
   
 
SENHORES SÓCIOS DO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB 
 
Nós, sócios do Fluminense, servimo-nos da presente para manifestar a nossa indignação 
com os fatos abaixo relatados: 
 
Os funcionários do clube estão há 02 (dois) meses sem receber os seus salários, o que faz 
com que os mesmos tenham que pedir auxílio aos associados para tentarem sustentar as 
suas famílias e comparecerem ao trabalho. Aliás, esta situação ABSURDA já ocorrera em 
outras oportunidades no decorrer dos dois mandatos do Sr. Roberto Horcades. Um total 
desrespeito, uma VERGONHA!!! 
 
Ademais, o Sr. Roberto Horcades também não cumpriu diversas de suas principais 
promessas de campanha, dentre as quais: - a construção do novo parque aquático do 
clube para melhora das dependências físicas utilizadas para o lazer dos associados e; - a 
construção de um estádio próprio para abrigar nossa torcida, cuja “pedra fundamental” já 
foi anunciada pelo menos 03 (três) vezes e já virou motivo de chacota perante a 
imprensa. 
 
No tocante especificamente ao futebol, os resultados da atual administração são ainda 
piores...! O Fluminense ocupa atualmente a ÚLTIMA posição na tabela do Campeonato 
Brasileiro; sendo certo que esta é a PIOR CAMPANHA DE TODOS OS TEMPOS DO 
FLUMINENSE. 
 
Aliás, cumpre-nos ressaltar que nos 05 (cinco) anos da atual administração, o Fluminense 
lutou contra o rebaixamento em 03 (três) oportunidades – 2006, 2008 e 2009. O 
Fluminense hoje é motivo de chacota em todo o país! O que fazem os mandatários do 
nosso futebol (Srs. Alexandre Faria*, Tote Menezes e Roberto Horcades)? Por que eles 
não vêm a público prestar esclarecimentos a toda a torcida tricolor? Nessas horas, como 
sempre, são OMISSOS!!! 
 
Para o bem do nosso clube, todos esses senhores deveriam RENUNCIAR a seus 
cargos. 
 
Por fim, enfatizamos que todos nós, sócios do Clube, bem como todos aqueles que torcem 
pelo FLUMINENSE, devemos fiscalizar e cobrar que ações e providências sejam tomadas 
para que o clube cumpra com as suas obrigações e o nosso time seja o VERDADEIRO 
FLUMINENSE. 
 
Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2009. 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL TRICOLOR DE CORAÇÃO 

 
* demitido em 03.08.09. 


