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Durou pouco mais do que 

um período de gestação: há um 

ano, o jogador Alexandre Pato 

pôs f im ao casamento de nove 

meses e 13 dias com a atriz 

Sthephany Brito, ex-Chiquitita. 

A fila andou. E este ano, para 

surpresa geral, parou em Bar-

bara Berlusconi, a filha do ho-

mem -o primeiro-ministro da 

Itália, Silvio Berlusconi. O me-

gaempresário é também o do-

no do time de Pato, o Milan. 

Além de protagonista do maior 

escândalo sexual desde a Ro-

ma Antiga. A vontade com o 

sogrão a ponto de prometer 

abstinência de sexo durante a 

reta final do Campeonato Ita-

liano (liderado pelo Milan), Pa-

to contundiu-se no dia seguin-

te, em 16 de abril. Neste mo-

mento, trata-se de um Pato 

manco e sem finais. Barbara 

agradece. 

Barbara Berlusconi acaba 

de sair de seu primeiro casa-

mento com o banqueiro Giogio 

Valacuzza, com quem teve dois 

filhos, Edoardo e Alessandra. 

Segue os passos do pai, que 

entre outras empresas é dono 

da emissora de TV MediaSet 

e do grupo financeiro Fininvest 

-do qual ela é executiva desde 

os 19 anos. Há dez meses, tra-

balha como colaboradora da 

diretoria do Milan. Assistiu a 

todos os jogos da temporada 

2011/12. 

Barbara e Pato conheceram-

que tem quatro irmãos. "Mas 

isso não me faz amá-lo menos." 

Em um campo não menos 

espinhoso, porque igualmente 

machista, Barbara tem ganha-

do cada vez mais espaço -o fu-

tebol. E não estamos falando 

de Pato, mas de sua aparente 

preparação para, um dia, diri-

gir o clube da família. No Bra-

sil, apenas duas mulheres -Mar-

lene Matheus (Corinthians) e 

Patrícia Amorim (Flamengo)-

arvoraram-se em cartolas. Na 

Itália, Rosella Sensi foi presi-

dente da Roma. Assumiu o pos-

to depois da morte de Franco 

Sensi, seu pai. 

Barbara entrou no corpo di-

retivo do Milan em agosto.Tra-

balha lado a lado com Adriano 

Galiani. Por enquanto, não tem 

poder de decisão, mas já pro-

duz comentários de que será a 

futura dirigente-máxima do clu-

be sete vezes campeão da Eu-

ropa. No aniversário de 25 anos 

da compra do Milan por seu pai, 

foi perguntada se pretende tra-

balhar para que o time comple-

te 50 sob o comando de sua 

família. "Não pretendemos abrir 

mão do clube", respondeu. "Jul-

gamos que ele tem uma influ-

ência enorme no país, do ponto 

de vista cultural, social, mais até 

do que esportivo." 

Enquanto Barbara se pre-

para para assumir o comando 

do Milan, Pato que se prepare 

para andar na linha.  
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