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A situação era complicadíssima.
Assumimos a presidência no ápice
da pandemia com sócios desis-
tindo de pagar a taxa de condomí-
nio devido à situação econômica.
O presidente José Alonso, com
problemas de saúde, se afastou.
Era grave. 

O salário de alguns funcionários
estava atrasado em até seis
meses. Fizemos um grupo gestor
para entender como cada um po-
deria ajudar. 

Foram dias difíceis com reuniões,
noites sem dormir com credores
batendo na porta. Com esforço do
grupo gestor, funcionários, sócios

Próspero

2022

TV Alterosa destaca trajetória de recuperação do Estrela

e remidos, conseguimos traçar objeti-
vos para reconstrução do clube. 

Hoje, financeiramente, a situação
melhorou. Salários em dia e pagamen-
tos de credores caminhando para qui-
tar todos.  Escolinhas de esportes
aumentando o número de matricula-
dos, novos sócios chegando, remidos
mantendo o compromisso, os eventos
com sucesso de público e novos inves-
timentos como o parquinho infantil no
Centro Campestre e a revitalização do
Salão Nobre só para citar duas ações.

Neste informativo, você vera um re-
sumo da nossa gestão. 

A ajuda dos sócios estrelinos foi impor-
tante.  Em sete meses de trabalho, o
grupo gestor tirou o Estrela de uma pré-
falência sem vender nenhum patrimônio
do clube e sem contrair nenhum valor em-
prestado. Ainda falta muito, mas conti-
nuamos precisando da contribuição de
todos.  Nosso grande presente de
Natal foi organizar o Estrela para um

O Estrela foi destaque de um dos
mais prestigiados programas da te-
levisão mineira. Em novembro para
toda Minas Gerais, o Viação Cipó
da TV Alterosa/SBT, comandado
pelo apresentador Otávio Di To-
ledo, exibiu uma reportagem con-
tando a trajetória de recuperação
do Estrela neste período de pande-
mia.

O presidente do Estrela, Wander
de Sousa, explicou os passos para
recuperação do clube na reporta-
gem.Otávio Di Toledo visitou o
clube e disse que sentiu-se em
casa. Relembrou que já foi cam-
peão do Campeonato de Futebol
Metropolitano de Futebol de Salão
pelo Estrela no começo da década
de 1990.

crescimento próspero em
2022.Feliz Natal e um novo cheio
de realizações!

Wander de Sousa

Presidente do Estrela do Oeste Clube

O Estrela investiu em ações inovado-
ras para facilitar o dia a dia dos só-
cios. Uma das ações mais relevantes
foi o investimento em um APP. É uma
plataforma digital para retirar os bo-
letos da taxa de condomínio e das ati-
vidades esportivas. Também está
disponível a carteirinha digital para

APP: facilidade
e modernidade

ser utilizado na catraca. Em breve,
novos serviços serão oferecidos para
os associados.   

Fotos: Pablo Santos



Doação

Esporte do Estrela solidário

No  segundo  semestre  de  2021,  o

Estrela do Oeste Clube realizou vá-

rios eventos para beneficiar entida-

des  assistenciais  de  Divinópolis.

Alimento não perecível e material de

escritório para quem precisa.

O Torneio de Futebol Feminino  arre-

cadou quase 100 quilos de alimentos

destinados para o Instituto Helena An-

tipoff  (IHA),  responsável por atender

pessoas com deficiência e às suas fa-

mílias com serviços de assistência so-

cial e cuidados com a saúde. 

Em outubro, promoveu o 1º Torneio de

Vôlei  Master  Feminino  Outubro  Rosa.

Oito equipes master da cidade e região

participaram durante dois dias. O evento

esportivo arrecadou um litro de leite para

a Associação de Combate ao Câncer do

Centro Oeste de Minas (Accom). 

Autismo

Em novembro, o Basquete Funcional ar-

recadou  materiais  de  papelaria  para  a

ONG Céu Azul, especializada no atendi-

mento  de  pessoas  com  autismo.  Um

evento foi realizado e quase R$ 300 em ma-

teriais foram arrecadados para a entidade. 

O Aulão de Hidro Solidário foi reali-

zado em dezembro e também arreca-

dou alimentos para o IHA.

Clube contribuiu com entidades necessitadas de Divinópolis

IHA recebeu alimentos

do futebol feminino 

ONG Céu Azul ganhou 

materiais de papelaria

Vôlei feminino fez campanha para

Outubro Rosa e ajudou a Acccom 
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Grupo Gestor
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Em 27 de abril deste ano, uma reu-
nião foi determinante para escolher 12
voluntários do Grupo Gestor. A pri-
meira missão foi buscar recursos finan-
ceiros para pagar os salários dos
funcionários com até quatro meses de
vencimentos atrasados.

Em 1º de maio, reunião com todos os
funcionários do clube foi realizada no
Salão Nobre. Foi explicado a situação
financeira do clube devido a saída dos
sócios por causa da pandemia. 

“A situação era crítica. Eles estavam
com parte dos salários, férias e décimo
terceiro de 2019, 2020 atrasados. Ja-
neiro, fevereiro, março e abril de 2021
sem receber”, relembrou o presidente
do Estrela, Wander de Sousa, desta-
cando que alguns estavam com falta de
comida em casa.

O grupo gestor prometeu colocar os sa-
lários em dia. Foi feita uma parceria entre
os gestores e empresários e foram doadas
cestas básicas para parte dos funcionários.

“O primeiro trabalho do grupo ges-
tor foi ir atrás dos sócios pagantes
que tinham deixado o clube. Expli-
cando para cada um a situação finan-
ceira delicada em que o estrela se
encontrava e a intenção de recuperar
o clube. A resposta foi positiva e, de
imediato, vários sócios resolveram
voltar a pagar e ajudar o clube”, des-
tacou o presidente.

Em 20 de junho, o Estrela pagou o
salário de todos os funcionários.
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Volta da
dignidade

Salários dos funcionários foram quitados em 20 de junho

Os sócios remidos são primor-
diais para a reestruturação finan-
ceira do clube. Desde o começo do
chamado para a contribuição, a
grande maioria dos remidos conti-
nuam pagando os R$ 200 men-
sais.

A contribuição mensal entra em
conta bancária separada do clube.
Os recursos são utilizados, como
prometido pelo grupo gestor, para
quitar ações trabalhistas e dívidas
federais. 

De acordo com o último levanta-
mento, R$ 1 milhão está em caixa
com a contribuição dos remidos.

“Em um momento difícil e os
rem idos contribuíram. Estamos
cumprindo o combinado e utili-
zando os recursos para pagar as
ações trabalhistas e algumas dí-
vidas federais. É importante
todos remidos continuarem con-
tribuindo para o Estrela ficar
cada vez mais forte”, destacou o
presidente, Wander de Sousa.

Remidos contribuem
e ajudam na recuperação financeira

De déficit para o 

equilíbrio 
O Grupo Gestor tinha a missão de

solucionar o déficit mensal de quase
R$ 100 mil com a folha salarial mais
encargos trabalhistas das escoli-
nhas.

A solução foi a terceirização.
Foram convidados os mais experien-
tes e conceituados para cada área
de esportes do clube. “A mudança
foi gigante. De prejuízo mensal, ra-
pidamente, o clube passou a ter
lucro e entregou, para os sócios, me-
lhores condições e profissionais
conceituados”, afirmou o presidente
do Estrela Wander de Sousa.
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Equipe reformulada
As equipes de esportes do Estrela

foram reformuladas. A intenção foi bus-

car profissionais com a nova proposta de

terceirização do clube.

A academia do Estrela iniciou uma nova

fase. Uma equipe de profissionais lide-

rada pela ex-atleta do clube, profissional

da Educação física e doutora em Promo-

ção em Saúde, Luciana Duarte Pimenta,

assumiu as atividades da academia com

um novo conceito em treinamentos.

A nova equipe de pilates do Estrela co-

meçou com modelo atendimento mais

personalizado. Orientado pelas fisiotera-

peutas Renata Ferreira e Bianca Rosa.

A nadadora multicampeã Ana Lúcia Ri-

vadávia, em parceria com o mestre Ri-

cardo Trigo, comandam as modalidades

aquáticas do Estrela. 

O multicampeão de judô, Marçal Alves

Braga, inicia escolinha da modalidade no

Estrela do Oeste Clube. O atleta e técnico

começou as atividades no clube com ho-

rários de segunda a quinta-feira. As aulas

de dança do Estrela também passaram

por reestruturação. A professora e co-

reógrafa Adriana Gonçalves coordena

as aulas de balé e jazz do Estrela. Ela é

uma das mais prestigiadas profissio-

nais de dança da cidade.

Escolinhas 

As modalidades de ensino esportivo

passaram por reestruturação. Foi criada

a Escola de Esportes com novas moda-

lidades e ampliação de horários. 

O educador físico Bruno Márcio

Vivas Ribeiro contribui neste novo

projeto: basquete, volêi e futsal com

novo metadologia de ensino. 

Nova metadologia de

ensino nas atividades

Antigos funcionários se

adaptaram ao novo modelo

A atual gestão implemen-

tou novos esportes e incen-

tivou novas atividades.

Basquete funcional, Beach

Tennis e a novo Treino Fun-

cional ganharam espaço.

Estrela Night Run e Caliste-

nia também foram realiza-

dos para o incentivo das

atividades físicas. 

Novas
modalidades

Beach Tennis no 

Centro Campestre

Baquete funcional 

dois dias por semana

Aulão especial

de calistenia 
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Diversão garantida no Centro Campestre
Parquinho infantil foi inaugurado no final de novembro para sócios mirins
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O Centro Campestre do Estrela ga-

nhou um dos maiores investimentos

desta gestão: o Estrela Kids. O par-

quinho infantil foi inaugurado no

final de novembro com  algodão-

doce e pipoca, além da apresenta-

ção da banda da Polícia Militar.

O presidente do Estrela, Wander

de Sousa, participou do evento e

destacou o esforço do clube para

inaugurar o Estrela Kids.

“Com muita luta, o grupo gestor con-

seguiu realizar o sonho de muitos só-

cios. Instalamos um grande e

moderno parque infantil no Centro

Campestre totalmente gratuito para

nossos sócios mirins”, afirmou o pre-

sidente do Estrela, Wander de Sousa.

O Estrela Kids fica aberto de terça a

domingo das 8h às 18h.A faixa etária é

de 1 a 12 anos e a entrada é franca.

Eventos voltam reestruturados 

F
o

to
s:

 P
a

b
lo

 S
a

n
to

s

Os eventos voltaram com força

total e foram reestruturados no

Estrela. Halloween, Ensaios de

Blocos e a seresta retornaram

após autorização das autoridades

sanitárias.

A Festa de Halloween mais ba-

dalada do Centro-Oeste de Minas

Gerais teve seu retorno de forma

triunfal e assustadora. Com o

tema Clássicos do Terror do Ci-

nema, o evento com decoração

impecável, animou sócios e con-

vidados em uma noite inesquecí-

vel, após não ser realizada em

2020, devido à pandemia.

A tradição do Estrela em apoiar

o Carnaval começou no segundo

semestre deste ano. Os três prin-

cipais blocos carnavalescos

fazem ensaios abertos no Estrela.

O Bloco do Cléo se apresentou

no final de novembro na Sede Ur-

bana e apresentou um repertório

variado para sócios e convida-

dos.

O Bloco Haja Amor fez seu en-

saio em setembro na Sede Ur-

bana e, em outubro, no Centro

Campestre.

Abrindo as apresentações, o

Bloco dos Caveiras apresentou

todo seu talento na Sede Urbana,

no começo de agosto.

Seresta

A Seresta Especial foi realizada

em 10 de dezembro e reuniu de-

zenas de sócios no Salão Nobre.

O evento voltou a ser realizado

pela primeira vez, após 21

meses.

Ensaios de Blocos e a seresta retornaram após autorização das autoridades 

A Festa de 

Halloween

de 2021

Ensaio do 

Bloco do Cléo 

Seresta Especial 

de dezembro
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Salão Nobre revitalizado

Quadra coberta 
com nova pintura 

Telhado, piso e paredes passaram por reparos
O Salão Nobre Afonso Lamounier do Es-

trela da Sede Urbana foi revitalizado. Te-

lhado, piso e paredes passaram por

reparos e climatizadores foram instala-

dos.  

Em setembro, o telhado também foi

substituído depois de apresentar infiltra-

ção com risco de danificar a estrutura do

salão.  Foi realizada uma pintura interna

no salão, que estava com as paredes des-

cascadas. O taco recebeu um cuidado es-

pecial. Todas as tábuas foram sintecadas.

Um verniz foi passado no piso que ga-

nhou um visual brilhante.

Em outubro, dois climatizadores foram

instalados no espaço. 

Taco recebeu reparos
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Os cinco aquecedores da piscina

semiolímpica da Sede Urbana

estão funcionando simultanea-

mente, após dois anos.  A tempe-

ratura está adequada (foto).

Antes, dois estavam em manu-

tenção e a temperatura da água

começou a ficar comprometida.

Com a atual gestão, os aquece-

dores passaram por uma manu-

tenção qualificada para manter a

temperatura ideal para as ativi-

dades aquáticas em qualquer pe-

ríodo. “A grande reclamação dos

sócios há anos era a água da pis-

cina estava fria e o motivo era

dois aquecedores com defeito, e

o conserto girava em torno de R$

40 mil. Com trabalho árduo e diá-

rio, o grupo gestor conseguiu um

mecânico em Divinópolis, com-

prou as peças em BH e solucio-

nou o problema”, afirmou o

presidente, Wander de Sousa. 

Aquecedores:
manutenção em dia

A quadra coberta da Sede Urbana

recebeu uma revitalização na pin-

tura em outubro.

Durante uma semana de pintura, o

espaço ganhou novas marcações no

piso para melhorar a pratica espor-

tiva.

Jogos do Campeonato de Futsal do

Estrela e as escolinhas de esportes

de volêi, basquete e futsal já estão

Espaço ganhou novas marcações no

piso para melhorar a pratica esportiva




