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“Vamos, vamos Cruzeiro”

Em , a saga celeste é contada a partir das emocionantes conquistas de 11 Copas, cujos momentos são
relembrados por seus principais protagonistas, como Tostão, Palhinha, Adilson Batista, Alex, entre outros craques

Rei de Copas

As “páginas heroicas imortais” escritas pelo Cruzeiro nos gramados de Minas Gerais e de todo o mundo agora podem estar nas
estantes de seus fanáticos torcedores. O clube é um dos 12 contemplados pela coleção de estreia do selo “Paixão entre Linhas”, da
Editora Leitura e, assim, disponibiliza à sua legião de fãs um kit especial com três livros inéditos e de gêneros variados sobre as glórias
celestes.

O kit cruzeirense, como os outros da coleção, contém um livro-memória, um guia em formato de bolso chamado
e uma obra em quadrinhos destinada ao público infanto-juvenil. Todos podem ser adquiridos também separadamente pelo

leitor.

Organizado pelo jornalista Alexandre Simões, o livro-memória do
Cruzeiro é intitulado e conta a história do time mineiro
a partir das 11 maiores Copas conquistadas pela equipe. Os relatos
partem de entrevistas com os herois dessas conquistas, como
Tostão, que fala sobre a Taça Brasil de 1966, os Palhinhas, que
narram os triunfos nas Libertadores de 1976 e 1997, até Alex, o
craque da vitória na Copa do Brasil de 2003. As fichas de todos os
jogos das campanhas ainda complementam e enriquecem a obra.

Há até uma entrevista com Adilson Batista, atual treinador do time,
sobre a conquista da Supercopa de 1991 diante do River Plate.
Alexandre Simões considera este um dos momentos mais
surpreendentes do livro. “O Adílson garantiu que quando saiu o
terceiro gol sobre o River Plate, o gramado do Mineirão tremeu com
a vibração da torcida. Anos depois, trabalhando no Japão, ele sentiu
sensação parecida em terremotos”, conta.

O livro , por sua vez, traz textos mais
concisos, tabelas e fichas técnicas que contam as informações imprescindíveis para todo o cruzeirense. Trata-se um verdadeiro guia
sobre o clube. Com uma divisão de capítulos que facilitam a procura de dados, a obra relata, entre outros assuntos, a fundação,
patrimônio, uniformes, jogadores que mais atuaram, treinadores, presidentes, jogos históricos e todos os títulos celestes, além de
diversas curiosidades e confrontos com o Atlético-MG.

O kit ainda traz para aqueles que estão dando os primeiros passos nas arquibancadas do Mineirão. Em
quadrinhos, um vovô italiano conta a seus netos toda a história do clube, que nasceu Palestra Itália e teve que mudar de nome
durante a 2ª Guerra Mundial.

As conquistas de duas Libertadores, os títulos nacionais, o dia em que o Cruzeiro de Tostão aplicou 6 a 2 no Santos de Pelé, os
bastidores da fundação e da troca de nome, os diferentes estádios onde atuou, o crescimento de sua torcida, que se tornou uma das
maiores do Brasil. Glórias e momentos memoráveis não faltam ao clube de Belo Horizonte e estes agora podem estar nas mãos de
leitores de todas as idades, ávidos pela preservação da história do clube e do futebol brasileiro.

O Time do Meu
Coração

Rei de Copas

O Time do Meu Coração

Cruzeiro!Cruzeiro! Querido!

Entrevista com Alexandre Simões, autor do livro Rei de Copas

O que faz do Cruzeiro um clube diferente de todos os outros? Por que o torcedor da Raposa deve ter orgulho de seu
clube?

O Cruzeiro tem história. Seus rivais têm tradição. O Palestra Itália nasceu como um clube restrito à colônia italiana de Belo Horizonte.
E permaneceu assim entre 1921 e 1925. Os italianos que vieram para Belo Horizonte eram pessoas simples, operários que
trabalharam na construção da cidade. A aristocracia era americana e atleticana. América e Atlético já nasceram grandes e durante as
suas trajetórias receberam inúmeras ajudas governamentais. O Cruzeiro se fez sozinho e o final da história é a eleição de maior clube
brasileiro do século 20 pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).
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Entrevista com Alexandre Simões, autor do livro Rei de Copas

Cite um jogo inesquecível na trajetória do Cruzeiro.

Quais os maiores ídolos da história do clube?

No processo de elaboração do livro, houve alguma informação sobre o clube que o surpreendeu?

Qual o episódio mais curioso da história do Cruzeiro?

Para terminar, o que acha da dobradinha entre futebol e literatura?

Entre os que não vi foram os 6 a 2 sobre o Santos, de Pelé, no Mineirão, na decisão da Taça Brasil de 1966, quando o Cruzeiro quebrou a
hegemonia santista na competição. Entre aqueles que presenciei foram os 3 a 0 sobre o River Plate, da Argentina, na partida de volta
da final da Supercopa de 1991. Aliás, no Rei de Copas tem um relato emocionante e impressionante do Adilson sobre este jogo.

No período de Palestra Itália foi sem dúvida Niginho. No Independência, Rossi, que inclusive era o ídolo dos garotos Dirceu Lopes e
Tostão, que abrem a lista do Mineirão, que conta ainda com Raul, Palhinha, Nelinho, Joãozinho, Ronaldo, Dida, Sorín, Alex e mais um
monte de gente

O Rei de Copas é voltado exclusivamente para a história das 11 maiores Copas conquistadas pelo Cruzeiro. Mas como citei acima, o
Adilson, hoje técnico do time, garantiu que quando saiu o terceiro gol sobre o River Plate, na final da Supercopa de 1991, o gramado do
Mineirão tremeu com a vibração da torcida. Anos depois, trabalhando no Japão, ele sentiu sensação parecida em terremotos.

Em 31 de agosto de 1942, um decreto federal exigiu a extinção de símbolos das nações inimigas do Brasil, entre elas a Itália. O
presidente da época, Ennes Cyro Pony, marcou uma assembléia para a escolha dos novos nomes e uniformes do Palestra Itália, mas
decretou que até lá o time se chamaria Ypiranga, numa homenagem à Independência do Brasil. Os conselheiros preferiram a sugestão
de Oswaldo Pinto Coelho, que sugeriu Cruzeiro Esporte Clube e o azul e o branco, por causa do Cruzeiro do Sul, constelação símbolo da
pátria. Após a escolha, Pony renunciou e a mudança só aconteceu, oficialmente, em 1943, quando a Federação Mineira de Futebol
(FMF) aprovou o novo estatuto do clube.

O futebol é a maior manifestação cultural do Brasil. E tem uma história muito rica, desconhecida da maioria absoluta da população pela
falta de tradição do país na literatura esportiva. Toda e qualquer iniciativa de se levar ao torcedor conhecimento sobre clubes, ídolos,
competições, tem de ser elogiada, pois neste resgate da memória estamos reconhecendo e homenageando aqueles que ajudaram a
transformar o futebol numa das principais indústrias do mundo, algo que só foi possível justamente pela paixão que o esporte exerce
sobre as pessoas.
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