RIO DE JANEIRO, 26 DE NOVEMBRO DE 2015
ELEIÇÕES C.R.FLAMENGO TRIÊNIO 2016-2018
Temos um histórico participativo nos processos eleitorais do Clube de
Regatas do Flamengo. Sempre nos posicionamos e demos apoio, através de
militância política, aos candidatos em que confiamos, por julgarmos ser o melhor
para o nosso clube do coração.
Na última eleição, em 2012, nos posicionamos contrários às velhas praticas
políticas e de gestão que tantos prejuízos trouxeram à imagem e aos cofres do
Flamengo. Nesse sentido, fomos a única torcida organizada a apoiar a Chapa Azul
(encabeçada pelo Wallim Vasconcellos e, posteriormente, pelo Eduardo Bandeira de
Melo), na esperança de que se colocasse em prática um choque de gestão, que nos
permitisse a montagem de um elenco qualificado e uma melhora significativa na
infraestrutura, para que assim tivéssemos de volta as vitorias e o protagonismo
esportivo de forma sustentável e constante.
Trabalhamos pelas reformas realizadas e pela mudança de postura e de
gestão ocorridas no Flamengo nos últimos 3 anos, participando ativamente da
campanha e votação para a entrada de novos membros no Conselho Deliberativo e
pela aprovação da Lei de responsabilidade Fiscal Rubro Negra. Vimos e
acompanhamos de perto uma revolução administrativa que acabou com estigmas
nefastos que levaram o Flamengo a uma situação de penúria. E temos a convicção
de que fizemos as melhores escolhas.
Porém, ao mesmo tempo em que prestávamos um grande serviço ao clube,
nunca deixamos de criticar abertamente a morosidade e o descaso cometidos com
nosso futebol. Estamos profundamente decepcionados com o péssimo trabalho
realizado. Vemos que a nítida falta de comprometimento, daqueles que, hoje,
entram em campo com a camisa mais amada do mundo, é o retrato fiel do descaso
vivido pela nossa grande paixão nos últimos anos.
Temos a consciência de que os erros foram cometidos pelas pessoas que
compõem as duas chapas, que julgamos como as melhores e mais dignas para o
pleito do dia sete de dezembro (Azul e Verde). Por isso, decidimos adotar a postura
de neutralidade. Deixamos o voto e o apoio nas mãos e na consciência de cada
associado, uma vez que nossos componentes, conselho gestor e diretoria não
conseguiram ter a convicção política necessária para apoiar nenhuma delas.
Continuaremos o nosso trabalho de apoio e fiscalização dentro do Clube de
Regatas do Flamengo.
Saudações Rubro-Negras,
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