Zimbra

gabinete@esportelazerejuventude.rj.gov.br

Fwd: pendencias Hospital de Campanha.

De : Paulo Vitor <paulo.araujo@esportelazerejuventude.rj.gov.br>

Ter, 21 de jul de 2020 12:14

Assunto : Fwd: pendencias Hospital de Campanha.

3 anexos

Para : gabinete <gabinete@esportelazerejuventude.rj.gov.br>
Breno, favor inserir em ambiente SEI os e-mails e os anexos
Att,
Paulo Vitor

De: "Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação" <maracana.cfgo@gmail.com>
Para: "paulo araujo" <paulo.araujo@esportelazerejuventude.rj.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 21 de julho de 2020 12:08:29
Assunto: Fwd: pendencias Hospital de Campanha.

Prezado Paulo Vitor,
Segue o e-mail enviado pelo Flamengo, sobre a situação do Hospital de Campanha no Estádio do
Maracanã.
Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário,
Att
Luis Felipe Monteiro de Barros
Presidente - CFGO Maracanã
---------- Forwarded message --------From: Severiano Braga <severiano.braga@flamengo.com.br>
Date: Tue, Jul 21, 2020 at 10:54 AM
Subject: pendencias Hospital de Campanha.
To: Comitê de Fiscalização Gestão e Operação <maracana.cfgo@gmail.com>,
vanessaferreira.adv@gmail.com <vanessaferreira.adv@gmail.com>
Bom dia.
Gostaria de uma ajuda de vocês para conseguirmos resolver as pendencias que o IABAS tem com o Maracanã.
Temos o reembolso da conta de energia que era para ter sido paga até dia 07/07, na ordem de R$ 668.000,00,
que não se tem deﬁnição de quando e se será paga, temos ainda a previsão, até a data de ontem de mais R$
325.000,00 de consumos.
Precisamos da deﬁnição da desmobilização das áreas cedidas, bem como demais ações no complexo.
A turma do IABAS fala que não tem mais nada a fazer, a turma da Fundação, que não fomos apresentados
formalmente, diz que não pode falar nada e que depende da Secretaria de Saúde e ainda diz que os
fornecedores do IABAS que se entendam com eles.
O que está ocorrendo é que ninguém assume nada e além do Maracanã existem fornecedores que estão sem
receber pelos seus serviços prestados.

Estou anexando documentos para que vocês possam me ajudar a resolver a questão.
A
Severiano

AVISO: Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter
informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem ser parcial ou totalmente
reproduzidos sem o consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste
e-mail ou seus anexos é proibida. Se você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o
remetente e apague-o imediatamente.
NOTICE: This e-mail and its attachments are for the sole use of the address and may contain
information which is confidential and/or legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced
without consent of the owner. Any unauthorized use of disclosure of this e-mail or its attachments is
prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately delete it and notify the sender by
return e-mail.
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