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Introdução
O primeiro volume do livro A história das camisas dos 12 maiores times do Brasil foi publicado 

pela Panda Books em 2009 com os modelos utilizados pelos clubes em jogos oficiais, desde suas 

fundações até o dia 30 de maio de 2009. Desde então, muitas camisas foram lançadas pelos times. 
 

Atendendo aos pedidos de torcedores e colecionadores, continuamos a nossa pesquisa para lançar 

este segundo volume que voc  tem em mãos. Assistimos a cerca de  mil jogos e consultamos o 

acervo fotográfico dos últimos sete anos das partidas dos 12 clubes para chegar nas 1.33  camisas 

ilustradas nesta obra. Elas compreendem o período de 1o de junho de 2009 a 20 de setembro 

de 201 , em continuidade ao primeiro volume que, acreditamos, voc  deve ter em sua coleção de 

livros sobre futebol. 
 

Em alguns casos, reproduzimos também a parte de trás da camisa, principalmente para 

mostrar algum detalhe, como um número curioso ou um novo patrocínio. Mas, por se tratar de 

ilustrações, sabemos que não é possível chegar à exatidão dos modelos. Por isso, caso voc  tenha 

sentido falta de algum detalhe ou de algum modelo, entre em contato conosco pelos e-mails: 

rodolforodrigues@hotmail.com e mritos@gmail.com. 
 

Vista esta paixão com a gente!

Os autores
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Prefácio
“Vestir a camisa” virou sinônimo de amar o que faz. De fazer um ofício tornar-se um prazer de hobby. 
 
A camisa de um clube não é a segunda pele. É a primeira. Por mim, tomaria banho vestido com a 
camisa do time que é meu há cinquenta anos e que em 1990 me colocou no jornalismo esportivo. Pelo 
jornalismo, Mauricio Rito desenha todas as camisas de todos os clubes como se fossem as do peito. 
Por ele ser um apaixonado por todas as cores e credos. Como Rodolfo Rodrigues. Não sei por qual 
time torce. Mas sei como grande jornalista e pesquisador que é, não distorce a opinião por camisa 
alguma. Ama a informação e a história com o respeito devido. Ele é um dos que sabem que quem vive 
de passado é quem tem história para contar. E mostrar como este livro — em seu segundo volume — 
agora mais uma vez apresenta as camisas limpas, passadas, engomadas e de galas e glórias. E até 
fracassos. Mas jamais despidas nem nas despedidas de divisões, nem nas quedas e quebras. 
 
Este é um livro para quem tem amor incondicional por um clube. Melhor: para dois que amam 
o futebol que nos deu essas cores para amar. E, sim, também para não tolerar. É do jogo. É do 
esporte mais perfeito pela imperfeição humana dele. 
 
Desta obra fazem parte os 12 maiores do país mais vezes campeão mundial. Essa aquarela do 
Brasil que da paleta do Mauricio e da pesquisa do Rodolfo nos leva ao momento em que o futebol 
virou ainda mais outdoor. Grifes que gravitam pelo esporte e grafitam nossos mantos nem 
sempre belos. 
 
Mas como dizer que alguma camisa de força, luz e fé fica feia? Jamais. A camisa do meu time é 
maravilhosa até quando não é. É do meu time. Da minha família. E só é tudo isso por existir um 
rival, jamais um inimigo. Para ganhar, alguém precisa perder. Para a minha camisa pesar, outra 
precisa do pesar da derrota. 
 
Por isso o livro é tão lindo quanto necessário. Tão obrigatório quanto a advertência para o jogador 
de hoje que despe a camisa para celebrar um gol. Manto não se tira, se veste. Camiseta não se 
arranca e nem se arranha. 
 
A cara pele é como a aura de Pelé: única. Nossa. 
 
Vista e passe a vista nestas páginas. O rei está vestido pela pele que é nossa rainha.

Mauro Beting
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11

A história das camisas do ATLÉTICO-MG

Atlético-MG

Atacante
Diego Tardelli (Diego Tardelli Martins)

10/5/1985, Santa Bárbara D’Oeste (SP)
Jogou no Atlético-MG de 2009 a 2011 e de 2013 a 2014 e conquistou  

os seguintes títulos pelo clube: Copa Libertadores (2013), Recopa Sul- 
-Americana (2014), Copa do Brasil (2014) e Campeonato Mineiro (2010 e 2013)

O Atlético-MG é o clube com o qual tenho mais identificação.  

O período em que passei por lá representou muitas coisas, afinal 
minhas grandes conquistas foram praticamente todas nesse time. Pelo 

Atlético me tornei um jogador mais completo e também pude ajudar em 

vários títulos. empre falo que minha vida se resume a antes e depois 

do Atlético e tenho muito orgulho e respeito por ter vestido essa cami-

sa. O curioso é que eu nunca havia sido o camisa 9. Acho que quando eu 

cheguei no clube, era o único número que estava disponível e caiu bem! 

Hoje é meu número de camisa, de telefone e tenho até uma tatuagem 

com o 9. O Atlético sempre teve grandes jogadores que usaram essa 

camisa e hoje também faço parte dessa história.

Eu poderia citar várias camisas como as mais especiais para mim, 

mas acho que a de 2009, a listrada, me marcou bastante. ui artilheiro 

de todas as competições e o maior artilheiro do Brasil na temporada. 

Realmente, foi um ano brilhante e guardo aquela camisa até hoje. Além 

dela, guardo também uma do Ronaldinho Gaúcho do ano da conquista 

da ibertadores e outras com as quais ganhei títulos pelo Atlético. To-

das merecem um lugarzinho especial na minha casa.
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ATLÉTICO-MGA história das camisas do

2009

2010

2010

2009

2009

No início do Campeonato 
Brasileiro de 2009, no jogo contra 

o Santo André, no dia 30 de 
maio, o Atlético-MG, ainda sem 
patrocinador, colocou no peito 
da camisa o logo que promovia 
a cidade de Belo Horizonte, que 

havia sido escolhida como uma das 
sedes da opa do Mundo de 201 . 

2009

2010

Depois de dois anos com a Lotto, o 
Atlético-MG mudou seu fornecedor 

de material esportivo para a Topper. 
O modelo da camisa de 2010 marcou 

ainda o início do patrocínio do 
Banco BMG, que durou até 2014 — o 
segundo que mais ficou na camisa 

depois da oca- ola 19 -9 .
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A história das camisas do ATLÉTICO-MG

2010

2011

2011

2010

2011

2011

2010

2011
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ATLÉTICO-MGA história das camisas do

20112011

2012

2012

2011

2012

Depois da Rainha (1981-82), 
Adidas (1983-85), Penalty  

(1986-90, 1992-93 e 1997-2001), 
Dell’Erba (1991), Umbro (1994-96 
e 2002-04), Diadora (2005-07), 

Lotto (2008-09) e Topper  
(2010-12), a camisa do Galo passa 
a ser feita pela upo. om ela o 

clube conquistou a ibertadores.
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A história das camisas do ATLÉTICO-MG

20132012

2013

2013

2013

2013

2013
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ATLÉTICO-MGA história das camisas do

2014

2014

2014

2014

2014

2014

Após dois anos, o Atlético-MG 
encerra o contrato com a Lupo 
e chega a atuar sem fornecedor 
de material esportivo por duas 
partidas, em março de 201 , 

antes de fechar com a Puma. Na 
manga da camisa, o Galo usou 
o logo comemorativo dos cem 
anos do ampeonato Mineiro. 

2014

Por cerca de 1  milhões de reais 
por ano, a alemã Puma venceu 
a concorrência com a Adidas e 

passou a ser a nova fornecedora 
de material esportivo do 

Atlético-MG. A nova camisa 
voltou a ter listras verticais mais 
finas e ainda recebeu o patch de 
campeão da ibertadores 2013.
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A história das camisas do ATLÉTICO-MG

2014

2015

2015

2014

2015

2014

2014

2014
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ATLÉTICO-MGA história das camisas do

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

No último jogo de 2015, o Atlético-
-MG estampou o patch da Copa 

lórida, torneio internacional 
que disputaria no início de 201 . 
Já durante a competição, o time 
exibiu também as informações 

dos confrontos (contra 
Schalke 04-ALE e Corinthians) 

acima do logo da Puma. 
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A história das camisas do ATLÉTICO-MG

2016

2016

2016

2016

2015 | 2016

2016

No início de 2016, o Atlético-MG 
encerrou o contrato com a 

Puma e acertou com a empresa 
canadense Dry World como sua 
nova fornecedora de material 

esportivo 100 milhões de reais 
por cinco anos . A aixa por 

12,  milhões de reais por ano , 
também é a nova patrocinadora.

Book - Historias das camisas.indb   19 24/10/16   17:23



20
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2016 2016 2016
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