CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO
Fundado em 15 de novembro de 1895

Ofício 002/20
de 2020

Rio de Janeiro, 20 de julho

À Comissão de Fiscalização
À Comissão Consultiva

Assunto: Apoio ao hospital de campanha do Célio de Barros

Prezados Srs.,

Conforme é do conhecimento e anuência de v.sa., o Clube de Regatas do Flamengo
(Maracanã) atendendo à necessidade de apoio ao hospital de campanha do Estádio
de Atletismo Célio de Barros, firmou contrato com o IABAS para cessão sem ônus,
de espaços no Maracanã e no Maracanãzinho, além de permitir a utilização de
água, esgoto e energia elétrica com o respectivo reembolso mensal.
No primeiro mês houve a adimplência correta, entretanto em junho não se repetiu,
incorrendo em mora até a presente data. Apesar de inúmeras tentativas de
regularização, o Instituto alega que depende da Fundação de Saúde (ofícios
anexados).
No último dia 17/07 fomos informados pelo Iabas da rescisão do nosso contrato
em virtude do término de seu vínculo com a Secretaria de Saúde, contudo, restam
17 dias de consumo a serem ressarcidos.
Considerando o exposto, solicitamos seu auxílio para que a quitação dos débitos
seja efetuada, e caso seja viável, existindo valores a serem pagos ao Iabas por
qualquer órgão estadual, este seja retido em favor do Flamengo.
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Solicitamos ainda, seu posicionamento quanto à continuidade do apoio ao hospital,
tendo em vista tratar-se de valores bastante significativos na ordem de R$
670.000,00 mensais e até o presente momento não termos recebido qualquer
comunicação sobre o assunto, agravando-se ainda com a existência de
equipamentos e medicamentos que carecem de refrigeração para sua manutenção
e eficiência.
Renovamos nossos protestos de consideração e estima.

Atenciosamente,

_________________________
Clube de Regatas do Flamengo
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