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Assumimos o Estrela em uma situa-
ção delicada financeiramente, devido
a pandemia. Fizemos inúmeras ade-
quações para o clube voltar a ser sus-
tentável financeiramente. A confiança
aumentou, o sócio voltou, o remido
contribuiu e hoje atravessamos uma
fase de conquistas para o clube.Uma
área de destaque nas séries de mu-
dança foi as Escolinhas de Esporte.As
escolinhas estão cada dia mais rece-
bendo sócios para participarem das
aulas de vôlei, basquete, futsal, tênis,
esportes kids e judô.O balé, jazz e
novas modalidades de dança foram in-
cluídos e restam poucas vagas. A aca-
demia e pilates também seguem o
mesmo caminho. O sucesso da área
esportiva foi a reformulação realizada
pelo clube. Novos professores foram
incluídos com uma nova metodologia
de resultado.As mudanças surtiram
efeito e o esporte se fortaleceu, o que
é motivo de orgulho para todos nós
que crescemos praticando atividades

Esporte 
valorizado

1º Torneio
de Tênis
Interno

O Estrela do Oeste Clube realizou o
1º Torneio Interno de Tênis no Centro
Campestre.

A competição foi realizada nos dias
18 e 19 de setembro nas quadras de
saibro do Centro Campestre. O torneio
foi para iniciantes e 5ª Classe.

esportivas no Estrela.  É muito gratifi-
cante ver a volta do esporte, após um
longo período sem as
atividades.Temos uma novidade tam-
bém no mercado da beleza. Duas pro-
fissionais da mais alta qualidade
começam a atender em breve as nos-
sas sócias.  A Cabelo e Cia, da empre-
sária Adriana Almeida e a Clínica
Nova Imagem, da Lu Soares vão ofere-
cer serviços com preços especiais para
nossas sócias. Sabemos que ainda
falta muito, mas estamos caminhando
para fortalecer o Estrela.Atravessamos
uma fase de muitas conquistas com
muito trabalho e honestidade. Juntos
venceremos todas as barreiras.

Wander de Sousa
Presidente do Estrela

O Salão Nobre Afonso Lamounier
do Estrela da Sede Urbana passou
por revitalização. Palco de eventos
memoráveis em 67 anos do clube,
passa por reparos no piso, paredes
e, em breve, telhado. 

Foi realizado uma pintura interna
no salão, que estava com as pare-

des descascando. O taco recebeu
um cuidado especial. Todas as tá-
buas foram sintecadas. Um verniz
foi passado no piso que ganhou
um visual brilhante. 

Em breve, o telhado, que está
apresentando infiltração, receberá
reparos.

Salão Nobre recebe reparos

Antes Depois

Campeão categoria iniciante foi Daniel

Bessa e o vice Ricardo Moisés

Pela Categoria 5ª classe o campeão foi

Reinaldo de Souza e o vice Luciano Leite 
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Zé Alonso fundou o Estrela

do Oeste Clube em 1954

1944 - 2021

Filho de Alonso da Cunha Dias e Castorina de Sousa

Dias, nascido em Divinópolis, em junho de 1944.

Grande incentivador da cultura local, do esporte e da

valorização das mulheres.  

Cursou Direito, pós-graduado em Direito Público

pela Fadom. Ainda menino, ele idealizou o Estrela do

Oeste Clube, cuja placa de inauguração data de 1954.

Transformou o Estrela em referência esportiva em

Minas Gerais. Com uma estrutura de piscinas, semi-

olímpica e para lazer, academia, sala de dança, boate,

quadras esportivas, sauna, ginásio poliesportivo,

salão nobre para festas e área para lazer. Também

modernizou o Centro Campestre, com estrutura para

a prática da peteca, tênis, natação, futebol soçaite e

salão, sinuca, tênis de mesa e espaço para realização

de eventos sociais.

José Alonso deixa esposa Maria Luísa Carvalho Fer-

reira Dias. Tiveram três filhos: Leonardo Ferreira Dias,

Clarissa Ferreira Dias e Ana Cristina Ferreira Dias. Os

netos Ana Luisa, Matheus e Bernardo Alonso. 

José Alonso Dias ficou conhecido nacionalmente

como o Mago das Misses, e Divinópolis como a

Fábrica de Misses. Realizou eventos e concursos im-

portantes: Miss Minas Gerais, Miss Divinópolis, Miss

Terra Minas Gerais e Miss Terra Brasil. Nomes como

Natália Guimarães (Miss Brasil 2007 e vice Miss Uni-

verso), Renata Fan (Miss Brasil 1999), Débora Lyra

(Miss Brasil 2010), Rayanne Morais (Miss Minas

Gerais 2008) e Larissa Ramos (Miss Earth 2009 nas

Filipinas) foram revelados por ele.

José Alonso Dias também foi secretário Municipal

de Desenvolvimento Econômico de 2017 a 2020 no

governo do prefeito Galileu Machado.

Visão e credibilidade
Com legado incontestável, o funda-

dor e ex-presidente do Estrela do Oeste
Clube, José Alonso Dias, escreveu seu
nome na história da cidade como um
incentivador do esporte, cultura, moda
e entretenimento. Em de 20 de agosto
deste ano, José Alonso faleceu, após
complicações de saúde. 

Com uma visão empreendedora, José
Alonso, criou em 1954, com um grupo
de amigos do futebol, o Estrela.Com
doações, vendas de rifas, bailes e ou-
tros eventos o clube, dos meninos de
pés descalços como era conhecido,
ficou gigante.“O Estrela não só acom-
panhou o crescimento como contribuiu
ativamente. O Estrela tornou-se refe-
rência esportiva, social, filantrópica
para tudo que acontece. Em nossas
sedes, já recebemos presidentes da
República, governadores, prefeitos, di-
versos políticos, artistas, celebridades,
esportistas renomados, enfim, sempre
fomos muito prestigiados. O Estrela é
o ponto de referência, de confiança e
queremos sempre oferecer mais para
nossos sócios e todos os divinopolita-
nos”, afirmou José Alonso, no aniver-
sário de 59 anos do Estrela, em
outubro de 2013. Amigo e integrante
dos meninos pés descalços, o enge-
nheiro João de Oliveira, destacou a
credibilidade de José Alonso para er-
guer o clube. “Tinha uma visão bem à
frente e, principalmente, sua credibili-

dade perante a sociedade divinopoli-
tana era enorme. Ele ainda criança foi
juntando e fazendo caixa para cons-
truir o clube. É muito querido pela ci-
dade por ajudar a área de esporte,
cultura e o social”, disse.

Gratidão
Funcionário há 38 anos do Estrela,

Antônio Paulino afirma ter enorme gra-
tidão por José Alonso. “Trabalhava em
um sítio, ele me trouxe para o Estrela.
Acompanhei toda a trajetória dele e
tenho a agradecer o que ele fez por
todos nós funcionários”, destacou.

O ex-prefeito de Divinópolis, Galileu
Machado, destacou o legado para a ci-
dade. “Não há como contar a história
de Divinópolis sem contar também a
história de José Alonso. Elas estão fun-
didas, um amor verdadeiro e recí-
proco de um com o outro. A falta que
ele fará para nossa cidade é tão
grande quanto o legado que ele
deixa”, disse. 

O atual presidente do Estrela, Wan-
der de Sousa, reconheceu José Alonso
como um grande incentivador para o
desenvolvimento da cidade. “Ajudou
na construção da cidade com seus
eventos, empreendimentos e o incen-
tivo ao esporte. Daqui do Estrela foram
revelados vários atletas em todas as
modalidades. Divinópolis perdeu uma
grande personalidade”, ressaltou

Galeria de troféus era um

de seus espaços preferidos

Zé Alonso apresentando o

projeto do poliesportivo 
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Momento 
de reflexão

Estrela fecha
parceria com 
Cabelo e Cia e
Nova Imagem
O Estrela do Oeste Clube fez uma par-

ceria com duas empresas consagradas

no mercado de beleza divinopolitano. A

Cabelo e Cia e a Clínica de Estética Es-

pecializada Nova Imagem começam a

atender em breve no clube com preços

especiais para as associadas.

Em 20 de setembro, foi realizado

um momento de oração em memó-

ria do ex-presidente do Estrela, José

Alonso Dias. Frei Vicente, pároco do

Santuário, esteve presente. 

Família, amigos e funcionários par-

ticiparam da celebração, que mar-

cou um mês de seu falecimento. A

Reza  começou a fazer parte do ca-

lendário do Estrela. 

A proprietária da Cabelo e Cia, a em-

presária Adriana Almeida, que já está

no mercado há 22 anos, destacou a im-

portância da parceria com o Estrela.

“Para a sócia que gosta de ficar bo-

nita, teremos um Cabelo e Cia dentro

do Estrela. Preços especiais para os

sócios e a nossa equipe vai cuidar de

todos com muito carinho”, destacou

Adriana, especialista em cortes com

técnicas das melhores academias ca-

pilares do mundo.  

A empresária Lu Soares, da Nova

Imagem, vai oferecer seus serviços te-

rapêuticos e de spa para os associa-

dos. “Será uma honra assumir o com-

promisso para trazer bem estar e au-

toestima para os associados do

Estrela. Vamos trazer todos os trata-

mentos da nova imagem”, disse.

Serviços

O presidente do Estrela, Wander de

Sousa, ressaltou a importância de par-

cerias para oferecer serviços aos asso-

ciados.“São duas empresárias de

sucesso no mercado da beleza da ci-

dade.Estamos trabalhando duro para

trazer novidades com diversificação

para nossos associados”, afirmou.
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Empresárias

Adriana Almeida

e Lu Soares



Soçaite

5

Incentivo e solidariedade
O 1º Torneio de Soçaite Feminino

do Estrela do Oeste valorizou o fute-

bol feminino e ainda contribuiu com

o Instituto Helena Antipoff (IHA)

com a doação de alimentos. O evento

foi realizado em 29 de agosto no

Centro Campestre e reuniu 80 atle-

tas de seis times de Divinópolis.

Casa da Limpeza e Palestra fize-

ram a final do torneio. No tempo nor-

mal o placar ficou empatado: 1 a 1. A

decisão foi para os pênaltis, que na

primeira etapa também ficou empa-

tada. As meninas do Palestra vence-

ram nas penalidades alternadas e

receberam a taça de campeãs, meda-

lhas e o prêmio de R$ 250.A coorde-

nadora da competição, Priscila

O Campeonato de Futebol Soçaite

do Estrela do Oeste Clube terminou

em agosto no Centro Campestre.

Foram conhecidos os campeões e

vices da competição interna do

clube. Foram dez times com partici-

pação de quase 200 atletas nas duas

categorias. 

Depois de vencer o primeiro jogo

(3 a 2) e o segundo (3 a 1), Harmo-

nizar Fisioterapia/ Universo dos

Parafusos/Alternativa Contábil/

Dr. Jean/ Nobre Bebidas foi a

grande campeã do campeonato na

Categoria Veterano. Unimed Divi-

nópolis ficou com o vice-campeo-

nato.

Campeonato
reuniu 200

atletas

Pela Categoria Adulto, Elétrica

Minas / Flex Solar / Quick Lube tam-

bém venceu os dois jogos da final e se

consagrou campeão do campeonato,

após vencer Unimed Divinópolis / Pa-

celli Condimentos / Ponto Do Esporte.

Byanna, destacou a importância da

volta das competições e também a

ação social.

“Nossa missão foi reunir as atletas

talentosas de nossa cidade, bem

como promover ação social, isso por-

que, com a arrecadação dos alimen-

tos, poderemos ajudar ao próximo”,

disse.

Os alimentos e leites arrecadados

foram doados ao Instituto Helena

Antipoff. 

Competição reuniu seis 

times de Divinópolis

10 times disputaram 

a competição 
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Basquete: 
encontro e
renovação

Tomada 
deTempo
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Torneio de Inverno Vôlei 
reúne equipe da cidade e região 

O Estrela recebeu em julho, no

Palácio dos Esportes e Cultura José

Alonso Dias, um encontro de ex-jo-

gadores, técnicos e admiradores do

basquete. No evento, a nova ges-

tão apresentou a renovação do bas-

quete do Estrela. 

Luã Menezes e Bruno Pimenta são

os novos técnicos de basquete do Es-

trela, sob a coordenação do educador

físico Bruno Márcio Vivas Ribeiro,

O Estrela promoveu, durante dois

dias, o 1º Torneio de Inverno Vôlei

Master Feminino. Seis equipes parti-

ciparam da competição realizada no

Palácio de Esportes e Cultura José

Alonso Dias.

Quase cinquenta atletas participa-

ram do torneio. O Estrela entrou com

três times: Equipe 1,2 e 3. Somosum e

BoráLá de Belo Horizonte também dis-

putaram, além de  Master Sete, da ci-

dade de Sete Lagoas. 

Depois de dois dias de competição, o

Estrela ficou nas três primeiras colo-

cações: Equipe 1,2 e 3.  

 

 

 

  

Quase cinquenta atletas participaram do torneio

que tem passagens pelo Minas Tênis

Clube e escolas Integral, Crescer Po-

dium e Roberto Carneiro.

No encontro, participou Carlos

Magno Couto, o Maguinho. Ele foi

campeão sulamericano em 1985, no

Peru, pela Seleção Brasileira, em 86

participou de mais uma convocação,

foi morar nos EUA. No encontro, tam-

bém participou Fernando Alvim e Fer-

nando Mineiro. Fernando foi

bicampeão Brasileiro e sulamericano,

pelo Flamengo. Daniel Amaral, jogador

da Seleção Mineira, participando do

Campeonato Brasileiro e Jogos Estu-

dantis Brasileiros, foi campeão sula-

mericano de 1995, pela Seleção

Brasileira, além de participar de equi-

pes e seleções do Estado de São Paulo.

Também participou Rodrigo Silva, con-

vocado para Seleção Brasileira de base

em todas categorias. 

A Federação Aquática Mineira (FAM)

promoveu em 18 de setembro a Tomada

de Tempo na piscina semiolímpica do Es-

tela do Oeste Clube. Foram quase 50 na-

dadores competindo em 12 provas. A

Tomada de Tempo abre o caminho para

o início das competições. O presidente do

Estrela, Wander de Sousa, abriu o evento.
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Novo
Studio Pilates

O Studio Pilates ganhou um novo

espaço. Amplo, aconchegante e

com visual apropriado para a ativi-

dade.  Com a nova sala, a missão é

promover uma atividade física, pri-

meiramente visando à melhoria da

qualidade de vida e saúde dos só-

cios Estrela. “O Studio Pilates tem a

preocupação em proporcionar a me-

lhor experiência do método. As

aulas são realizadas com a atenção

que o nosso sócio necessita”, des-

tacou a fisioterapeuta, Bianca

Rosa.

Em junho desde ano a nova

equipe de pilates do Estrela come-

çou com modelo de atendimento

personalizado para os associados. 

Academia 
repaginada
A academia foi repaginada. As aulas co-

letivas foram para outro espaço para dis-

tribuir melhor a sonoridade musical

durante a atividade. A intenção é não in-

terferir nos outros ambientes.

A área de pesos livres foi ampliada e foi

iniciada a setorização melhorando a logís-

tica de equipamentos dos membros infe-

riores e superiores.

A intenção foi tornar o ambiente mais

agradável para o sócio poder executar

os exercícios com maior precisão. Tam-

bém foram incorporadas, no espaço,

Amplo, aconchegante e com visual apropriado para a atividade

adesivos (foto) especiais com fotos

destacando o visual. 

Desde junho, a academia do Estrela

iniciou uma nova fase. Uma equipe de

profissionais liderada pela ex-atleta

do clube, profissional da Educação fí-

sica e doutora em Promoção em

Saúde, Luciana Duarte Pimenta, assu-

miu as atividades da academia com

um novo conceito em treinamentos.
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Conhecido com maior incentiva-

dor do Carnaval, o Estrela abriu

suas portas para os ensaios dos

blocos carnavalescos. Caveiras,

Haja Amor e Bloco do Cléo entra-

ram na programação dos eventos

na Sede Urbana com número limi-

tado de convites e acompanhando

os protocolos contra a Covid-19. A

intenção do clube é valorizar os grupos

carnavalescos e, ao mesmo tempo,

apresentar novas atrações aos associa-

dos.

“Neste momento de pandemia, tem

muita gente triste e agora com a liberação

para eventos vamos voltar a animar um

pouco com os blocos de carnaval. Será um

momento de lazer e diversão para os as-

sociados”, afirmou o responsável pelo

setor de cultura do EOC, Welber Tonhá.

O bloco Caveiras abriu a série de ensaios

em 7 de agosto e, o Haja Amor, tocou em

19 de setembro. O bloco do Cléo se pre-

para para ensaiar em outubro.  

Portas abertas para os blocos
A intenção do clube é valorizar os grupos carnavalescos

F
o

t
o

s
: 

P
a

b
lo

 S
a

n
t
o

s

O Estrela do Oeste Clube promoveu a

1ª Estrela Virtual Run durante o mês de

agosto e reuniu 150 atletas. Os kms per-

corridos na corrida foram convertidos

em doações para a ONG SOS do Câncer.

O desempenho garantiu, pelo sétimo

mês seguido, a liderança da instituição.  

O evento virtual incluiu as modalida-

des de corrida, ciclismo e caminhada.  O

objetivo do evento foi combater o seden-

tarismo e promover a doação e solidarie-

dade. A competição virtual foi

promovida através do App Km Solidário,

disponível no playstor de forma gratuita.

O desafio Estrela Virtual Run, contou

com a participação de 150 atletas em vá-

rias cidades de Minas Gerais, chegando

até no Estado de Pernambuco. 

Estrela Virtual Run 
reúne 150 atletas


