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“As obras dos
estádios estão
dentro do cronogra-
ma. Há um pequeno
atraso, estatistica-
mente desprezível’’

“As relações do
governo com a Fifa
são normais’’

“Há diferenças (en-
tre governo e Fifa)
de interpretação de
um ou outro quesi-
to, mas nada que
comprometa a rela-
ção de cooperação’’

“Houve um
incidente com um
funcionário da Fifa
(Jérôme Valcke),
mas considero que
esse episódio está
encerrado’’

MINISTRO DO ESPORTE

Aldo Rebelo

Esportes
Risco calculado
Bahrein, em conflito, já recebe
equipamentos da F-1 para o GP

Negociação complicada
Empresa força valorização do
atacante Vinícius, do Palmeiras
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ENTRANDO NO EIXOS

Ministério do Esporte está à frente da iniciativa de montar grupo de trabalho para elaborar novas normas e diretrizes para clubes, federações e até a CBF

FPF recusa Zagallo
e indica nome para
suceder Marin

estadão.com.br

Proposta polêmica
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Sílvio Barsetti
Tiago Rogero / RIO

A Federação Paulista de Futebol
(FPF) não aceitou a indicação de
Zagallo para uma das cinco vice-
presidências da CBF e também
apresentou um nome – até on-
tem à noite não revelado – para
concorrer ao cargo, vago desde
que José Maria Marin assumiu o
comando do futebol nacional. O
dirigente era vice-presidente da
Região Sudeste quando Ricardo
Teixeira renunciou.

Com a resistência da FPF a Za-
gallo, a escolha do novo vice-pre-
sidente vai se dar por eleição. Ca-
be à direção da CBF convocar as-
sembleiaquevai reunir as 27 fede-
rações e os 20 clubes da Série A
do Campeonato Brasileiro para
eleger o sucessor de Marin na Re-
gião Sudeste. Mesmo sem saber
quem seria o representante pau-
lista, federações do Norte e Nor-
deste já disseram que pretendem
apoiar o candidato de Marco Po-
lo Del Nero, mandatário da FPF.

A posição da FPF ficou clara
ontem, em assembleia para apro-
vação de contas da CBF, e reflete
o racha entre paulistas e outras
federações estaduais, lideradas
pela do Rio, responsável pelo
convite a Zagallo.

Há um “acordo de cavalhei-
ros” entre os presidentes de fede-

rações – lembrando que entre
eles há uma mulher, Rosilene
Araújo, da Paraíba. “Cada federa-
ção tem direito a um mandato na
vice-presidência”, disse Francis-
co Novelletto Neto, presidente
da federação gaúcha. No enten-
der de Rubens Lopes, do Rio, era
sua vez de indicaro vice do Sudes-
te (na estranha divisão geográfi-
cadaCBF, somenteRioe SãoPau-
lo fazem parte desta região).

Mas, para Del Nero, a indica-
ção do último vice-presidente –
justamente Marin – foi feita em
conjunto pelas duas federações.
“Acho que deve ser uma insani-
dade alguém rejeitar o nome de
Zagallo”, disse Lopes. Del Nero
não quis falar com a imprensa
após a assembleia, realizada na
sede da CBF.

Por trás do impasse, há uma
declarada disputa pelo poder. Se

Zagallo for eleito, passará a ser o
vice mais idoso da CBF. Portan-
to, o substituto natural e imedia-
to de Marin em caso de vacância
na presidência.

Para Lopes, a falta de experiên-
cia de Zagallo como dirigente não
seria problema. “É muito mais di-
fícil administrar uma seleção em
Copado Mundo (Zagallo foi técni-
co do Brasil nos Mundiais de
1970, 1974 e 1998) que ser vice
de uma instituição que tem todo
um colegiado para amparar suas
decisões.”Mauro Carmélio, dafe-
deração cearense, já declarou vo-
to: “Acho que Zagallo deveria ser
homenageado de outra forma,
não com a vice-presidência”.

Ricardo Teixeira. Na assem-
bleia com as 27 federações, Ricar-
do Teixeira foi aclamado patrono

daentidade–JoãoHavelangetam-
bémdetémahonraria.Teixeiraes-
tá em Miami, com a família, mas
continuaenvolvidocomofutebol
do País. “Nos falamos sempre por
Skype,e-mail.Eleestásabendo de
tudo”, contou Carmélio.

Série D. Proposta levada à as-
sembleia por algumas federa-
ções sugere o fim da Série D do
Campeonato Brasileiro, criada
em 2008. Em contrapartida, a Sé-
rie C seria disputada por 64 clu-
bes. A mudança, no entanto, se
aprovada, só será adotada a par-
tir de 2014.

Governo quer regular gestão do futebol

BETO BARATA/AE–11/4/2012
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Almir Leite
Luiz Antônio Prósperi
Wagner Vilaron

O governo federal não anda satis-
feito com a maneira como o fute-
bol brasileiro – e o esporte, de
modo geral – tem sido adminis-
trado no País. E promete agir. A
ideia é montar um grupo que reu-
niria ex-dirigentes e personalida-
des ligadas ao esporte para elabo-
rar um novo conjunto de normas
e diretrizes que regulamentaria
a gestão de clubes, federações es-
taduais e até mesmo da Confede-
ração Brasileira de Futebol
(CBF). Tudo sob a batuta do Mi-
nistério do Esporte.

Um dos aspectos que mais têm
incomodado o governo é a perpe-
tuação de cartolas no comando
destas entidades. Períodos de 10,
15, 20anos de uma pessoa names-
ma cadeirasão considerados abu-
sivos. “Se até para a presidência
da República existe um limite de
reeleição,por que clubes e federa-
ções não teriam este tipo de limi-
tação?”, questiona o ministro do
Esporte e um dos principais entu-
siastas da proposta, Aldo Rebelo
(PC do B), em visita realizada on-
tem ao Estado.

Rebelo não cita nomes, mas dá
a entender nas entrelinhas que
osdoisprincipais exemplosdoce-
nárioque o governo pretende evi-
tar são o ex-presidente da CBF
Ricardo Teixeira, que permane-
ceu no cargo durante 23 anos (re-
nunciou há pouco mais de um
mês), e o atual presidente do São
Paulo, Juvenal Juvêncio, que está
no terceiro mandado de três
anos, embora contestado pela
oposição. “É complicado ver um
presidente de clube ter seu man-
dato questionado na Justiça.”

O primeiro nome que o minis-
tro gostaria de ver no grupo é o do
ex-presidente do Palmeiras Luiz
Gonzaga Belluzzo. “Já fizemos
um primeiro contato. Seria im-
portante ter pessoas como o Bel-
luzzo no grupo”, disse Rebelo.

A ingerência do governo na ad-
ministração dos clubes e federa-
ções sempre causou pesadelos
aos dirigentes. Muitos cartolas
argumentam que, por serem en-
tidades privadas, como o caso
das federações, o governo não

poderia interferir. Aldo discor-
da: “Ora, se recebem verba públi-
ca, precisam prestar contas ao
governo”, argumenta. “Mas vo-
cês acreditam que algumas fede-
rações preferem parar de rece-
ber verbas do governo só para
não precisarem prestar contas?”

Rebelo também falou de as-
suntos relacionados à Copa e à
Olimpíada de 2016.

Jérôme Valcke
O secretário-geral da Fifa não é o
assunto preferido de Rebelo. No
entanto, o ministro garante que
não ficou desconfortável com o
fato de a Fifa manter o suíço co-
mo seu interlocutor com o gover-

no brasileiro mesmo depois de
Aldo, por meio de carta enviada à
entidade, dizer que não aceitaria
mais esta interlocução após a his-
tória do “chute no traseiro”.
“Claro que foi uma grosseria
sem propósito. Mas houve dois
pedidos de desculpas. Para mim,
este assunto está superado. Faz
parte do passado”, garantiu.

Lei Geral da Copa
O ministro atribuiu parte do atra-
so na aprovação da Lei Geral da
Copa, que motivou a reação des-
temperada de Valcke, ao acerto
de detalhes que, no fim, fazem
toda a diferença. “Na verdade, a
Fifa tenta passar todo tipo de cus-

to que ela puder para o governo.
Quanto menos ela gastar, maior
será o lucro”, afirmou. “Imagine
a seguinte situação: você faz um
acordo comigo. Em troca de uma
entrevista, você promete um jan-
tar. Até aí tudo bem, dou a entre-
vista. Só que, no momento de co-
brar o jantar, digo que quero o
restaurante mais caro da cidade.
Quem tem razão? Esses detalhes
precisam ser acertados antes.”

Copa 2014
Para o ministro do Esporte, “difi-
cilmente a seleção brasileira não
vencerá a Copa do Mundo de
2014”. De acordo com Aldo Rebe-
lo, “é impressionante o número

de bons jogadores à disposição.
Os de defesa são os melhores do
mundo e no ataque tenho uma
esperança muito grande no Lu-
cas e no Neymar”, analisou.

Olimpíada 2016
Aldo Rebelo defende a reestrutu-
ração do esporte na base, sobre-
tudo nas escolas. Porém, com os
Jogos de 2016, no Rio, batendo à
porta, o ministro está preocupa-
dotambém com a posição do Bra-
sil no quadro de medalhas. “Te-
mos um trabalho detalhado que
mostra as chances de medalha
de cada modalidade. E estamos
em contato com cada federação
para sabermos o que é possível

fazer para melhorar a condição
de preparação destes atletas”,
afirmou. “Temos a preocupação
em fomentar o esporte e em
aproveitar a realização da Olim-
píada no Brasil para difundir a
prática esportiva. Mas não abri-
mos mão de medalhas. Quere-
mos ser reconhecidos pela capa-
cidade de organização e também
pelo quadro de medalhas.”

TV Estadão. Ministro fala da
Copa e violência no futebol

esportes.estadao.com.br

DANIEL TEIXEIRA/AE

Mudança. Marin deixou a vice-presidência para assumir a CBF

Disputa é para ver quem
ocupará a vice-presidência
da região Sudeste. Clubes
da Série A e 27 federações
vão definir o vencedor

Copa dos Campeões
O Bayern, de Ribéry, enfrenta o
Real Madrid na primeira semifinal
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DESCONTO
Pré - inauguração
Nova Unidade Chác. Sto. Antônio

● Seleção preocupa Ronaldo
Ao site da Fifa, Ronaldo disse
que a seleção brasileira ainda vai
demorar a se acertar, mas isso
acontecerá a tempo de ir bem na
Copa de 2014. Elegeu Leandro
Damião como seu sucessor.

Visita. O ministro do Esporte Aldo Rebelo esteve ontem na sede do Grupo Estado, onde gravou entrevista para a ‘TV Estadão’
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 abr. 2012, Esportes, p. E1.




