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Clube que revelou Leônidas, o Diamante Negro, para o futebol e a publicidade, Bonsucesso abre
portas ao marketing de Túlio, que tenta se aproximar do milésimo gol para festejá-lo no Botafogo
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O
perário dos gols, parla-
mentar da grande área,
Túlio vive na fronteira da
criação publicitária com
a realidade de um ex-jo-
gador em atividade. Aos
42 anos, a obsessão pelo
marketing pessoal e por
mais alguns meses de

bom salário fizeram o atacante pedir
licença do cargo de vereador por
Goiânia para defender o Bonsucesso
na disputa da Copa Rio. Ao transfor-
mar o artilheiro de outrora num per-
sonagem de si mesmo, o filho do fun-
cionário público Mussoline com a pro-
fessora Marlene usa da liberdade de
expressão para dar lições tão contro-
versas quanto a contabilidade de seus
presumidos 967 gols. Em busca do mi-
lésimo, diz que 800 são oficiais e 200 a
mais não fazem diferença. Embora o
mais importante tenha sido marcado
com a ajuda do braço, rejeita a propa-
ganda do ilícito e o uso da mão leve
em questões de interesse público.

— Prezo a lealdade e a honestida-
de. Sou político para dar o exemplo.
Não se pode generalizar que todos
são corruptos. Eu mesmo estou indo
muito bem — disse o vereador do
PMDB que já começou as conversas
para sair como candidato a uma vaga
na Câmara carioca em 2012.

Amistosos para fechar a conta
Por ora, o seu projeto principal é

aproveitar o retorno do Bonsucesso à
elite para tentar fazer o mesmo. Junto
com a retomada do Complexo do Ale-
mão, o azul e vermelho da Leopoldina
celebra o título da Série B e a volta à
Primeira Divisão da qual está ausente
desde 1993. Campeão brasileiro pelo
Fluminense, Alcides Antunes é o vice
de futebol de um time que deve custar
cerca de R$ 400 mil mensais no Carioca.
Na Copa Rio, além de se aproximar do
milésimo, Túlio diz que a meta é clas-
sificar o clube para a Copa do Brasil
“em busca da Libertadores no ano do
centenário”, em 2013. Em amistosos de
acordo com o gosto do freguês e nos
dezessete jogos oficiais possíveis até
dezembro, Túlio precisa marcar 28 gols
para deixar o clube com 995.

— Tenho um acordo com o Bota-
fogo de fazer o milésimo no Enge-
nhão — contou o ídolo, definitiva-
mente metido na política. — A volta
ao Botafogo só não vai acontecer se o
presidente Maurício Assumpção não
for reeleito, o que acho difícil.

Marcar gols tem sido sua campanha
mais difícil. Sumido dos gols da rodada
desde que foi artilheiro do Carioca de
2005 pelo Volta Redonda, multiplicou
as estatísticas com a habilidade de
quem legisla em causa própria:

— Assim como Pelé e Romário, mi-
nhas contas também vão dar questio-

namento. Os gols variam igual pesqui-
sa, com pontos para mais ou para me-
nos. O Montenegro, presidente do Ibo-
pe, já me disse que está tudo certo.

À medida em que alimenta o folclore,
Túlio se distancia do artilheiro real, que
tinha rara capacidade de finalização.
Principal goleador do Brasileiro da Sé-
rie A em três edições, fez 12 gols em 13
jogos pela seleção. Campeão nacional,
ídolo estadual e político municipal, vive
numa esfera de poder abaixo da de Ro-
mário, deputado federal e craque mun-
dial. Embora saiba da distância que os
separa, Túlio cultiva o prazer de enfren-
tá-lo desde os tempos em que brigavam
pelo trono do futebol carioca. Hoje, os
cabelos alvinegros de um e a calvície
do outro denunciam os coroas.

— O Rei do Rio voltou — brincou, ao
repetir a provocação que quase termi-
nou em briga em 1995, antes de resta-
belecer a paz e a hierarquia. — Nunca
vou ser mito igual a Pelé, gênio como
Garrincha, craque feito Maradona nem
fenômeno igual ao Ronaldo. Quero ser
apenas um dos maiores artilheiros que
o futebol já viu. Só sei fazer gol, mais
nada. Não alimento revanchismo, es-
tou aqui para promover o espetáculo.

A festa já começou. Com um boné da

churrascaria que vai alimentá-lo pelos
próximos quatro meses, Túlio já tinha
tudo na cabeça quando entrou no salão
para sua primeira entrevista como jo-
gador do Bonsucesso. Cercado pelo
presidente abnegado e pelo publicitá-
rio de gravatas coloridas, era o prota-
gonista de uma cena que remete ao
mundo da ficção. Com nome de novela,
o projeto barriga de aluguel faz o milé-
simo gol ganhar corpo em Bonsucesso
antes de cair nos braços da família al-
vinegra. Com aplausos e gargalhadas, o
distanciamento das coletivas habituais
foi quebrado pela irreverência de Túlio
e pela mistura de interesses sobre as
mesas. Entre amigos do jogador, sócios
do Bonsucesso e torcedores do Botafo-
go, havia até jornalistas em serviço. No
fim, todos almoçaram por conta da ca-
sa e ainda saíram com um cupom que
dá 20% de desconto na próxima visita.

Túlio não vai precisar pagar nada.
Outro patrocinador do clube é uma co-
operativa imobiliária que assumirá sua
moradia. Embora já se sinta em casa, o
ídolo ainda não sabe bem onde está pi-
sando. Ao comentar a ideia da direto-
ria de transferir o jogo de estreia, mar-
cado para São João da Barra, Túlio
agrediu involuntariamente o maior pa-

trimônio do Bonsucesso:
— Vamos tentar jogar no Leônidas

Serra — disse, ao cometer gafe com o
nome do estádio e do ídolo do clube.

Seus parceiros da mesa diretora do
clube perdoam tudo, até fazer do Bon-
sucesso a vítima do milésimo gol no
Carioca do ano que vem. O marketing
acaba sendo positivo. Mesmo que não
saiba ao certo seu nome, Leônidas da
Silva foi um mestre para Túlio. Conhe-
cido como Diamante Negro, virou mar-
ca de chocolate e o primeiro garoto
propaganda do futebol brasileiro. Ao
contrário de Leônidas, que recebeu
apenas dois contos de réis na ocasião,
Túlio segue faturando com a própria
imagem. Sem fazer faculdade, foi for-
mado em marketing na Suíça, quando
aproveitou o período de ostracismo
no futebol local para desenvolver uma
estratégia mais agressiva em sua volta
ao Brasil. O atacante tímido, de nome
curto como suas declarações, tornou-
se o Túlio Maravilha, puxador de vo-
tos, contratos de publicidade e até de
um galanteio a modelo que desfilava
com o troféu da Série B. Mesmo que o
boné esconda os cabelos brancos, es-
tá escrito na testa que ainda se trata
de um goleador muito oportunista. ■

Marcos Tristão

TÚLIO POSA com a camisa do atual campeão da Série B estadual: na contabilidade do jogador, o Bonsucesso é o 25o- clube ao longo de uma carreira de 967 gols

Jóbson

Braços cruzados
e portas abertas
● Enquanto o Botafogo ainda
espera pela decisão do Tribu-
nal Arbitral do Esporte na Suíça
para aceitar a rescisão do con-
trato de Jóbson com o Bahia,
Túlio Maravilha já abriu os bra-
ços para o atacante:

— No Bonsucesso, ele seria
muito bem vindo.

Afastado por indisciplina,
Jóbson tem contrato com o Bo-
tafogo até 2014 mas está em-
prestado ao Bahia até o fim do
ano. Pelo acordo, é o clube nor-
destino quem paga os salários
do jogador até seu julgamento
por doping daqui a duas sema-
nas. Caso seja absolvido, só res-
tará a disputa da Série B, prova-
velmente pelo Duque de Caxias,
já que não poderá mais atuar
pelo alvinegro na temporada.A ut
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 ago. 2011, Esportes, p. 1.




