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Queridas Famílias da Comunidade Dente de Leite, 

Esperamos que estejam todos bem durante esse desafio que estamos vivendo, mantendo o bem-
estar físico e emocional para preservação do que temos de mais valioso, a saúde. 

O mundo inteiro foi pego de surpresa e todos nós estamos compartilhando as consequências 
destes tempos sem precedentes, que não estão fáceis para ninguém. 

Com um afastamento maior do que o previsto, e lá se vão 11 semanas desde a última atividade de 
campo do Dente de Leite, informamos que, durante o mês de maio, intensificamos nosso trabalho, 
que já estava em andamento, de planejamento da transformação do Dente de Leite para a nova 
realidade que encontraremos. 

Além de acompanhar muito atentamente o posicionamento (e movimentações) das autoridades 
públicas, bem como as orientações médicas, científicas e sanitárias a respeito, acionamos uma rede 
de contatos formada por outros clubes sociais, departamentos de futebol de clubes profissionais e 
médicos pediatras do esporte, tendo como objetivo a troca de ações e experiências para melhor 
tratar essas questões que estão sendo desafiadoras para todos nós, visando, assim, nos conferir um 
entendimento mais qualificado e maior segurança para nossas tomadas de decisões.  

No pilar operacional, em relação ao campeonato propriamente dito, estamos agora dedicados a 
estudar, num trabalho conjunto com as coordenações de todas as categorias, diversos cenários e 
fórmulas de disputas viáveis, levando sempre em consideração a segurança da nossa comunidade e 
a imprecisão diante da duração do panorama atual, tendo em vista que etapas e prazos poderão 
sofrer alterações. 

Nestes dias difíceis, estamos trabalhando bastante para estarmos juntos em breve, não deixando 
que a luz do Dente de Leite se apague, tentando, de alguma forma, mantê-lo em operação, à 
distância, através das nossas mídias sociais, oferecendo assim um pouco de alento para toda nossa 
comunidade. 

Queremos sempre caminhar juntos com vocês na construção do nosso Dente de Leite, com a 
confiança e a parceria que construímos ao longo dos últimos 4 anos e durante os 47 anos do Dente 
de Leite. Temos aprendido bastante, nos reinventando sempre, e seguindo com a certeza que a 
parceria de vocês é determinante nessa construção. 

O Dente de Leite é um lugar de encontro, de trocas, de crescimento, e, acima de tudo, de 
acolhimento, e a falta que ele tem feito a todos nós é imensurável! 

Um grande abraço, cuidem-se e fiquem bem! 

Sergio Jorge Ramos de Oliveira 
Diretor de Futebol Dente de Leite 

 
OBS.: Manteremos todos informados! Siga-nos: @dentedeleite_oficial e dentedeleiteoficial.com.br. Em caso 
de dúvidas, estamos à disposição pelo dentedeleite@tijucatenis.com.br ou através dos coordenadores de 
cada categoria. 
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