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Natal da Economia!

Empresários lagopratenses aﬁrmam estarem
animados, mas inﬂação atrapalha as vendas.

PÁG. 02

Ceia de Natal estará
mais cara
Valores de produtos da ceia de Natal chegam a
ter variação de até 110% de 2020 para 2021.

PÁG. 08

Renascer com a Lagoinha
Iniciativa de lagopratense pretende revitalizar a
Lagoa das Palmeiras com plantas da região.

Amor Alvinegro
Torcedores atleticanos relembram que futebol é
muito mais do que aquilo que se vê em jogo.
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“Se no ano passado sofremos com as medidas
restritivas, agora lidamos com a inﬂação”,
aﬁrma empresário lagopratense
O que o comércio espera do consumidor neste ano? Depoimentos
mostram que o varejo está animado, mas não tanto.
João Alves
Rhaiane Carvalho
Que o futuro é
imprevisível, todo mundo
sabe. Mas, se há dois anos
atrás, alguém previsse que
um vírus colocaria os
quatro cantos do globo em
isolamento e que, com isso,
a economia entraria em
uma crise cuja reversibilidade ainda é debatida,
diﬁcilmente alguém
acreditaria. Aliás, ainda
hoje, muitos crêem que
esta é uma visão exageradamente pessimista.
Resguardadas as
diferentes opiniões sobre
se a pandemia está ou não
saindo de cena – de um
lado, a ômicron preocupa,
do outro a alta taxa de
vacinação alivia – e as
medidas restritivas já
permitem que o comércio
varejista relembre aquele
momento outrora
chamado de “normal”. Com
tudo isso em mente, ﬁca a
pergunta: as lojas já estão
decoradas e as ruas já
começam a se encher, no
entanto, o que o varejo
espera do consumidor
neste ano?
O Jornal Cidade
entrou em contato com
empresários de Lagoa da
Prata, ambos de comércios
tradicionais na cidade, e

com a Associação
Comercial Empresarial e
Câmara de Dirigentes
Lojistas (ACE/CDL) de
Lagoa da Prata acerca
desta mesma questão. A
empresária Márcia Santos,
da Ótica Márcia, é otimista
e acredita que o reencontro de familiares e amigos
para a ceia de Natal deste
ano, possibilitada pelo
controle da pandemia, é
um fator favorável às
vendas do ﬁm de ano.
“Temos a nosso favor o fato
de que a covid, no momento, está zerada em nosso
município. Baseado nisso,
investimos bastante na
decoração da Ótica para
compartilhar com clientes e
amigos este clima maravilhoso da chegada do
menino Jesus, que é o Natal.
Também buscamos adquirir
óculos com preços acessíveis e novas marcas”,
comenta a empresária.
Em comparação
com o mesmo período de
2020, ela comenta que
sente uma melhora,
porém, avalia que a
população ainda está se
recuperando.
“Comparando com o ano
passado, as vendas estão
melhores e o movimento
também. Contudo, a

população ainda sente
muito o reﬂexo ﬁnanceiro”.
Alexandre Silva, à
frente da Gávea Calçados,
compartilha uma visão
diferente, sobretudo com
relação ao atual momento
do varejo de moda. “Ao
contrário do que se
pensava, em relação ao
ano passado, o volume de
vendas têm caído”.
Diante dessa
realidade, as expectativas
para o Natal não são
diferentes.
“Se ano passado sofremos
com as medidas de
restrição e com o isolamento social, muita gente
ainda não saía, neste ano,
o segmento de moda
ainda sofre por conta da
inﬂação. Acaba que
percebemos uma
mudança no padrão de
consumo. O consumidor
prioriza a compra de
alimentos, produtos
farmacêuticos, energia,
água, gás , combustível – e
até mesmo o lazer – para
só depois pensar em
moda. A realidade do
mercado hoje em dia,
neste contexto quase póspandemia, é esta. Se em
2020 sofremos pelas
medidas restritivas, neste
ano sofremos pelo
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contexto inﬂacionário. A
expectativa, portanto, é de
um empate”, reﬂete o
empresário.
A l e x a n d r e
também comenta que os
clientes procuram, por
conta desta realidade
econômica complicada,
produtos de qualidade,
porém com preços
menores e mais acessíveis.
Ele estima que o ticket
médio, isto é, o valor médio
de uma compra, está em
torno de R$ 70. A previsão
é de que o comércio, a
depender do cenário
político, sanitário e
inﬂacionário, veja
melhoras só a partir do
próximo ano.
No entanto, se a
realidade socioeconômica
apresenta diﬁculdades, o
empresário conta com
uma clientela ﬁel e com
uma equipe esforçada que,
apesar dos obstáculos,
podem contribuir para que
o ano seja encerrado com
um resultado satisfatório –
dentro dos limites.
“Temos só a agradecer,
apesar deste cenário
complicado, nossa clientela
ﬁel, de décadas, e a nossa
equipe, que faz muita
diferença neste ﬁm de ano.
Mesmo se não conseguir-

mos ‘ganhar’ do ano
passado ou se ainda
estamos distantes dos
outros anos, ainda
podemos nos considerar
privilegiados no contexto
aqui de Lagoa da Prata”,
acrescenta.
José Raimundo de
Rezende, presidente da
ACE/CDL de Lagoa da
Prata, comenta que a
economia local, aos
poucos, vai sendo incentivada à normalidade.
“Sabemos que muitos
lojistas não tiveram forças
para se manter no
mercado, mas desaﬁos
surgem para que possam
ser superados, e no
momento certo, haverão
de se erguer novamente”.
Ele destaca que a
associação buscou, de
diferentes formas,
contribuir para a retomada
do comércio local, por
meio da campanha
“Comprar em Lagoa é uma
boa” e decorando a cidade
com temas natalinos, em
parceria com as cooperativas Sicoob e com a
Prefeitura de Lagoa da
Prata.
Entramos no mês de
dezembro, que é o de
maior expectativa de

37 99806-6100 • 37 98816-6100
contato@jornalcidademg.com.br

vendas do ano com a
sensação de dever
cumprido, pois todos
sabemos das diﬁculdades
enfrentadas para mantermos o comércio aberto no
auge da pandemia que
assolava todo o mundo,
enfatiza o presidente da
ACE/CDL.
E m b o r a o s
depoimentos não
compartilhem o mesmo
grau de entusiasmo com a
movimentação de ﬁm de
ano, todos eles aﬁrmam
que o momento atual da
economia ainda é um
problema a ser superado.
A resposta para o problema ainda não está clara e,
possivelmente, também
não será colocada da noite
para o dia.
Contudo, a
capacidade de resiliência
destes e dos demais
empresários de Lagoa da
Prata, que se viram
obrigados a transformar
as operações rotineiras do
dia a dia em uma árdua
luta pela manutenção de
seus estabelecimentos – e
consequentemente pela
manutenção do emprego
de dezenas de funcionários, deve ser encarada
como um sinal de esperança para os próximos
meses.
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Iniciativa de lagopratense pretende revitalizar
a Lagoa das Palmeiras com plantas da região
“Quero renascer junto com essa lagoinha" - Projeto pessoal de Angelo Antônio começou
em 2019 e é responsável pelo plantio de mais de 200 mudas na orla da Lagoa.
João Alves

empresário se queixou
que as árvores do projeto
de revitalização não
faziam parte do que ele
esperava ver da lagoa:
grama e água (muito
próxima de uma varanda
com piscina ou um de
jardim de inverno com um
espelho d’água).

Todo projeto se
inicia com um primeiro
passo – ainda que seja ele
solitário e tímido. Assim
nasceu o projeto de
revitalização da Lagoa das
Palmeiras, o mais novo
cartão postal de Lagoa da
Prata – se o local já é
bonito agora, tente
imaginá-lo com alguns
ipês ﬂoridos no mês de
agosto. A ação é uma
iniciativa individual de
Angelo Antônio, psicólogo
por proﬁssão e jardineiro
por hobbie. Aliás, para o
rapaz, essas duas áreas
estão intimamente
relacionadas.
(Foto: Angelo Antônio/Arquivo pessoal).

Ele conta que a
ideia para o projeto
surgiu em meados de
2019, enquanto passava
por um momento
particularmente complicado – infrutífero, em uma
analogia com o tema aqui
tratado. “Eu ia muito para
a lagoinha a ﬁm de arejar
a cabeça e reﬂetir sobre a
vida. Em um desses
devaneios, percebi que
tanto a lagoa quanto eu
estávamos áridos”.
Angelo sempre
teve uma curiosa ligação
com o meio ambiente,
conexão a qual ele se
refere, de forma quase
apaixonada, como
“sensibilidade ecológica”.
Do encontro dessas duas
visões, a da lagoinha
estéril e a do botânico
sensível, emergiu a ideia
de levar para o local
plantas da região como
forma de dar vida àquele
entorno.
“Quero renascer junto com
essa lagoinha. Vê-la
bonita, cheia de árvores –
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que são encantadoras por
natureza. Então comecei a
colher sementes da região
e até mesmo a comprá-las
pela internet. Fui cultivando uma a uma aqui
mesmo, em casa, regando
e cuidando. Conforme elas
cresciam, eu as implantava
na lagoinha”, comentou
ele.
O psicólogo dá
ênfase no lado terapêutico
do processo. Para ele,
revitalizar parte da cidade
de Lagoa da Prata é
revitalizar um pouco de si
mesmo, tornando aquilo
que até então parecia
infértil, cheio de cor e vida.
Além disso, o apreço pelo
bem-estar do próximo
também chama a atenção.
Desde 2019,
Angelo estima que mais de
200 árvores foram
plantadas na Lagoinha,
fato que deve contribuir
para a qualidade de vida
dos habitantes da cidade.
“Um pilar importante
desta iniciativa é o fato

dela ser tomada por um
cidadão comum para
cuidar da propriedade
pública, sem estar ligado à
Prefeitura, ao Estado ou a
qualquer federação ou
instituição privada.”
D e p o i s d e
terminar a Lagoinha, ele
conta que também
pretende expandir o
projeto para outros
lugares públicos:
“É um projeto que não tem
ﬁm. Quando terminar a
lagoinha, daqui a alguns
anos, quero passar a
plantar em praças e outros
espaços públicos. Não é
para vender ou coisa do
tipo. É direcionada à
coletividade e é algo para
a vida toda. O projeto é
uma forma de colocar em
prática minha sensibilidade ecológica e o apreço
que tenho pelo bem
comum – isto é, pelos
espaços da cidade que são
abertos a todas as pessoas
e não são patrimônio de
alguém em particular”,
disse Ângelo.

Projeto, recentemente,
foi alvo de vandalismo
Embora o projeto
tenha como objetivo
beneﬁciar toda a
população lagopratense, a
ideia de uma lagoa com
árvores no entorno parece
não agradar alguns dos
proprietários dos imóveis
da vizinhança. O motivo: a
presença das plantas
pode atrapalhar a visão
que os detentores de
patrimônio no local teriam
do lago. Que matas
próximas a rios e lagos são
essenciais para a proteção
deles, todo mundo sabe.
Porém, Deus nos livre que
essas mesmas matas –
árvores e vegetais
diversiﬁcados – atrapalhem a decoração da
Lagoa das Palmeiras, que
alguns dos proprietários,
simplesmente, tratam
como se fossem deles.
N o ú l t i m o
domingo (28), Ângelo foi
ameaçado por um dos
proprietários por conta
disso. Na ocasião, um
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A ameaça se
concretizou nesta
segunda-feira, quando
algumas mudas foram
arrancadas e retiradas da
lagoinha. O fato foi
classiﬁcado por Ângelo
como vandalismo, aﬁnal, o
próprio ato de arrancar as
árvores é um ato contra o
bem comum e um crime
ecológico. A Polícia
Ambiental foi acionada,
porém o boletim não foi
lavrado por falta de provas
da autoria da ação
criminosa.
O criador do
projeto de revitalização
conta com a contribuição

e apoio da população para
que o seu projeto
continue transformando
Lagoa da Prata em um
espaço mais verde e
bonito – para todo
mundo.Tratar a cidade
como propriedade de
poucos é reter parte
fundamental da vida
cívica sem a garantia de
que algum dia ela se
converta em benefícios
para a população em
geral.
É, em outras
palavras, tratar o meio
ambiente não como um
direito, mas sim como um
item decorativo, dispensável e privado. Por isso, a
estrutura física da árvore
não poderia ser uma
metáfora melhor para o
caráter social do projeto.
Quando uma árvore dá
sombra, ela abriga a
todos, sem distinção, não
só àqueles de quem ela é
patrimônio.

Árvore na orla (Foto: Angelo Antônio/Arquivo pessoal).
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Em tempo:
Na última edição, o Jornal Cidade publicou um publieditorial sobre os avanços que o Hospital São Carlos
teve no último ano, mesmo em período de pandemia. Além dos avanços apresentados na edição passada,
o Hospital também iniciou em agosto as avaliações de cirurgias de catarata com o Dr. Helmer Magalhães
especialista em cirurgias de catarata. Foram realizadas mais de 200 avaliações de catarata, sendo realizados
158 procedimentos nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro.
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Valores de produtos da ceia de Natal
chegam a ter variação de até 110%
de 2020 para 2021
Em temos de inﬂação, ﬁca a dúvida se é melhor comemorar com a família
e amigos, ou economizar. Mas será que dá para fazer os dois?
Rhaiane Carvalho
O que já não tem
sido novidade para o
brasileiro são as altas em
produtos de consumo.
Nos últimos anos,
desdobrar-se para pagar
o alimento de cada dia
está sendo cada vez mais
difícil. Mas o que a gente
não pode negar é que
esse ano, mais do nunca,
o desejo de estar entre
familiares e amigos ecoa
para muitos. Assim, com
as festas de ﬁm de ano
chegando, as famílias já se
preparam para organizarem a famosa ceia de
Natal. Para o susto de
muitos ou não, os preços
dos produtos natalinos já
estão consideravelmente
mais caros. É o que aﬁrma
a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas
(Fipe).
Com os preços
nas alturas, o jeito é
inovar buscando alternativas para que a data seja
celebrada com festa e
economia. Veja algumas
dicas:
Segundo o site
Finance One, especialista
em economia, economizar com roupa ou
presentes é até fácil
quando se compara com
os gastos com comida na
ceia de Natal. Tem pudim,
rabanada, peru, panetone
e uma série de delícias
que embalam nossa festa.
A empolgação pode ser
tamanha que, ao parar
para analisar, quase todo
orçamento do mês foi
para o prato nos dias 24 e
25 de dezembro. Neste
caso, não adianta se
deixar levar pela emoção
natalina: o planejamento
ﬁnanceiro no Natal pode
salvar seu início de ano.
E aí, como economizar e
comemorar?
Em temos de
inﬂação, ﬁca a dúvida se é
melhor comemorar com a
família e amigos, ou
economizar. Mas será que
dá pra fazer os dois?
Quando a gente pensa
que a lista da ceia não tem
ﬁm; familiares chegarão
para visitar e amigos para

ser comprados na padaria
ou feitos em casa, por
exemplo, em vez de ser o
da marca mais cara.

(Foto: banco de imagens do Canva/Divulgação).

festejar, pode bater o
desespero. Mas, economizar na ceia de natal é
possível quando se tem
consciência ﬁnanceira,
conforme explica o
Finanace One. Caso não
consiga conter o prejuízo,
é provável que já comece
2022 com sérios problemas ﬁnanceiros como, por
exemplo, cheque especial
no limite ou cartão de
crédito sem limite. Não
será uma tarefa fácil, mas
para conseguir segurar a
onda é necessário muito
cuidado com as famosas
promoções, ofertas de
parcelamento e compra,
como era de se imaginar:
as compras por impulso.
Comprar impulsivamente
é um dos maiores pecados
ﬁnanceiros das pessoas.
Há quem não consiga
entrar em uma loja de
roupa sem comprar uma
blusinha e há os que não
podem ver um mercado
que já saem de lá com 30
latas de leite condensado.
Em ambos os casos, o
descontrole nas compras
tomou conta da razão.
Mas veja algumas dicas
para você não se perder
nas compras e ainda fazer
tudo dentro do orçamento:
• Sugira uma ceia colaborativa
O pessoal vai se reunir na
sua casa? Os familiares
podem organizar um
jantar colaborativo. Todo
mundo consegue economizar e ainda ﬁcar perto
das pessoas que ama.
Uma ceia coletiva funciona
assim: é o famoso ‘cada
um traz um prato’. Cada
família ou pessoa leva

alguma receita no dia.
Pode ser doce ou salgado,
de acordo com o que foi
dividido entre os participantes.
Para algumas
pessoas ainda pode ser
tabu ou constrangedor
pedir essa ajuda, mas isso
é algo que precisa ﬁcar
para trás. Pense que a ceia
de Natal é uma confraternização de todos. Se você
está cedendo o espaço,
mas não tem condições
de fazer uma ceia sozinho,
pedir ajuda não é vergonha. É uma questão de
maturidade ﬁnanceira.
Com cada um levando um
prato diferente, é
provável que todos
comam bem e ninguém
gaste mais do que pode.
• Não compre por impulso
Como citado acima, tem
gente que vai ao mercado
e sai de lá com coisas de
que não precisa. É normal
de quem compra por
impulso. Planejamento é
essencial para qualquer
gasto. E com a ceia
natalina não é diferente.
Prepare-se, anote os
preços e veja o que cabe
no seu orçamento. Por
isso, antes de ir às
compras é importante
fazer uma lista de tudo de
que realmente precisa.
Siga à risca todos os itens.
Não se deixe levar pelos
descontos. Tente focar na
lista e comprar só o que
vai utilizar no Natal. Avalie
suas ﬁnanças no mês de
dezembro e também de
janeiro, já que alguns
itens poderão ser pagos
no cartão e quitados no
mês seguinte. Só então

estabeleça o limite de
gastos para a ceia e jamais
passe desse valor.

Outros itens
também podem ser
trocados: leite condensado, creme de leite,
gelatina, leite e muitos
outros. É possível alterar a
marca sem perder a
qualidade. Faça também
uma pesquisa dos
melhores preços de
mercado para mercado.
Às vezes os valores se
alternam muito e essa
economia pode ser boa
para o bolso.
• Compre com antecedência

• Cuidado com o uso do
cartão
O cartão de crédito deve
ser aliado do consumidor
e não o grande vilão das
ﬁnanças. Por conta das
facilidades que o cartão de
crédito proporciona, é
comum nesta época do
ano encontrar quem
utiliza o serviço de forma
inapropriada.
Usar o cartão
com inteligência é saber o
que, como e quando pode
gastar. É entender o
orçamento ﬁnanceiro e
não extrapolar nas
compras e, acima de tudo,
ter consciência que deverá
pagar as dívidas no
próximo mês.
• Substitua produtos
Aquela sobremesa pede
um vinho caríssimo? As
substituições serão
necessárias para economizar na ceia de Natal.
Alimentos tradicionais
como o panetone podem

O pagamento já vai cair,
então se programe para
fazer as compras e evitar ir
ao supermercado em
desespero. Certamente,
comprando com calma
você conseguirá aproveitar os descontos.
Além disso, se deixar para
fazer as compras em cima
da hora pegará os
produtos com menor
qualidade e mais caros. Na
hora de comprar comidas,
calcule a quantidade pelo
número de participantes
na ceia de Natal. Evite o
desperdício!
• Estabeleça um valor a ser
gasto
Antes de fazer uma lista, ir
às compras e encher o
carrinho estabeleça um
orçamento e se mantenha
ﬁrme nele. Se você acha
que pode acabar comprando algo a mais e
ultrapassar o valor a ser
gasto, a dica é ir com o
dinheiro em mãos. Dessa

forma, você terá a
consciência do valor exato
que a conta deve dar e
não irá ultrapassar o
limite que impôs para si
mesmo.
Por isso, anote todos os
preços e risque da sua
lista os que já foram
comprados. Assim você
conseguirá ter uma visão
completa do que ainda
falta comprar e quanto de
dinheiro tem disponível.

Dicas rápidas
para planejar
sua festa:
- Tenha um teto de
gastos;
- Escolha o local com
antecedência;
- Faça a decoração em
casa;
- Reinvente um look
que já tenha;
- Pesquise preços;
- Mude o prato
principal para um
mais em conta;
- Aposte em presentes
artesanais ou mais
baratos;
- Compre em lojas de
departamentos;
- Ajuste o cartão com
um aplicativo de
ﬁnanças;
Anote o que comprou;
Não ultrapasse o valor
do teto de gastos.

A reportagem do Jornal Cidade realizou um levantamento no
dia 12 de dezembro de 2021 desses itens que compõem a ceia
de Natal, conﬁra:
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Paixão alvinegra: Torcedores atleticanos
relembram que futebol é muito mais do
que aquilo que se vê em jogo
Com a conquista histórica do Campeonato Brasileiro de 2021 - após deixar escapar a taça em 2012 atleticanos da região contam ao Jornal Cidade detalhes da sua paixão pelo Clube Atlético Mineiro.
João Alves
“O futebol está no
DNA dos brasileiros”. Esta
aﬁrmação, que certamente ajudou a consolidar a
visão que o mundo tem de
quem nasce no Brasil,
além de reducionista e
batida, parece equivocada
à primeira vista, já que
nem todo mundo gosta de
futebol. Porém, não dá pra
negar que até mesmo
aqueles que abominam o
esporte – a ponto de
desligar a TV ao menor
sinal da voz do Galvão
Bueno – tem alguma
memória afetiva com
relação a algum time ou
alguma torcida.
Considerando
isso, talvez o futebol esteja
mesmo no DNA do
brasileiro. Não como algo
determinante da sua
personalidade ou trejeito,
mas sim como uma
herança quase genética,
que é passada de pai para
ﬁlho, de avô para neto – e
assim por diante. O
futebol escancara aquilo
que alguns torcedores
radicais muitas vezes não
entendem – ele mais une
que separa. Por isso, o
esporte está muito mais
para um ﬁo que conecta
duas ou mais pessoas do
que barricada que separa
arquibancadas inimigas.
“Dizimistas do Sagrado
Coração Atleticano”
“Minha relação com o Galo
começa um ano antes de
eu nascer”, comenta a
torcedora de Samonte
Roberta de Oliveira, 44,
que também conta que o
time foi responsável pela
escolha dos nomes de seu
irmão e de seu sobrinho. “
Meu sobrinho é um dos
milhares de Victor que
nasceram após a tão
sofrida conquista da Copa
Libertadores, um ano
antes”.
Aliás, a história do
clube, aos poucos, vai
compondo também a
história dos torcedores, na
medida em que os
momentos mais marcantes da história de um,

importante do que
qualquer conquista.

(Foto: Roberta de Oliveira - Arquivo/pessoal).

impactam diretamente na
história do outro. E viceversa. Comenta a torcedora santoantoniense que a
perda de dois amigos
queridos que, com ela,
completavam o trio
autodenominado
“Dizimistas do Sagrado
Coração Atleticano”,
transformou a relação
com o time de luta para
luto.
“Assistir ao jogo com eles
era uma farra e a gente
torcia enlouquecidamente.
Era comum eu receber
mensagens durante os
jogos, contando que a
gente estava tão ensandecido, que toda hora a
câmera da TV nos ﬁlmava.
Dois deles, infelizmente,
partiram. Daniel, de
acidente, em 2015 e
Gabriel, de câncer, em
2016. E aí minha relação
com o Galo virou luto por
uns bons anos. Era
doloroso ir ao campo (só
consegui ir duas vezes
depois da passagem deles).
Ainda dói bastante”, disse
Roberta.
Por isso mesmo,
para Roberta, o signiﬁcado
do bicampeonato vai
muito além do resultado
de uma partida ou de uma
campanha bem sucedida.
É o momento de revisitar
memórias de grande
importância sentimental e
que têm dois protagonistas em comum: o galo e a
amizade. “Eu sei que,
independentemente de
onde estiverem, eles estão
acompanhando o Galo
por lá e estão felizes com
cada vitória dessa
campanha linda e
impecável que estamos
fazendo este ano. E eu vou
comemorar, por eles e por
todos que partiram”,
comenta a torcedora

mencionando os amigos
Gabriel e Daniel.
“Fomos roubados na cara
dura em pelo menos 4
campeonatos brasileiros, e
mesmo assim a torcida
não abandonou o time”
Quando perguntado sobre esporte, o
lagopratense Juliano
Rossi, 44, comenta “eu
não torço para nenhum
time de futebol”. Isto
porque, para ele, torcer
para o Atlético e ser
atleticano são coisas
distintas.
“Eu sou atleticano. Nós
somos do Clube Atlético
Mineiro. Entre torcer e ser
há um abismo que
nenhum torcedor de
outro clube entende.
Venho de uma família
toda atleticana. Fomos
iniciados nessa atleticanidade pelo meu pai e assim
será pelas futuras
gerações. A catequese por
aqui não falha”.
Juliano comenta
que muitos torcedores se
apegam aos títulos de
seus clubes, ou se
apegam às suas vaidades
e soberbas, porém, para o
atleticano, o time é mais

O Atlético é o
time mais roubado da
história do futebol
brasileiro. Fato. Não por
acaso, foi o clube que se
posicionou contra o
“sistema” futebolístico e
político durante a ditatura
militar, representado pelo
nosso eterno Rei,
Reinaldo, que comemorava seus gols de punho
fechado como um sinal de
resistência ao regime
ditatorial.
Em relação à ﬁdelidade da
torcida atleticana, ele
comenta que, em 2005,
ano do rebaixamento do
Atlético para a série B, a
torcida do Atlético
protagonizou uma das
cenas mais lindas dentro
de um campo de futebol.
“Naquele fatídico empate
do Galo contra o Vasco,
que decretou o rebaixamento, a torcida, de pé,
cantou o hino do clube
demonstrando o seu
amor incondicional ao
Galo.”
O lagopratense
ainda parafraseia Roberto
Drummond: “_se houver
uma camisa preta e
branca pendurada no
varal durante uma
tempestade, o atleticano
torce contra o vento”.
Aliás, esta resiliência e fé
incondicional do time são
as características que
melhor deﬁnem a torcida
atleticana. “Os títulos
virão. Mais cedo ou mais
tarde. O certo é que o
Atlético vai esporear forte
na luta por todos eles”,
comenta Juliano.
“Estamos ajudando a
construir essa história”
Carina Xavier, 28,
é uma lagopratense cuja
relação com o Atlético
teve início de forma
atípica. Ao contrário,
inclusive, dos outros dois
torcedores, ela não
nasceu em um lar
alvinegro.

(Foto: Juliano Rossi
Arquivo/pessoal).

“Meus pais não acompanham futebol e os meus

(Foto: Carine Xavier - Arquivo/pessoal).

tios e primos são cruzeirenses e ﬂamenguistas.
Sou a única atleticana da
turma! Costumo dizer que
o Galo me escolheu.”
Além disso, seu
interesse pelo Atlético
começou no período em
que ela considera a pior
fase do time. No entanto,
apesar das adversidades,
este amor, com o tempo,
só aumentou e se
fortaleceu.
“Com o Galo experimentamos muitas emoções.
Quando estou no estádio
eu sou a pessoa mais feliz
do planeta! Através do
Atlético, faço várias
amizades, e estou
tentando atleticanizar
algumas crianças da
minha família para
aumentar a família
alvinegra”, comentou a
atleticana ao Jornal
Cidade.
Qualquer relação
com a “catequese”
comentada pelo torcedor
Juliano Rossi não é mera
coincidência. Já dizia a
sabedoria popular que
quando o amor é demais,
ele transborda.
Carine conta que
um fato marcante em sua
“trajetória” alvinegra foi
conhecer o seu ídolo,
Diego Tardelli. “Em maio
deste ano, fui à cidade do
Galo para conhecê-lo e
também conheci quase
todo o elenco atual. Tenho

uma camisa autografada
pelo elenco e guardo com
muito carinho!”.
Outra história da
qual a atleticana se
orgulha foi quando
participou da campanha
de lançamento do
uniforme oﬁcial de jogo
do time.
Em meio a tantas
histórias de amizade,
superação e aceitação –
aﬁnal, se amigos são uma
segunda família, tudo
indica que uma torcida
seria a terceira – a
conquista do bicampeonato, por mais importante
que o título seja para o
time, aparece quase
como um fato coadjuvante para os atleticanos. “O
que a gente gosta mesmo
é da adrenalina de cada
jogo, sabe?”, comenta
Roberta.
“Um jogo de cada vez.
Qual a história que a
gente vai contar desse
jogo? A gente faz disso
uma ﬁlosoﬁa de vida. E o
que é uma vida plena?
Aquela em que a gente
valoriza e vivencia,
intensamente, cada
segundo, um dia de cada
vez. Vencer é apenas o
nosso ideal, tá no hino. O
que importa pra gente é
o trecho ‘Nós somos o
Clube Atlético Mineiro’. O
Galo representa tudo
aquilo que somos”,
enfatiza a torcedora.
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