
á um mês, o presidente da 
Federação Gaúcha de Fu-
tebol (FGF), Francisco 
Novelletto, fez um pedido 
corriqueiro à tesouraria da 

Confederação Brasileira de Futebol 
(CBF). Ele queria o adiantamento da 
cota da Copa do Brasil para um clube 
do seu Estado. A resposta recebida 
mostrou que algo havia mudado na 
entidade máxima do futebol brasileiro. 
O interlocutor da CBF informou ao 
dirigente gaúcho que, a partir daquele 
momento, ele deveria conversar com 
a Federação Paulista de Futebol (FPF) 
sobre esse tipo de assunto - leia-se 
dinheiro. "Isso nunca tinha acontecido 
antes, sempre resolvi esses casos com 
o departamento financeiro da CBF." 
Não por acaso, a FPF é comandada 
pelo paulista Marco Polo Del Nero, 
principal aliado do também paulista 
José Maria Marin, presidente da CBF 
desde o dia 12 de março, data que 
marcou o fim do reinado de 22 anos 
de Ricardo Teixeira. Desde então, no-
ve dos 19 ocupantes da cúpula da CBF 
foram substituídos por pessoas ligadas 

a Del Nero. Também nesse período, 0 
dirigente paulista assumiu a cadeira que 
pertencia a Teixeira no comitê executivo 
da Fifa, se tornando um dos 24 responsá-
veis por decidir os rumos do esporte mais 
popular do mundo. Em pouco mais de 
um mês, o Del Nero se transformou, 
às vésperas da Copa do Brasil de 2014, 
no homem forte do futebol brasileiro. 

Aos 71 anos, o filho de imigrantes 
italianos Del Nero obtém, paulatina-
mente, o poder ambicionado pelo seu 
antecessor na presidência da FPF, José 
Eduardo Farah - hoje um recluso fa-
zendeiro criador de gado -, e atrai a ira 
de dirigentes que o acusam de promo-
ver um processo de "paulistanização" 
da administração do futebol brasileiro, 
após a saída de Ricardo Teixeira. "Esse 
movimento é insignificante e eu con-
sidero que é racismo e raiva contra São 
Paulo. Somos todos brasileiros", afirma 
Del Nero. Conselheiro vitalício do 
Palmeiras e ex-presidente do Tribunal 
de Justiça Desportiva de São Paulo 
(1988-2002), o dirigente chegou à 
presidência da FPF em agosto de 2003, 
após a renúncia de Farah, à época 
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acossado por uma série de denúncias 
de sonegação fiscal. Ao assumir o car-
go, se aproximou de Teixeira, desafeto 
de Farah, com quem pouco conversa 
atualmente "por conta das ocupações 
da presidência". Já Farah não esconde 
seu ressentimento: "Há duas coisas na 
vida que você sente muito: 
ingratidão e deslealdade", 
disse, há dois anos, em en-
trevista à revista "ESPN". 
Del Nero ampliou sua rede 
de apoio junto aos clubes 
do- interior paulista, ado-
tando um estilo menos 
imperial do que o anteces-
sor, e inchou o campeonato 
estadual. Com 20 clubes na 
Primeira Divisão, o Paulis-
ta tem um nível técnico e 
uma média de público bai-
xos. "Se você quiser extin-
guir centenas de clubes do 
interior, então pode acabar 
com os estaduais", afirma. 

A rede de influência de 
Del Nero também se esten-
de a Brasília. Formado pela 
tradicional Universidade 
Mackenzie em 1967, ele é 
sócio em um escritório de ad-
vocacia na capital paulista do 
deputado federa l Vicente 
Cândido (PT-SP), nada menos 
do que o relator da polêmica 
Lei Geral da Copa, aprovada 
na Câmara e em tramitação 
no Senado. "Acho que o 
Brasil tem que cumprir o 
que foi acordado com a Fifa 
no ano de 2007, quando foi 
escolhido sede da Copa de 
2014. Mas não misturo mi-
nha sociedade com Vicente 
com os assuntos ligados ao 
futebol", diz Del Nero. "Justa 
mente por ele já ser bastante 
integrado a esse ambiente, acreditei 
que era importante conseguir a indi-
cação dele para substituir Teixeira", 
assim justificou José Maria Marin 
sobre a chegada de Del Nero ao órgão 
máximo do futebol. Detalhe: o presi-

dente da FPF também é membro do 
comitê executivo da Confederação 
Sul-Americana (Conmebol). 

Mas nem tudo é tão simples. De 
acordo com um relatório feito pelo ex-
superintendente da CBF, Marco 
Antonio Teixeira, a ascensão de 

documento foi entregue aos chamados 
cartolas "rebeldes", que tentaram pro-
mover uma eleição após a renúncia do 
ex-genro de João Havelange. "Tudo o 
que aconteceu já estava escrito no dossiê 

de Marco Antonio Teixeira. Até 
a desistência do Brasil em sediar 

a Copa América de 2015 em 
favor do Chile, para obter 
apoio dos países sul-america-
nos para a indicação de Del 
Nero para Fifa", afirma No-
velletto, um dos revoltosos, 
ao lado dos presidentes das 
federações do Rio de Janei-
ro, Bahia, Minas Gerais e 
Paraná. Questionado, Del 
Nero nega tudo. 

Amigo de Ricardo Teixei-
ra e principal conselheiro de 
Marin, Del Nero enfrenta um 
único senão para controlar de 
fato a CBF, embora não ad-
mita. Nesta semana, será es-
colhido um novo vice-presi-
dente da entidade, que tem 
um total de cinco. O mais 
idoso sempre assume em 
caso de saída do mandatário. 
Foi o que aconteceu com 
Marin, o ex-governador pau-
lista de 80 anos ligado ao São 
Paulo Futebol Clube. Para 
evitar que Del Nero também 
abocanhe esse cargo, o presi-
dente da Federação do Rio de 
Janeiro, Rubens Lopes, lan-
çou o nome do multicam-
peão, como jogador e técnico, 
Mário Jorge Lobo Zagallo, 80 
anos. "Este cargo é meu. Eu 
não abro mão", disse o carto-
la carioca. Questionado se irá 
disputar com o popular ídolo 

ou declinar da competição, Del Nero 
desconversa. "Este é um caso em aber-
to." Mas sobre outra eleição, a de presi-
dente da CBF, em 2015, ele não se faz 
de rogado. "O presidente da CBF é José 
Maria Marin. Eu não sou candidato. 
Mas, se acharem que eu posso contri-
buir, estarei à disposição", afirma. Dis-
curso de candidato ele já tem. • A ut
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Text Box
Fonte: Istoé , São Paulo, ano 36, n. 2214, p. 80-82, 18 abr. 2012.




