação
O jornal Lance!  apontou o

Fluminense como o segundo maior de-

vedor da Receita Federal dentre os clu-

bes de futebol. Só perdemos, ou me-

lhor, só ganhamos do clube da Gávea.

Vergonha e preocupação são os nos-

sos sentimentos.
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Páginas policiais
Em meio às notícias esportivas, a

mídia destacou que o Fluminense foi

autuado por crime ambiental em ra-

zão de desmatamento irregular feito

em Xerém. Na mesma semana foi no-

ticiado que o Fluminense exibiu para

o elenco de futebol profissional uma

cópia pirata de um filme ainda não

lançado no mercado.

Fundo do poço
O artilheiro Magrão fez gols im-

portantes e até fez por merecer um

aumento salarial. É de se lamen-

tar que a negociação não tenha

sido feita em razão das atuações

do jogador, mas devido a um acor-

do desesperado feito com o pro-

curador do atleta. O aumento foi

dado e o jogador retirou uma ação

contra o clube por falta de paga-

mento de Fundo de Garantia.

Marcos Arcoverde/Fotocom.net

Os números não mentem

que teriam sido pagos cerca de R$

30 milhões de dívidas de gestões

anteriores.

O presidente confia muito em uma

suposta desinformação do associa-

do do clube. A VERDADE é que a dívi-

da aumentou em mais de R$ 20 mi-

lhões nos últimos três anos.
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