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Um de títulos

Dos gramados e arquibancadas para as estantes

Projeto contempla os torcedores dos maiores clubes do Brasil com livros para todos os gostos

Aqui é uma emoção atrás da outra. É bom preparar o coração como a gente faz antes daquela final para conhecer este audacioso
projeto. São 49 títulos que chegam para chamar a atenção de todos os amantes do futebol. Quando você ler mais sobre o que é afinal
“Paixão entre Linhas”, vai entender por que dá vontade de adquirir todos os kits do selo numa tacada só.

Essa dobradinha mais que perfeita entre futebol e literatura chega, em sua primeira versão, presenteando os torcedores de Atlético-
MG, Cruzeiro, Internacional, Grêmio, Botafogo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, com obras
de gêneros variados que contam de formas diferentes as histórias gloriosas desses gigantes do futebol nacional.

A Editora Leitura inovou neste mercado, aliando cultura e entretenimento, porque trabalha constantemente a fidelização dos
torcedores e a valorização do clube parceiro. É por isso que os livros também fazem parte dos produtos oficiais do clube. Dessa
maneira, o leitor que adquire estes livros gera receita ao seu time de coração, contribuindo para que a equipe fique ainda mais forte e
competitiva.

Os leitor-torcedor pode adquirir os livros do “Paixão entre Linhas” separadamente ou comprar os três produtos a preço menor que o
da soma das partes, em uma caixa oficial com alça regulável, estampada com o escudo do time e contendo um marcador exclusivo do
clube.

Mas, se o seu time não está nesta jogada, fique atento. O Projeto só está começando. “Para 2010 há muitas novidades”, revela a
coordenadora do projeto, Débora Resende. Uma apaixonada por futebol que, à frente da Editora Leitura, promove esta inteligente
iniciativa de atrelar o conhecimento por esse esporte à cultura nacional.

“O Livro-Memória” traz crônicas, entrevistas e depoimentos que narram toda a história do time, da fundação aos
títulos mais recentes, e a paixão de sua torcida. São obras assinadas pelos principais autores ligados
a esses clubes, como Roberto Porto, que escreveu sobre o Botafogo, Eduardo Bueno, responsável
pelo livro sobre o Grêmio, Odir Cunha, que fala do Santos, Luís Augusto Fischer, do Internacional,
Roberto Drummond, com uma coletânea de crônicas sobre o Atlético, entre outros.

“O Time do meu Coração” é um verdadeiro guia que, de forma concisa, traz todos os títulos, principais jogos e ídolos de
cada equipe. No formato , os livros contêm ainda a origem do hino, histórico diante dos maiores rivais, mascote,
entre diversas outras informações. Certamente se tornará um companheiro fiel do
torcedor.

“A Coleção Infantil” é formada por volumes em quadrinhos que procuram incentivar o hábito da
leitura e trabalhar a fidelização do torcedor mirim.
Os textos são de Eduardo de Ávila e as ilustrações, de Nilson Bispodejesus.
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Entrevista com Débora Resende, coordenadora e idealizadora do selo “Paixão entre Linhas”

Como surgiu esta ideia da dobradinha entre futebol e literatura?

O que os leitores-torcedores podem esperar desse grande projeto que é considerado o mais ousado do mercado
editorial?

Quais são as grandes novidades desta coleção?

Os livros estarão à venda somente em livrarias?

Você é muita apaixonada por futebol. Essa relação de amor pelo esporte fez diferença na hora de coordenar a produção
dos livros?

O selo “Paixão entre Linhas” veio para ficar? Quais são as próximas novidades?

O Brasil é considerado o país do futebol, mas tem limitações significativas no campo da literatura. É bem verdade que, nos últimos
anos, as editoras têm se dedicado mais às publicações ligadas a esse esporte, porém, talvez, sem o sucesso que deveríamos esperar.
Digo isso principalmente pelo pouco espaço de exposição que encontramos para esse tipo de produto. Na Europa, por exemplo,
muitas livrarias dedicam grandes espaços ao futebol. A cada dia, mais livros desse segmento são publicados. Nesse contexto e
acreditando sempre na ideia de que os livros abrem novas perspectivas de entendimento do mundo, a Editora Leitura resolveu lançar
um selo exclusivo, o “Paixão entre Linhas”, justamente para atingir o público apreciador do esporte que move multidões em nosso
país. Trata-se de um trabalho sério e inédito que realmente vai despertar a atenção do consumidor, até porque sabemos que eles são
fiéis aos seus times de coração.

Podem esperar muita novidade. O Kit “Paixão entre Linhas” é um diferencial perceptível não só para os amantes do futebol ávidos pelo
conhecimento da história do seu time, mas também para aqueles que querem presentear um admirador desse esporte. A ideia do Kit
oficial é justamente esta. Aliando cultura, paixão e entretenimento, a Editora Leitura trabalha a fidelização dos torcedores e auxilia o
consumidor na hora de escolher um presente de Natal ou aniversário. Como dizem por aí, o Kit vai agradar a “gregos e troianos”. Um
exemplo: você pode não gostar de futebol (o que é difícil neste país), mas com certeza 80% das pessoas que você conhece adoram
esse esporte. E isso facilita e muito na hora de presentear. Não tem erro.

Bem, nesta coleção de estreia, o selo “Paixão entre Linhas” procurou agregar em um só produto entretenimento para toda a família. O
Kit contém três livros. O primeiro faz parte da , que traz obras recheadas de talento e paixão. Crônicas,
depoimentos e entrevistas de jogadores, ex-jogadores, ídolos, torcedores ilustres, jornalistas, e muito mais. Nessas memórias,
estarão registrados todos os acontecimentos importantes do clube, contados por gente que entende, e mais: gente que ama. Este é
um livro para todas as gerações e que jamais sairá da prateleira, pois fala de paixão e amor à camisa. E isso nunca “sai de moda”. O
segundo livro, pertence à , um verdadeiro guia para o torcedor apaixonado. Dividido em
capítulos que facilitam a consulta e concebido no prático formato de bolso, este pequeno volume se tornará o companheiro fiel da
torcida. E como não poderíamos deixar de fora as futuras gerações, a Leitura lança também a , que refaz a trajetória
do clube e a devoção dos torcedores numa emocionante história contada em quadrinhos.

Não. Além das principais livrarias do Brasil, o torcedor pode encontrar o seu Kit também nas lojas oficiais de todos os 12 clubes
participantes.

Certamente. Só quem ama entende essa relação do torcedor com o seu time de coração. Para quem está sempre ligado em futebol,
todo conhecimento ainda é pouco, principalmente quando se trata do seu grande amor. E foi para atender a esse público gigante, mas
ainda carente de informação, que resolvi fazer essa grande homenagem aos diversos torcedores espalhados pelo Brasil.

Sem dúvida. Além do Kit-Presente, o selo “Paixão entre Linhas” busca alçar voos ainda maiores. Em 2010, teremos muitas outras
novidades, não só com os times já envolvidos, mas também com os de outros estados, além, é claro, da Copa do Mundo de 2010. A
camisa amarelinha também vai brilhar neste verdadeiro “Gol de Letra”. Para saber mais, o público pode visitar o nosso blog

e nos seguir no twitter.com/px_entrelinhas. Diariamente estamos em contato com nossos leitores,
que ainda participam de inúmeros sorteios. Bem, é isso aí, os clubes trabalham dentro e a Editora Leitura fora de campo para agregar
valores e levar cada vez mais torcedores aos estádios.
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