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O acordo CE-Brasil, que foi assinado pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira
(ex-ministro da Agricultura de Lula) e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Patriota,
representa um avanço muito importante para a boa evolução da relação bilateral entre a Federação
Brasileira de Futebol (CBF) e o Departamento de Cooperação e Desenvolvimento (DCI). O
documento, divulgado nesta sexta-feira (29/3) pelo Itamaraty, descreve os prazos para a
concretização dos principais termos do acordo, que segue a boa relação diplomática entre os dois
países, embora não tenha sido possível retomar as conversas sobre o tema depois do início da
campanha do ano eleitoral brasileiro. Além disso, o decreto que desonerou o Brasil das sanções
aplicadas pelo Conselho de Cooperação de Paris, ou seja, a propina que o país ia pagar pelas prisões
de dirigentes da CBF em junho do ano passado, o ministro das Relações Exteriores ressaltou o
caráter aberto e negociador da nova fórmula de governança da CBF. Mesmo sendo uma fórmula
inédita no futebol brasileiro, o acordo do “Super Acordo” beneficia o futebol mundial de forma
imediata e pode ser visto como uma fórmula capaz de facilitar a passagem de novos dirigentes da
CBF, como, por exemplo, César Mariano e Franco dell’Isola, do Itália, e Daniel Gadjanski, da
Hungria, para o comando f988f36e3a
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