
  

''Luxemburgo para senador'' 
Alex Sabino 
 
Agenda do técnico no Tocantins é de estadista. O povo e os políticos falam em lançá-lo para o 
Senado em 2010 
 
O principal nome da política do Tocantins atende pelo nome de Vanderlei Luxemburgo da Silva. 
Não há na capital Palmas quem não fale na possibilidade de o treinador do Santos ser 
candidato ao Senado nas eleições de 2010.  
 
A agenda do técnico no Estado é realmente a de um político. Só neste ano foram sete visitas. 
Virou cena comum vê-lo desembarcar de seu avião particular, de cerca de R$ 800 mil, no 
aeroporto local.  
 
Luxemburgo deu pontapé inicial em torneios que levam seu nome em Palmas, Gurupi e 
Araguaína, justamente as mais populosas (e com mais eleitores) cidades do Tocantins. Em 
todos os eventos, ele discursou, sempre batendo na tecla da importância do esporte para a 
juventude. "Cheguei até aqui graças ao estudo, em primeiro lugar. E à persistência. O esporte 
é fundamental para os jovens do País", disse ele, com palavras que ficariam bem na boca de 
qualquer político em campanha eleitoral. 
 
Ele foi visto até na Miracaxi, a festa do abacaxi em Miracema, município de 11 mil habitantes. 
Por onde quer que passe, tem status de celebridade. Praticamente de estadista. "Vanderlei 
tem vindo muito aqui. Há um movimento popular para que ele seja candidato. Tocantins não 
tem um líder com projeção nacional. Esse papel o Luxemburgo pode desempenhar", comenta o 
secretário de Juventude e Esporte da capital, Kairo Bernardo. 
 
Legenda para concorrer ao Senado o técnico já tem. Bernardo esteve em Santos, no CT Rei 
Pelé, há duas semanas, e convidou oficialmente Luxemburgo para se filiar ao Partido Socialista 
Brasileiro (PSB). E também para começar a vida de político, se desejar. "É uma questão em 
aberto. Se não for em 2010, tenho certeza de que será mais para frente", completa Bernardo, 
lembrando que o PT também é uma alternativa. 
 
De fato, Luxemburgo pode não concorrer no próximo ano. Ele tem até o início de outubro para 
mudar seu domicílio eleitoral. Até agora, seu local de votação continua sendo o Colégio das 
Américas, na Água Branca, em São Paulo. Mas quem acredita que o futuro do técnico com 
mais títulos brasileiros é no Tocantins tem boa dose de razão. 
 
Portas abertas 
 
Desde 2006, Luxemburgo passou a comprar terras na região. A intenção inicial era plantar 
mamona, pensando em fabricar biocombustíveis. Aos poucos, sua figura foi ficando cada vez 
mais presente em Tocantins. O local passou a fazer parte do plano de vida do treinador.  
 
A dirigentes de futebol e autoridades estaduais, ele confessou ter planos ambiciosos. Comprou 
dois lotes de 1.800 metros quadrados cada no Condomínio Polinésia, o empreendimento 
imobiliário mais luxuoso de Palmas. Pagou cerca de R$ 400 mil. É lá que vai começar a 
construir uma casa de luxo. De acordo com corretores da cidade, a obra deve ficar em R$ 1 
milhão.  
 
"Ele já nos disse que pretende se mudar para cá. Ainda não conversamos sobre candidatura, 
mas vamos falar num futuro próximo. As portas estão sempre abertas para ele", garante 
Donizete Nogueira, presidente da executiva do PT no Estado.  
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