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Confi ra mais fotos aqui!
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Prezada Família Jaraguense,

Gostaria de registrar meus sinceros agradecimentos a to-
dos que acreditaram e apoiaram nossa Chapa, Gestão e 
Transparência, e nos confiaram a condução do Clube para 
os próximos três anos.

Iniciamos nossas atividades no mês de janeiro, e já em fe-
vereiro trouxemos muita alegria e diversão, realizando di-
versos eventos com a efetiva participação dos associados.

No mês de março, como já é do conhecimento de todos, 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte emitiu o Decreto 
Municipal nº 17.304, de 18 de março de 2020, que determi-
nou a suspensão dos Alvarás de Localização e Funciona-
mento e autorizações para realização de atividades com 
potencial de aglomeração, para enfrentamento da situa-
ção de Emergência Pública causada pela Covid-19 (Coro-
navírus). Desta forma, no dia 20 de março, após determi-
nação legal, assim como os demais clubes da capital, o 
Clube Jaraguá foi fechado, ficando suspensos tempora-
riamente todos os serviços e atividades oferecidas.

Seguindo todas as recomendações dos poderes constitu-
ídos, especialmente os órgãos da saúde pública, estamos 
atentos e atualizados em relação aos acontecimentos, in-
formando nossos associados e fazendo todos os esforços 
para ajudar na contenção da Covid-19.

A situação é grave e pegou a todos de surpresa. Com mui-
ta fé em Deus, tolerância e os devidos cuidados, confiança 
e determinação, em breve retornaremos à normalidade.

Preservar vidas e dar o máximo de conforto e segurança 
a todos é o que importa neste momento. Estamos pro-
movendo diversas ações no tocante ao nosso quadro fun-
cional e parceiros. Muitos deles já se encontram em casa, 
junto a seus familiares, para o devido recolhimento. Co-
locamos 85% de nosso quadro de funcionários de férias 
coletivas, para que seja preservada a devida remuneração 
e saúde de todos.

Sabendo das dificuldades futuras, e como medida prote-
tiva imediata aos sócios, decidimos suspender a cobrança 
da mensalidade de aulas oferecidas pelo Clube, a partir 
de 18 de março, ficando assim até que o funcionamento 
se restabeleça. Outra medida foi a suspensão de todos os 
possíveis contratos de prestações de serviços, pessoa jurí-
dica, visando proteger o caixa do Clube.

Em relação à cobrança do condomínio, é sabido por todos 
que o Clube Jaraguá é uma associação sem fins lucrativos 
e que está instituída e regulamentada pelo nosso Estatu-
to Social, Artigo 23, inciso II. Esse artigo trata sobre o pa-
gamento do condomínio, e registra que qualquer mudan-
ça e alteração do valor deverá ser proposta pela Diretoria 
Executiva com a anuência do Conselho Deliberativo, ou 
seja, deverá ser uma ação conjunta e que conforme rege 
o Artigo 58, inciso V, deverá ser proposta ao Conselho De-
liberativo.

O Jaraguá partiu na frente com as ações de contingencia-
mento, e a Diretoria Executiva trabalha diariamente bus-
cando colocar em prática ações cabíveis e necessárias. 
Outros Clubes, como o Minas Tênis, Iate, PIC, dentre ou-
tros, seguem exatamente a mesma linha de nossas ações.

É preciso analisar e estudar os resultados de março, abril 
e maio, no que tange aos custos ajustados do Clube, com 
as atividades paralisadas (exceto essencial). Será necessá-
rio avaliar a liquidez dos próximos 60/90 dias. A Diretoria 
também está buscando possíveis aderências para o Clu-
be no que tange às recém-medidas provisórias MP 927 e 
MP 936.

O momento exige muita cautela e necessitamos analisar 
o que poderá ocorrer daqui para frente, especialmente 
com os níveis de inadimplência e o quanto impactará nas 
contas do Clube.

O Jaraguá tem uma folha salarial considerável e, como 
dito acima, temos um grande compromisso com nossos 
funcionários e a sociedade Jaraguense. Estamos receosos 
que as arrecadações futuras fiquem aquém dos compro-
missos vigentes e que qualquer redução agora, em fun-
ção da inadimplência, acarrete em medidas de contin-
genciamento.

Estou ciente do nosso papel e os desafios que temos pela 
frente. Conto com sua especial atenção e compreensão, 
bem como o apoio de toda nossa diretoria, dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, funcionários e parceiros, para atra-
vessar esta fase difícil.

É nossa obrigação garantir as recomendações das auto-
ridades e órgão públicos responsáveis para a tomada de 
decisões diante de questões complexas e desafiadoras, 
garantindo assim a manutenção de nossa infraestrutura 
e patrimônio.

Vamos continuar a promover lazer e entretenimento, in-
centivar a prática de esportes e a boa convivência junto 
aos associados, mesmo que de uma nova forma, com no-
vos recursos e por novos meios. Estamos estudando al-
ternativas e já tomando as medidas necessárias para pre-
servar a saúde de todos os profissionais envolvidos nestas 
atividades laborais.

Caros associados, vocês sabem a importância do Jaraguá 
em nossas vidas, para nossos familiares e o quanto nos 
faz falta. É vida que segue. Estamos mantendo contato 
via nossas Redes Sociais, realizando brincadeiras virtuais, 
receitas de culinária e sugestões de exercícios físicos para 
que todos se mantenham ativos e mentalmente saudá-
veis.

Desejo que todos possam ser resguardados com plena 
saúde e que cuidem dos seus familiares, principalmente 
dos idosos, durante este momento delicado. Espero que 
muito em breve possamos estar juntos no nosso Clube 
novamente.

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

INSTITUCIONAL

Cláudio Gama - Presidente
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Conversamos com os novos 
dirigentes Cláudio Gama (Pre-
sidente) e Wendel Rios (Vi-
ce-Presidente) sobre o início 
de gestão, suas expectativas 
e projetos para esta nova era 
que se inicia. De acordo com 
eles, os pilares de um pensa-
mento moderno para a gestão 
do Clube Jaraguá são: Profis-
sionalização, Ética e Evolução.

- Qual a expectativa de vocês 
para o mandato 2020-2022?
Acreditamos que nosso co-
nhecimento e nossa experiên-
cia em gestão e negócios po-
derá contribuir bastante para 

O Jaraguá Country Club está em nova fase, com novos líderes na gestão, que trazem 
avanços notórios em áreas diversas do Clube, perseguindo o objetivo primordial de 
ouvir e atender às demandas e proposições dos associados. 

resultados efetivos na gestão 
do Clube Jaraguá. Assumimos 
um importante compromisso 
e vamos entregar um Clube 
com alto nível de profissionali-
zação, infraestrutura e serviços 
de excelência. Queremos que 
tudo funcione com fluidez, de 
forma ágil e eficaz, com redu-
ção do índice de problemas 
administrativos e operacionais. 
Temos como meta e desafio 
estar presente em atividades 
e ações sociais do Clube, estar 
próximos aos associados.

- Os eventos sociais são parte 
importante do cotidiano no 

Clube. Como serão tratados?
O momento é de organiza-
ção, sem perda de conquis-
tas. Tudo o que foi conseguido 
pelo sócio será mantido, com 
esforço coordenado de nos-
sas equipes de trabalho para 
trazer melhorias contínuas em 
cada um dos eventos. Vamos 
cumprir religiosamente diretri-
zes de nosso Estatuto Social e 
Regimento Interno. Queremos 
e vamos buscar fazer o melhor!

- Em relação à infraestrutura 
e serviços, quais são os proje-
tos planejados? 
Nossa primeira meta é ter-

Entrevista: Claudinho e Wendel 
Gestão e transparência na prática

INSTITUCIONAL
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minar as obras iniciadas pela 
gestão anterior, como as novas 
quadras de Squash, por exem-
plo. Vamos também realizar e 
entregar obras previstas nas 
propostas de campanha, como 
a revitalização do Parquinho 
Infantil, da Academia e da Pis-
cina Olímpica.
Um projeto relevante, já inicia-
do, é a organização da Portaria. 
Faremos, assim que as ativida-
des forem retomadas, o reca-
dastramento e atualização de 
dados dos sócios. Com isso, 
será possível monitorar com 
maior assertividade o acesso 
de pessoas indevidas ao Clu-
be, aumentando a segurança 
dos associados. A atualização 
de dados permitirá também 
maior efetividade na comuni-
cação com os sócios, favore-
cendo implementar cada vez 
mais melhorias, até mesmo 
personalizadas de acordo com 
o estilo de vida e as expectati-
vas dos diversos perfis de pú-
blico.

- Diante das propostas de cam-

panha, pode-se concluir que o 
investimento desta gestão será 
direcionado a quais setores?
Estamos dando ênfase à con-
clusão das obras, à segurança 
dos sócios e também a me-
lhorias focadas na organiza-
ção de nosso pessoal. Estamos 
empenhados em qualificar e 
aprimorar os recursos huma-
nos e operacionais e em poder 
contar com a excelência do 
trabalho de ótimos profissio-
nais para trazer como resulta-
do uma prestação de serviços 
cada dia melhor no Clube Jara-
guá.  Estas três áreas de atua-
ção são para onde destina-se 
nosso maior investimento. 

- Qual o diferencial desta nova 
gestão?
Queremos trazer inovação, 
sem deixar de respeitar e se-
guir normas já consolidadas no 
Estatuto Social. Temos plena 
consciência de que estamos 
administrando um recurso fi-
nanceiro que é do associado, 
que nos confiou como repre-
sentantes. Portanto vamos pri-

mar por uma gestão participa-
tiva, na qual o sócio tenha voz. 
Vamos nos preocupar, sempre, 
com o rigor nas concorrências 
e orçamentos, buscando fazer 
as melhores compras. 

- Por fim, como pretendem 
enfrentar o grande desafio 
imposto pela pandemia do 
novo Coronavírus?
Nós estamos acompanhando 
de forma atenta as notícias e 
determinações legais. Vamos 
continuar trabalhando, mes-
mo com a determinação de 
fechamento do Clube, buscan-
do garantir a adequada manu-
tenção de nossa infraestrutura, 
tomando todas as precauções 
visando a segurança dos co-
laboradores. Vamos também 
buscar formas alternativas de 
cumprir nossa missão de pro-
mover lazer e entretenimento, 
por meio de nossos veículos 
de comunicação. Tomaremos 
as decisões e medidas neces-
sárias com cautela, buscando 
atuar com ética e responsabi-
lidade.

INSTITUCIONAL
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Ronaldo Cardoso Alves
(Diretor 1º Secretário)

Cláudio Gama
(Presidente)

Eduardo Loureiro Veras
(Diretor 2º Secretário)

Wendel Rios
(Vice-Presidente)

Walmir de Andrade Fadul
(Diretor 1º Financeiro)

Ronaldo Martins Pacheco
(Diretor 2º Financeiro)

Marília Ramos Batista
(Diretora Administrativa)

Rui Remi Alvim
(Diretor de Futebol de Campo)

Flaiton Vespoli
(Diretor de Sede)

Antônio Elias Nicomedes de 
Moraes (Diretor da Área do Tatu)

Leonardo de Barros Vinte
(Diretor do Parque Aquático)

Marcos Antônio dos Santos 
Júnior (Diretor Social)

Marcelo de Faria Peito
(Diretor de Esportes Especializados)

Misael Alvarenga Filho
(Diretor de Esportes Recreativos)

Conheça a nova Diretoria do Clube Jaraguá.

Diretoria Executiva 2020-2022

INSTITUCIONAL
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O Conselho Fiscal tem relevante papel na administração do Clube Jaraguá. Veja o que 
nos fala sobre atividades e projetos do Conselho o presidente da Mesa Diretora Márcio 
Fernando dos Reis. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, possui 48 anos e é sócio do 
Jaraguá há 14 anos.

Conselho Fiscal

Funções

O Conselho Fiscal (CF) é um órgão representa-
tivo dos sócios, encarregado de fiscalizar o de-
sempenho administrativo e financeiro da Di-
retoria Executiva. Formado por sete membros 
titulares e cinco suplentes, reúne-se uma vez por 
mês e extraordinariamente quando necessário. 
Compete ao CF vários procedimentos, dentre os 
quais: fiscalizar as contas; analisar os contratos; 
avaliar os balancetes; examinar relatórios anuais 
da Diretoria Executiva; verificar proposta orça-
mentária para cada ano; emitir parecer sobre as 
propostas da Diretoria Executiva a serem apre-
sentadas ao Conselho Deliberativo.

Desafio

Consideramos nosso principal desafio estrutu-
rar um Regimento Interno que sirva como guia 
de orientação, com base nas boas práticas de 
Governança Corporativa, e que estabeleça esco-
po e limites claros para atuação deste Conselho 
de forma independente, suprapartidária e sem 
conflito de interesses, atendendo de forma ple-
na o Estatuto Social e o Regimento Interno do 
Clube Jaraguá.

Expectativa

Queremos contribuir com o amadurecimento e 
a consolidação dos processos de gestão, trans-
parência e prestação de contas do Clube, uma 
vez que o CF é um órgão fiscalizador indepen-
dente e precisa se pautar com critérios claros e 
objetivos, que permitam identificar eventuais 
riscos que possam dilapidar o patrimônio de to-
dos os associados.

Membros 

O CF é composto por sete membros titulares, 
com 19 anos de associação ao Clube em média, 
sendo cinco profissionais com formação e atua-
ção em Contabilidade e dois em Direito. O Con-
selho conta ainda com cinco membros suplen-
tes, com larga experiência e atuação nas áreas 
de Administração, Direito e Contabilidade.

Gestão

O CF será gerido sempre em acordo com os pre-
ceitos do Estatuto Social e Regimento Interno 
do Clube, e também com observância em seu 
próprio regimento, a fim de garantir a fiscaliza-
ção dos atos administrativos e financeiros pra-
ticados pela Diretoria Executiva. O modelo de 
gestão adotado irá contribuir com a antecipação 
e mitigação de eventuais riscos e respectiva aná-
lise de impactos.

Associados

Acreditamos que os principais anseios dos as-
sociados em relação a este Conselho são de 
processos alinhados aos pilares de gestão e 
transparência propostos pela atual Diretoria 
Executiva. Temos ainda como objetivo elaborar 
uma pesquisa junto aos sócios para identificar 
os interesses mais legítimos, de forma a atender 
efetivamente o que o associado deseja e não 
aquilo que pensamos que ele deseja.

Conselho Fiscal - Mesa Diretora 2020

Presidente: Márcio Fernando dos Reis
1º Secretário: Cristiano dos Santos Rodrigues

INSTITUCIONAL

Márcio Fernando dos Reis
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Desafios

Temos como desafio trabalhar com respeito 
às diferenças, acima de tudo, buscando tomar 
decisões que possam trazer resultados efetivos 
como resposta aos anseios dos associados. O 
Conselho representa todos os associados do 
Clube, e deve buscar instrumentos para melho-
rar cada vez mais a vida do sócio no Jaraguá. 
Com o contexto mundial atual, temos também 
o grande desafio de encontrar soluções práti-
cas para as questões de ordem sanitária, e fi-
nanceira, trazidas pelo Coronavírus, que impac-
tam a vida do associado no Clube.

Projetos prioritários

Vamos criar várias frentes de trabalho, para de-
senvolver mecanismos que busquem transpa-
rência, modernidade e participação do associa-
do nas questões relevantes do Clube. O sócio 
terá mais atuação junto aos três poderes do Ja-
raguá, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e 
o Conselho Deliberativo. Um grande projeto a 
ser desenvolvido é a reforma do Estatuto Social 
do Clube, com processo participativo e envolvi-
mento dos associados.

Expectativas

O Conselho Deliberativo é formado por pes-
soas qualificadas e com ideias diversificadas. 
Acreditamos que com esta diversidade de ex-
periências e pontos de vista poderemos traçar 
metas e diretrizes para promover melhorias e 
fazer um Jaraguá cada vez melhor e mais or-
ganizado. Temos como expectativa sempre ou-
vir os associados e poder atender aos seus an-
seios. Vamos primar por fazer uma gestão séria 
e transparente, para que o Clube possa cami-
nhar a passos largos. 

Vamos saber um pouco mais sobre o trabalho do Conselho Deliberativo do Clube Ja-
raguá?! Conversamos com o presidente da Mesa Diretora do Conselho, Wagner da 
Silva Sales, veja o que ele nos contou sobre os projetos para a gestão 2020, sobre de-
safios e expectativas para esta nova fase. 

Conselho Deliberativo 

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora 2020

Presidente: Wagner da Silva Sales
Vice-Presidente: Renato Bispo
1º Secretário: Francisco Monteiro Neto
2º Secretário: Valéria Murta Vargas

INSTITUCIONAL

Wagner da Silva Sales
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Mantendo o compromisso de Gestão e Trans-
parência, a administração do Jaraguá, por in-
termédio dos trabalhos dos Diretores respon-
sáveis pelas ações da Secretaria – Diretores 1º 
e 2º Secretários –, cumprirá o que determina o 
Estatuto Social do Clube, realizando o recadas-
tramento geral de todos os associados, sem 
exceção. Oportunamente, será divulgado o 
período em que se dará esta ação, sendo certo 
que todos os processos estão sendo planeja-
dos e estruturados para que todos os associa-
dos possam fazer deste ato uma rotina, sem 
maiores problemas. O Recadastramento está 
em princípio previsto para ocorrer no segundo 
semestre de 2020.

“Sempre foi dito, ao longo do tempo, que há no 
Clube situações de anormalidades ou irregula-
ridades no cadastro de alguns sócios, sendo, 
portanto, nossa obrigação, como representan-
tes da Diretoria do Clube, realizar a fiscalização 
e adotar as correções porventura necessárias 
em cada caso”, ressalta Ronaldo Cardoso Al-
ves, Diretor 1º Secretário. 

Para que o associado não seja penalizado, a 
melhor forma de resolver eventuais irregulari-
dades na sua filiação, é, de antemão, já provi-
denciar os documentos que comprovem sua 
condição estatutária perante o Clube Jaraguá. 
Por exemplo, quando há falecimento do titu-
lar da cota, uma situação jurídica prevista no 
Código Civil obriga dependentes ou herdeiros 
a regularizarem a sucessão e direitos sobre a 
cota, que é um bem com valor patrimonial, 
pelos meios legais disponíveis (inventário, ces-
são, etc).

A irregularidade sobre a titularidade da cota 
patrimonial do Clube leva a uma série de pro-
blemas de ordem estatutária e legal, que aca-
ba por prejudicar todos os envolvidos. Veja, por 
exemplo, a questão das eleições. Há que ser 
publicada a cada triênio, com antecedência de 
seis meses da eleição, a relação dos sócios em 
condições de voto. E como já foi notado, asso-
ciados falecidos ainda figuram nesses editais, 
sai diretoria, entra diretoria. Também merece 
atenção a questão dos dependentes em situa-
ção irregular, inclusive, com contribuições em 

desacordo com o que o Estatuto prevê. Se o 
Clube não fiscaliza e não corrige estas distor-
ções, passa a corroborar com as ilicitudes, em 
detrimento da grande maioria que cumpre to-
dos os seus deveres.

O Clube implantará, em um futuro próximo, 
moderno sistema de controle de acesso de 
todos os frequentadores, e todos os associa-
dos, sem exceção, precisarão fazer registro e 
cadastro de imagens (fotografia capturada na 
Secretaria, digitais e face). Não haverá mais fi-
cha cadastral no sistema sem fotos, fato que 
por vezes foi aproveitado para fraudar o con-
trole de portaria.

Orientamos então, de antemão, todos os as-
sociados quanto ao dever de ajustar suas si-
tuações, regularizando o que for necessário. 
Lembrando que os sócios (e dependentes) 
que não cumprirem a obrigação de recadas-
tramento estarão sujeitos às penalidades pre-
vistas e terão obstruídas suas entradas nas de-
pendências do Clube. Em caso de dúvidas e 
outras informações necessárias, deve-se fazer 
contato com nossa Secretaria: secretaria@ja-
raguaclub.com.br ou 3490-9109/9110.

Recadastramento e Acesso ao Clube

Estatuto Social do Jaraguá Country Club
Capítulo VII - Dos Deveres dos Sócios, 
Art.23, Item VIII
São Deveres do Sócio Titular... Participar, 
juntamente com seus dependentes, do re-
cadastramento periódico quinquenal e/ou 
quando solicitado pela Diretoria Executiva, 
sujeito às penas previstas neste Estatuto.
 
Regimento Interno do Jaraguá Country 
Club
Capítulo II, Seção I, Art. 9º – Da Carteira 
Social e Acesso ao Clube
A cada 5 (cinco) anos, a contar pelo primei-
ro ingresso ao Clube, todos os associados 
deverão passar por um recadastramento 
obrigatório, com apresentação de docu-
mentos atualizados.

INSTITUCIONAL
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Emissão de convites

Em atenção à insatisfação e reivindicação de 
parte dos associados, que muitas vezes têm 
que dividir o espaço com grande número de 
convidados, vamos adotar medidas de contro-
le e observância ao Regimento Interno do Clu-
be Jaraguá. “É fato que hoje há convidados que 
frequentam o Clube mais que muitos sócios”, 
comenta o Diretor 2º Secretário Eduardo Veras. 
“Queremos, portanto, que prevaleça o direito 
dos associados de utilização plena e confor-
tável das instalações do Jaraguá. Os convida-

dos serão sempre muito bem-vindos, em uma 
frequência que seja razoável.”, complementa. 
 
Assim que as atividades forem normalizadas, 
será feito rígido controle na Secretaria, para 
garantia de cumprimento às normas do Re-
gimento Interno do Clube Jaraguá, que diz, 
no Capítulo III - Dos Convites, Artigo 16º, § 3º: 
Haverá impedimento de um mesmo convida-
do obter novo convite, em espaço inferior a 3 
(três) meses, mesmo que através de outro só-
cio proprietário. 
Contamos com a colaboração de todos.

ORIENTAÇÕES PARA RECADASTRAMENTO
 
Quando: 
A partir de 1º de julho de 2020

Objetivos:
Atualizar o cadastro dos sócios e dependentes, cumprindo o que diz o Estatuto Social e 
contribuindo para coibir práticas ilícitas e evasão de receitas;

Quem deverá fazer:
Todos os Sócios., sendo assim distribuído:
- Sócio Proprietário é obrigado a comparecer pessoalmente (prova de vida) e deverá entregar
   a documentação, sua e dos dependentes, além do formulário preenchido e assinado (modelo
   disponibilizado no site), onde deverão ser informados dados gerais, inclusive, endereço
   residencial e comercial - se houver; 
- Sócios dependentes e contribuintes podem, facultativamente, comparecer também para
   coleta de fotografia.

Qual é a documentação:
- Certidão de Casamento ou de União Estável, para os Sócios titulares e Contribuintes, nessa
   condição, expedida há no máximo 90 (noventa) dias; 
- Certidão de Nascimento, para os Sócios titulares e Dependentes Solteiros, expedida há no
   máximo 90 (noventa) dias; 
- 1 Foto 3 X 4, colorida e atual para cada sócio ou dependente, ou se apresentar pessoalmente
   para a coleta na Secretaria do Clube. Não será aceita fotografia antiga.

INSTITUCIONAL
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INSTITUCIONAL

Considerando o Decreto de Emergência com 
numeração especial 113, de 12 de março de 2020, 
que declarou situação de emergência em saú-
de pública no Estado de Minas Gerais em razão 
do surto de doença respiratória Coronavírus; a 
responsabilidade e preocupação em zelar pela 
saúde de associados, convidados, funcionários 
e colaboradores; também observando os rela-
tórios do Ministério da Saúde e da Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais referentes à 
Covid-19; e por fi m cumprindo determinação do 
Decreto nº 17.304, de 18 de março de 2020, que 
suspendeu, temporariamente, alvarás de loca-
lização e funcionamento de clubes de serviço e 
de lazer, o Clube Jaraguá foi fechado no dia 20 
de março, com vedação de acesso de sócios e 
convidados às suas dependências. Foram sus-
pensas temporariamente todas as atividades 
oferecidas aos associados, incluindo Academia 
e aulas das Escolas do Jaraguá, tendo sido defi -
nido que não será realizada cobrança de men-
salidades no período de 18 de março até a data 
em que as atividades sejam retomadas.

A Diretoria do Jaraguá está acompanhando de 

forma atenta os desdobramentos da pandemia 
Covid-19, empenhada em tomar as decisões e 
medidas necessárias, com cautela e responsa-
bilidade. Está dedicando tempo e esforços para 
continuar cuidando do Clube, visando garantir 
a adequada conservação de suas instalações. 
Está buscando soluções para os novos e com-
plexos desafi os relativos à gestão fi nanceira e 
de recursos humanos da instituição neste con-
texto de crise mundial. Estão sendo mantidas 
as atividades essenciais, muitos colaboradores 
foram colocados de férias, e estão sendo viabili-
zados trabalhos em home offi ce, rodízio e esca-
la mínima. Está também em processo a gestão 
de fornecedores.

O Clube Jaraguá é uma associação sem fi ns 
lucrativos, instituída e regulamentada pelo seu 
Estatuto Social. No Artigo 23, inciso II do Estatu-
to, é tratado sobre o pagamento da taxa de con-
domínio, e sobre a necessidade de aprovação 
do Conselho Deliberativo (CD) para qualquer 
proposta de alteração em seu valor. Portanto 
mudanças devem ser fruto de ação conjunta 
da Diretoria e Conselho, devendo ser apresen-

Covid-19: fechamento do Clube 
e outras medidas
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CORONAVÍRUS: PREVENÇÃO 
Faça sua parte na prevenção da Covid-19. Protegendo-se, você protege também os outros!

- Pratique o isolamento, sempre que possível.

- Ao sair, mantenha distância de cerca de um metro e meio de outras pes-
soas, e lave com frequência as mãos.

- Evite tocar o rosto - nariz, olhos e boca - antes de limpar as mãos.

- Ao higienizar as mãos, esfregue completamente todas as partes, internas 
e externas, e as unhas. Lave com água e sabão ou utilize álcool em gel 70%.

- Ao tossir ou espirrar, leve o rosto à parte interna do cotovelo.

- Caso apresente sintomas, não saia de casa, isole-se e use máscara.

- Limpe com álcool 70% objetos tocados frequentemente; e não compar-
tilhe objetos pessoais.

É também de máxima importância preservar sua saúde mental. O aumento de casos do 
novo Coronavírus traz apreensão e medo a toda a população. Situações como esta cau-
sam estresse e afetam diretamente a saúde das pessoas. É, portanto, preciso manter-se 
calmo, preservando sua imunidade. O excesso de informação, e também a exposição 
a notícias e dados falsos, provoca preocupação e ansiedade. Mantenha-se informado, 
porém de forma adequada, sem exageros, e buscando sempre fontes confiáveis.

tada proposta ao CD. Diante da necessidade de  
manter em dia pagamentos referentes a todos 
os custos fixos do Jaraguá, principalmente a fo-
lha salarial de funcionários, assim como despe-
sas relativas à prestação de serviço de fornece-
dores regulares, tornou-se imperiosa a decisão 
de manter, no momento, a cobrança da taxa 
de condomínio com valor integral. É responsa-
bilidade social do Clube, e de seus associados, 
preservar os agentes de toda a cadeia de valor 

e, desta forma, garantir a perpetuação da insti-
tuição.

Estas são as informações disponíveis até o mo-
mento de fechamento desta edição da Revista 
do Jaraguá. Certamente outras medidas serão 
tomadas frente ao enfrentamento da pande-
mia Covid-19. Todas as comunicações estão 
sendo divulgadas em nossas Redes Sociais e 
em nosso Site: www.jaraguaclub.com.br.

INSTITUCIONAL

Álcool Gel
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Com mais tempo em casa, as pessoas estão 
frequentando mais a cozinha, se arriscando em 
experimentar novas receitas, e talvez comendo 
mais!

Por isso nossa dica é manter, principalmente 
nestes dias, uma alimentação saudável. Uma 
dieta equilibrada, aliada à prática de atividade 
física, sempre traz bons resultados. Preservar 
a saúde é neste momento muito importante! 
Com as academias e escolas fechadas, muitas 
pessoas estão treinando em casa, com a ajuda 
de profissionais que trazem orientações online, 
o que é extremamente benéfico.

Seguir uma dieta com variedade de produtos ri-
cos em nutrientes e com baixo teor de gordura, 
como grãos, cereais integrais, frutas e verduras 
é uma excelente escolha para quem também 
está modernizando e criando novas alterna-
tivas para seus roteiros de malhação. Não se 
pode perder o foco!

Em tempos de quarentena é preciso tomar cuidado com a alimentação.

Alimentação saudável em casa

curtas do jara
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curtas do jara

Além de novas pintura e decoração, que torna-
ram o local mais alegre e aconchegante, foram 
instaladas placas orientativas, que possibilitam 
uma melhor utilização do espaço. E visando 
maior conforto para os pequenos, o ambiente 
agora possui colchões novos.

Outra novidade é o banheiro família, sugestão 
do pai Cristiano Alvarenga. Diante da necessi-
dade de levar sua filha de três anos ao banhei-
ro, ele sentiu a falta deste ambiente, onde ele 
tivesse segurança e privacidade necessárias, e 
fez sua sugestão. Ideia já colocada em prática 
pela Diretoria do Parque Aquático, responsável 
pelo Berçário!

O zelo pelas crianças em nosso Clube é uma 
preocupação constante de gestores que, em 
integração com os sócios, reconhece as neces-
sidades de aprimoramento e propõem ações 
efetivas. Estas são apenas algumas das me-
lhorias, já implementadas, que fazem parte de 
uma proposta maior de grande reestruturação 
e ampliação, previstas não só para o Berçário, 
como para todo o espaço do Parquinho Infantil.

Foi realizada a revitalização do Berçário, que hoje conta com uma nova estrutura.

Revitalização do Berçário
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sociadas e funcionárias.No Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o 
Clube recebeu associadas para uma progra-
mação especial. Teve aulões de alongamento 
e hidroginástica e também jazz fit, com o Gru-
po Sinara Machado. Oferecemos degustação, 
apresentação e distribuição de amostras de 
produtos, viabilizadas junto a nossos parceiros 
Forever The Aloe Vera Company, Kleon, Esmal-
teria Mahé e Lima Limão Essências. Alguns “mi-
mos” promocionais foram sachês perfumados 
e lixinhas de unha. E nossas mulheres foram 
também presenteadas com rosas, crianças, as-

Foi um dia de atividades pensadas e preparadas com 
muito carinho para nossas mulheres! 

Dia da Mulher: mimos e rosas
curtas do jara
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diversificadas de boas leituras para crianças, jo-
vens e adultos.

E também estimular o costume da boa leitura, 
para mudar o hábito de uso exagerado de equi-
pamentos eletrônicos, como TVs, celulares e 
tablets. Chegou ao Jaraguá no início de março 
o projeto Geladeira Literária, resultado de par-
ceria firmada pelo Clube com o Rotary Club BH 
Jaraguá.

O projeto está contemplado em uma das áre-
as de enfoque do Rotary, a educação, e busca 
ampliar possibilidades de aprendizados. O Con-
selheiro do Clube e membro do Rotary Onési-
mo Moreira Ramos, comenta: “Como exemplo 
de vida, quando eu era jovem, aos oito anos de 
idade, meu pai fazia com que os filhos lessem 
um trecho de jornal e falassem o que haviam 
entendido. O hábito permanece até hoje entre 
os filhos, a boa leitura traz aprendizados que fi-
cam para sempre. É muito importante formar 
cidadãos com conhecimento”.

Os livros ficam à disposição na Geladeira, ao 
lado do Parquinho Infantil, para uso dos sócios 
e posterior devolução. E como é um projeto co-
laborativo, contamos também com as doações, 
para mantermos o espaço sempre com opções 

A ideia é divulgar e incentivar a leitura no Clube junto a crianças, jovens e adultos. 

Geladeira Literária

curtas do jara
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ESPORTES

O Clube promove a prática de diversas modalidades diferentes, com grande 
envolvimento dos associados. Além das aulas oferecidas nas Escolas do Jara-
guá, há também grupos ativos, com treinos regulares, formados e conduzidos 
pela iniciativa de sócios atletas. Outra atividade frequente é a realização de 
torneios internos e também a participação de jaraguenses em campeonatos 
externos, em competições intermunicipais e interestaduais. Grandes eventos 
esportivos já consolidados no Clube são, por exemplo, os torneios de futebol 
Cifu, Cifuzinho, Tatu, Tatuzinho e Torneio Feminino; o Campeonato Interno de 
Natação (CINA); o Campeonato de Integração de Esportes do Jaraguá (CIEJ).

ESPORTES DO JARA
O Jaraguá tem expressa em sua missão a finalidade primordial de

 difundir e incentivar o esporte junto aos associados. 
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Temos hoje, por exemplo, cerca de 120 atletas 
no Voleibol, cerca de 50 atletas no Basquete-
bol, aproximadamente 200 alunos na Escola de 
Futebol e mais de 60 atletas no Tênis, ofertado 
em saibro e quadra rápida. Há ainda no Clube a 
prática de Futevôlei, Peteca, Squash, Natação, 
Nado Artístico, Deep Water, Hidroginástica, 
Funcional, Corrida e Handebol. E também aulas 
de Dança, Pilates e Lutas. E assim que as ativi-
dades normalizarem, teremos grande novida-
de! Será lançada a nova modalidade Iniciação 
Esportiva Universal (IEU), voltada para crianças 
de 4 a 9 anos.

Enquanto estamos de quarentena, não deixe 
de exercitar-se. Utilize atividades rotineiras para 
aprimorar seu condicionamento físico geral. 
Abandone um pouco a TV! Suba e desça es-
cadas (quando possível) e faça alongamentos. 
Lembre também que é importante manter os 
estímulos cognitivos, mantenha atualizado seu 
repertório de livros e artigos. A dica principal é 
não ficar parado!

ESPORTES
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ESPORTES

Academia do Jara: novidade na 
oferta de serviços

A Academia do Clube Jaraguá, desde sua inau-
guração em 2005, é um dos ambientes queridi-
nhos dos associados adeptos à prática de exer-
cícios físicos. Neste espaço são disponibilizados 
equipamentos modernos e excelentes profis-
sionais, que dão suporte às atividades ofereci-
das, de modalidades diversas, como muscula-
ção, alongamento, mix localizada, mix trainning 
e spinning.

Visando buscar melhorias e adequar os servi-
ços da Academia aos novos padrões de mer-

cado, houve alteração na oferta de serviços e 
valores, implementada em março de 2020. Pas-
sou a ser adotada cobrança de valor único de 
mensalidade – R$ 79,90 – e ofertado passaporte 
com direito à prática de todas as modalidades 
(exceto para horário econômico).

Devido à pandemia Covid-19, o Clube encontra-
-se fechado e as atividades da Academia estão 
temporariamente suspensas. Mas alertamos 
para a importância da manutenção da práti-
ca de atividades físicas, mesmo em casa, para 
manter sua boa saúde física e mental! Acompa-
nhe em nossas Redes Sociais dicas para man-
ter-se na ativa durante a quarentena!
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Torneio Mais Mais Master 
de Natação

Foi realizado pela primeira vez em Belo Hori-
zonte, nos dias 13 a 15 de março, no Clube Ja-
raguá, o tradicional Torneio Mais Mais Master 
de Natação! A competição, que tem objetivo 
de reunir atletas e promover encontros e troca 
de experiências, é destinada a nadadores de 50 
anos ou mais. O torneio contou com programa-
ção de provas, palestra proferida pelo Professor 
da Universidade Federal de Uberlândia Dr. Ro-
berto Canto, e também com atividades alter-
nativas de confraternização e lazer, como por 
exemplo um City Tour com visitação a alguns 
dos principais pontos turísticos da cidade. 

Foram 74 inscritos no evento, prestigiado por 
atletas de diversos estados do país: Curitiba, 
Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro são alguns 
exemplos. Também marcaram presença nada-
dores de clubes do interior do estado e da capi-
tal. O Jaraguá foi representado por seis atletas, 
três da categoria masculina e três da feminina. 
Nossos nadadores tiveram ótimo desempenho, 
cumpriram as provas com muita garra e dispo-
sição e subiram ao podium várias vezes!

Nesta edição do evento foram homenageados 

os atletas mineiros Cynthia do Egypto Mazone 
e Marcus Laborne Mattioli, que superaram três 
recordes sul-americanos para a faixa 60+. Na 
competição foram também superados três re-
cordes brasileiros. A 24ª edição do Torneio Mais 
Mais Master de Natação foi promovida pela 
ABMN (Associação Brasileira de Masters de 
Natação) em parceria com a FAM (Federação 
Aquática Mineira), e apoio do Jaraguá. Nosso 
Clube foi bastante elogiado, tanto pelas insti-
tuições organizadoras, quanto pelos atletas visi-
tantes, por suas instalações e pela colaboração 
na realização do evento.

Helen Magalhães, diretora da ABMN, registra: “O 
nosso muito obrigado, mais uma vez, à Direto-
ria do Clube Jaraguá, que sempre nos recebeu 
com cordialidade, sendo um grande incentiva-
dor dos esportes aquáticos em Belo Horizonte, 
abrindo suas fronteiras a Minas Gerais e, porque 
não, a todos os brasileiros.” O Diretor do Parque 
Aquático, Leonardo Vinte, comenta sobre os 
resultados: “Tamanho reconhecimento deve-
-se a todo o apoio da Diretoria Executiva, assim 
como ao compromisso de todos os funcioná-
rios envolvidos. Que mais iniciativas como esta 
possam ampliar cada vez mais a visibilidade do 
Clube, nacionalmente, mostrando a força do 
Jaraguá nos esportes e atividades aquáticas.

ESPORTES
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ESPORTES

Torneio de Boliche

Jogadores de Boliche estiveram reunidos no dia 
8 de março para dar início a mais um torneio no 
Clube Jaraguá, que conta com a participação 
de 26 associados. Foram strikes e jogadas es-
petaculares, pra ter orgulho dos jogadores jara-
guenses! Devido ao contexto de pandemia Co-
vid-19, com suspensão das atividades do Clube, 
o campeonato foi interrompido, e terá continui-
dade assim que a situação estiver normalizada. 
No retorno, os jogadores poderão aproveitar 
a pista recém-reformada e também 40 novos 
pinos, que serão entregues assim que tiverem 
início novamente os jogos. 

Diretor Antônio Elias e jogadores
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O Clube Jaraguá tem orgulho de poder contar em sua história com a realização de 
diversos eventos de sucesso, e através deles ser responsável por proporcionar muita 
alegria e diversão a associados e convidados. A continuidade dos eventos sociais 
está garantida pelos novos dirigentes do Clube, e os associados podem comemo-
rar, pois o intuito é de melhorar cada vez mais! De programações exclusivamente 
infantis àquelas destinadas a toda a família, o Clube ofereceu e continuará ofertando 
muito entretenimento e lazer. Queremos que a participação em nossas festas sejam 
momentos muito especiais. A satisfação de todos é o nosso foco! 

Social E Recreação
A cada evento do Jara é uma alegria gostosa e bonita de se ver nos rostos 
das pessoas presentes! É isso que faz valer toda a nossa dedicação e o 
nosso empenho na realização de cada um deles.

Social E Recreação
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Mais um projeto entrou para o calendário do 
nosso Clube, o Jara Folia. Foi incrível ver a ale-
gria das pessoas em uma festa linda e bem or-
ganizada. Foram oito horas de show, chopp e 
comida boa, em um dos melhores pré-carna-
vais de BH. No Carnaval não poderia ser dife-
rente, né?! Tivemos um Baile do Pirata super 
animado e muito prestigiado pelos sócios. Mais 
uma vez escolhemos a dedo nossas atrações 
musicais, que fizeram a alegria dos foliões no 
Palco da Piscina. A Matinê Infantil também foi 
um sucesso, com concurso de fantasias e vá-
rios prêmios, além das brincadeiras com nossa 
equipe e uma banda top, o bloco Vamu Pulá, 
com Márcia Drumond. Teve também mini trio 
elétrico, que levou os pequenos para a Piscina 
da Passarela com muita diversão.

carnaval 2020
Teve muita folia no Jara.

 

Social E Recreação 
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Social E Recreação
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Social E Recreação 
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Social E Recreação
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Social E Recreação 

Nosso Circuito Verão este ano foi elaborado 
com muito critério técnico. Trouxemos, para 
animar o evento, as melhores bandas da região 
de BH, famosas e conhecidas do nosso público. 
Não esquecemos em nenhum minuto de trazer 
atividades para todas as idades, de lazer e es-
portivas. E nossas crianças foram privilegiadas 
com uma programação especial de brincadei-
ras e gincanas organizadas pelo Departamen-
to de Eventos. Foram 15 dias de atividades, nos 
fi nais de semana, no período de 10 de janeiro a 
9 de fevereiro. Apesar do verão mais chuvoso 
este ano, nosso Circuito Verão foi realizado com 
muito sucesso.

circuito verão
Apesar do verão chuvoso, o evento foi um sucesso!
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Social E Recreação
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Social E Recreação 
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Social E Recreação

Aproximadamente 100 crian-
ças, com idade de 4 a 12 anos, 
se divertiram bastante na edi-
ção de janeiro/2020 da nossa 
Colônia de Férias, realizada nos 
dias 27 a 31. Ganharam café, al-
moço, lanche, uma camiseta 
da Colônia, e também conta-
ram com uma programação 
diversificada de atividades re-
creativas e educativas. Tudo, 
claro, com o acompanha-
mento de monitores super 
animados, que incentivaram 
o melhor aproveitamento e 
intensificaram a alegria das 
crianças. Tivemos futebol, 
judô, corrida maluca, caça ao 
tesouro, jogos de tabuleiro, 
aventuras, diversão na água, 
oficina de brinquedos, torta 
na cara, guerra de balão, ofici-
na gourmet, karaokê e muitas 
outras atividades. Enfim, não 
faltou diversão! 

“A colônia foi excelente. Há 
cinco anos o Thalles partici-
pa, e toda vez a gente leva 
pelo menos um amiguinho 
que não é sócio do Clube para 
participar. A relação custo-be-
nefício é ótima. Uma simples 
ida ao cinema não fica menos 
de cem reais. Criança tem que 
ter espaço para correr, pular, 
gastar energia e ter contato 
com a natureza. O Jaraguá é 
o lugar ideal!“
Anna Carolina Faria, mãe do 
Thalles Aluízio Faria Campos

“João ama a colônia de férias, 
é uma oportunidade de co-
nhecer novas crianças e par-
ticipar de várias brincadeiras. 
Ele já frequenta há mais de 
dois anos, e sempre pede para 
ir. Fica muito feliz em partici-
par das brincadeiras na pisci-
na e dos jogos como caça ao 

tesouro. Outra coisa que gos-
ta muito é do Máster Chef. Ele 
fica muito cansado, pois o dia 
é cheio, mas fica muito feliz.”
Janaína Araújo de Souza, mãe 
do João Bernardo de Souza 
Rocha

“Com a chegada das férias 
escolares, nós pais sempre fi-
camos na dúvida do que fa-
zer para distrair nossos filhos. 
Aqui em casa vemos a Colô-
nia de Férias do Clube Jara-
guá como uma excelente op-
ção, pois nesse ambiente as 
crianças podem participar de 
atividades significativas e di-
versificadas que, mais do que 
divertir, também contribuem 
para a formação, além de evi-
tar que elas ficam ´presaś  na 
frente da TV ou usando tablets 
e celulares. Sem contar que 
elas ficam sob os cuidados 
de profissionais qualificados 

e preparados para lidar com 
o público infantil. São pessoas 
de confiança e responsabili-
dade. A Colônia auxilia nossos 
filhos na socialização, incen-
tiva a prática de atividades 
físicas, promove a criativida-
de, estimula a alimentação, 
proporciona segurança e ale-
gria às crianças. As minhas fi-
lhas adoram e sempre pedem 
para ir, ficam ansiosas com a 
chegada e na hora de ir em-
bora pedem pra ficar mais 
um pouquinho. Voltam falan-
do eufóricas das brincadeiras 
e das competições. Sou muito 
grata à equipe do Clube Ja-
raguá, e sempre que possível 
minhas filhas estarão lá, nes-
ta nossa segunda casa.”
Luciana Maria Alves Pereira, 
mãe da Rafaela Alves Pereira 
Vilela e da Marcela Alves Pe-
reira Vilela

O objetivo era proporcionar alegria e diversão às crianças, e ele foi cumprido!

colônia de férias
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chas em nossos caixas e retirá-las em qualquer 
um dos bares – não somente na unidade em 
que comprou, como era antes. Outra novidade 
será a presença de caixas volantes: profissionais 
que estarão presentes em todo o espaço, entre 
os convidados, atendendo a todos e poupando 
você de precisar se locomover até o caixa fixo. 
Quanto tudo normalizar, e já tivermos vencido 
esta pandemia, o Jara te espera para mais inú-
meros eventos memoráveis. 

partir do reaproveitamento de materiais, que 
visa a conscientização para a importância da 
preservação ambiental. As oficinas são gratui-
tas, ocorrem em dois horários, das 10 às 11h e 
das 15 às 16h. E agora em tempos de quarente-
na, estão sendo feitas em nossas Redes Sociais! 
Acompanhe! 

Muita gente certamente já está morrendo de 
saudades dos eventos do Clube Jaraguá. E com 
razão, é sempre uma festa melhor que a ou-
tra!  Ainda não dá para prever uma data, mas 
o Cube já vai voltar com novidade no sistema 
de vendas, de comidas e bebidas durante os 
eventos, o que promete deixar a curtição ainda 
melhor e mais animada. 

O que vai mudar? Você poderá adquirir suas fi-

O Clube Jaraguá oferece, em todas as sextas-
-feiras, Oficinas de Recreação para crianças a 
partir de 4 anos de idade. Nestes espaços, as 
crianças se divertem com atividades lúdicas e 
artesanais, como a produção de brinquedos e 
a realização de brincadeiras que auxiliam no 
aprendizado cognitivo e motor. Uma das ativi-
dades comuns é a produção de brinquedos a 

Sistema de Vendas em Eventos

Oficinas da Recreação

Social E Recreação
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Prezados Jaraguenses,

Era meu intento cumprimentar as mulheres 
jaraguenses, exatamente no Mês da Mulher, 
porém nem tudo que planejamos podemos 
realizar. Creio que esta pandemia que estamos 
vivendo veio para nos mostrar o quanto somos 
frágeis, o quanto necessitamos enxergar o pró-
ximo com os olhos do amor, da compreensão, 
da caridade, e para que estejamos mais perto 
de Deus, na fé e em nossas orações.

Como esposa do Presidente, eu, Shirley Gama, 
não poderia deixar que nossos ânimos se arre-
fecessem, ainda que estejamos distantes, que 
não possamos nos abraçar e estar em constan-
te contato. Mas tenho fé que em breve o fare-
mos novamente, e tenho a certeza de que vol-
taremos seres humanos bem melhores.

Encontrei a mulher que hoje existe em mim 
quando me tornei mãe. Emocionei-me ao ouvir 
um choro e meu riso foi mais largo. Tive três fi-
lhos, abençoada agora pelo neto e pela netinha 
que está a caminho.

Sinto orgulho quando assisto a uma de nós as-
sumindo cargos, fazendo o bem ou simples-
mente sendo esposa e mãe. Olho no espelho e 
vejo um pouco de cada uma de vocês em mim. 
Ser mulher é refletir essa diversidade, é ser gen-
til, determinada, ser energética, ser ética. Essas 
são qualidades que a meu ver qualquer ser hu-
mano deve cultivar e aprimorar em vida.

As mulheres são mães, esposas, empresárias, 
operárias e, acima de qualquer rótulo, são cida-
dãs.
 
Peçamos a Deus pelos nossos esposos, filhos, 
netos, e pela nossa família jaraguense, porque 

sabemos que uma prece de mãe arrebenta o 
céu. Que a bênção de Jesus recaia sobre nos-
so convívio e em nossos lares, e logo estaremos 
vendo passar esta tempestade que este  novo 
vírus está causando em todo o mundo, e volta-
remos à nossa normalidade.

“Em meio à tempestade, o Senhor nos interpela 
e pede que nos despertemos... Temos uma ân-
cora: na sua cruz fomos salvos. Temos um leme: 
na sua cruz fomos resgatados. Temos uma es-
perança: na sua cruz fomos curados e abraça-
dos, para que nada e ninguém nos separe do 
seu amor redentor.” (Papa Francisco).

Que Deus nos abençoe.

Palavra da Shirley

 

Palavra da shirley
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