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Amigos Jaraguenses,

    Fechamos o primeiro semestre de 2022 e podemos comemorar o resultado de nossa gestão e de nosso 
Clube. A cada dia que passa, o Jaraguá Country Club fica mais lindo e aconchegante. Gostaria de dividir com 
todos vocês a satisfação e alguns momentos marcantes deste ano até aqui. 

    Este semestre foi caracterizado pelo retorno dos grandes eventos em nosso Clube. Tivemos a 1ª Copa do 
Brasil Society JCC com a presença maciça dos sócios praticantes do futebol e também das nossas meninas 
que são show de bola no esporte que é a paixão nacional. Na sequência, veio o Baile do Dia das Mães, com 
quase 2 mil associados em nosso Salão Social. Engatamos com o Torneio Tatuzinho e como é bonito ver as 
crianças competindo dentro do espírito esportivo e as famílias torcendo no lado de fora dos campos. São 
momentos onde fazemos valer a essência da importância da família, uma das bases do Jaraguá Club.

    Seguimos com sucesso em nosso primeiro Jara Festival. Houve uma adesão gigantesca dos sócios no 
sábado e também no domingo. Os shows foram maravilhosos, o churrasco estava  saboroso e o chopp bem  
gelado, aproveitamos demais o momento. Em junho, tivemos a nossa tão esperada e tradicional Festa Junina, 
o “Arraiá do Jara”, que nos proporcionou muitas emoções. O evento contou com sete shows e entrada franca 
para todos os sócios do Clube. Foi uma noite repleta de música, ao som de artistas de expressão nacional 
como Fernando e Sorocaba, que trouxeram o melhor do repertório sertanejo. Frejat, com o seu pop rock, 
levantou o público e encerrou a festa em grande estilo. Não houve registro de problemas e recebemos um 
público estimado em 12 mil pessoas. Que maravilha voltar com esse momento após dois anos de espera! 
Não tenho dúvidas que o Arraiá do Jara é a melhor festa junina de Belo Horizonte. 

    Caminhamos agora para a segunda etapa de 2022, na qual entregamos as arquibancadas das quadras 
de futevôlei e do Campo Society, porém não foi somente isso, ainda temos muito a fazer esse ano, como a 
inauguração da Piscina Olímpica e um upgrade no Parquinho das nossas crianças. Vamos nos concentrar 
nesses pontos para entregar aos sócios sempre o melhor. No que tange à gestão administrativa, financeira 
e operacional do Clube estamos indo dentro do planejado e o JCC está sólido e cada vez mais profissional. 
Nesse caminho, continuamos a promover a capacitação de nossos colaboradores, damos ênfase em nossas 
chefias e lideranças visando alicerçar a prática de gestão com planejamento, rotina e controles. 

    Tivemos o nosso balanço contábil de 2021 auditado por uma empresa independente, sendo a BDO 
RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira de sociedade simples, membro da BDO International 
Limited, uma companhia limitada por garantia do Reino Unido, que faz parte da rede internacional BDO de 
firmas-membro independentes. Recebemos a aprovação dessa empresa de auditoria em 100% de nossas 
práticas e sem nenhuma ressalva. Vale dizer que, desde 2017, não tínhamos um balanço auditado sem 
ressalvas. Existe um trabalho em sintonia entre a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, atualmente 
presidido pelo nosso colega Rodrigo Lara Resende, e neste sentido, estamos juntando forças para total 
transparência e segurança na administração do Jaraguá Country Club.

    Nossos agradecimentos, em especial, aos colegas Rodrigo Lara Resende, Márcio Reis e Walace, 
parceiros do Conselho Fiscal. Vamos nos orgulhar, pois somos um Clube diferenciado dos demais e 
estamos acima da média em todos os sentidos. Temos uma gestão firme e competente que traz 
resultados concretos, como os senhores podem observar. Vamos participar e peço aos sócios 
que busquem cada vez mais a conscientização do processo de gestão do Jaraguá. É muito 
importante fazer a análise crítica dos resultados e garantir a sequência dessa trajetória.

    O nosso JCC não é para amadores. Parabéns, Jaraguenses! Podemos nos orgulhar 
do nosso Clube!



PESSOAS QUE FAZEM O 
CLUBE ACONTECER DE 
DOMINGO A DOMINGO:

COLABORADORES SÃO 
HOMENAGEADOS PELO 
DIA DO TRABALHADOR

    O dia 29 de abril foi de comemoração em dose dupla 
no Jara. Além da tradicional festa dos aniversariantes 
do mês, houve uma homenagem aos colaboradores 
pelo Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio. Fo-
ram servidos pães de queijo, salgados, bolo, sucos e 
refrigerantes. Na ocasião, o vice-presidente, Wendel 
Rios, fez um agradecimento aos que colaboram com 
o dia a dia do Clube. “Agradeço a todos vocês por todo 
trabalho, por todo comprometimento. Desejo que vocês 
aproveitem bastante esta festa. Uma salva de palmas!”.

    Ao final do evento, a equipe de Recursos Humanos 
distribuiu um brinde a todos com uma mensagem de 
gratidão por fazerem do JCC a melhor opção de lazer 
de Belo Horizonte.

Arnaldo Vieira dos Santos
Encarregado de Manutenção  

31 anos de JCC

Daniel  Alves Teixeira 
Técnico de Manutenção

atua no Salão Social 
26 anos de JCC

Dilma Imaculada da Rocha Barbuda  
 Massagista da Sauna 

 19 anos de JCC

Jussara Cristina de Paula Silva 
 Atendente do Vestiário feminino 

 11 anos de JCC

    Com o objetivo de qualificar cada vez 
mais a sua equipe de colaboradores, o Ja-
raguá Country Club deu início, em 06 de 
abril, ao Programa de Desenvolvimento 
Lideranças Jara. A meta foi capacitar, ori-
entar e alinhar os coordenadores de área 
na gestão dos processos de Recursos Hu-
manos e Departamento Pessoal para con-
quistar resultados mais satisfatórios para 
o Clube. 

    Semanalmente, os líderes participaram 
do treinamento, dividido em módulos, e 
com duração de uma hora. Entre os temas 
abordados pela equipe de Recursos Hu-
manos, Gerência e Diretoria Administrativa 
estavam: avaliação de performance, comu-
nicação, programação de férias, trabalho 
em equipe entre outros de suma importân-
cia para a gestão de pessoas. “Nos meses 
de abril e maio, realizamos treinamento com 

CAPACITAÇÃO DE LÍDERES
 PARA APRIMORAR O TRABALHO

os nossos coordenadores de área buscando 
engajar, motivar e instigar a nossa equipe 
a conquistar as metas traçadas, melhoran-
do a interação e a comunicação interna e 
criando um ambiente de trabalho mais esti-
mulante”, ressaltou a diretora Administrati-
va, Marília Ramos Batista. 

    O vice-presidente, Wendel Rios, disse que 
investir na profissionalização sempre foi uma 
meta da atual gestão. “Queremos um Jaraguá 
cada vez mais profissionalizado, com equipes 
capacitadas e prontas a oferecer o melhor ao 
associado. Buscamos no mercado pessoas que 
estejam alinhadas aos nossos valores, missão e 
visão.”

    O curso foi finalizado no dia 04 de maio e 
deixou como lição aos participantes a importân-
cia da empatia, da cooperação e do trabalho em 
equipe na gestão de pessoas.

Capacitação e orientação para os coordenadores do Jara

Práticas interativas com o objetivo 
da cooperação unificada

Celebração dos colaboradores

Brinde aos colaboradores 
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Dinâmica desafiadora para reforçar o espírito
 de equipe 
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ENTRE  AS PRINCIPAIS MELHORIAS SE DESTACARAM:

01 Pintura geral do Clube

02 Reforma das Saunas
Masculina e Feminina 06 Reforma do Berçário, do

Ambulatório e do
Restaurante do Moreira

07 Término das quadras
de squash03 Reforma dos Quiosques 

08 Conclusão da 1ª etapa
do Parquinho04

Reforma e troca do
assoalho da pista de
boliche

09
Conclusão do
Estacionamento da
Infraero

05 Reforma da Pista de
Caminhada, incluindo
iluminação

10
Pintura, troca da cobertura e
da iluminação da Quadra
Poliesportiva

MELHORIAS DURANTE A GESTÃO 2020 - 2022MELHORIAS DURANTE A GESTÃO 2020 - 2022
 APRESENTADAS EM REUNIÃO DO CD APRESENTADAS EM REUNIÃO DO CD

    Mensalmente, o Conselho Deliberativo se reúne para a discussão de diversas pautas. 
Nesta edição, destacamos o encontro realizado no dia 25 de abril. Além do esclareci-
mento da Comissão de Reforma do Estatuto e Regimentos sobre as mudanças propos-
tas no Estatuto, adaptação do Estatuto à Lei de Incentivo ao Esporte e Convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o diretor de Sede, Flaiton Vespoli, apresentou 
as obras realizadas na gestão atual. 

    Ele citou todas as reformas realizadas no Clube, principalmente durante o período 
da pandemia (2020/2022). 

    A atual gestão sempre teve como propósito tornar a parte administrativa a 
mais profissional possível. Sendo assim, priorizamos alguns processos que o 
Clube não tinha. Agora, toda obra tem um projeto arquitetônico, estrutural e e-
xecutivo, além de um seguro. Inclusive, criamos um banco de dados para arma-
zená-los. Pensamos que se vamos investir, isso deve ser feito da melhor maneira 
para oferecer um produto de excelência para o associado, que é o nosso grande 
foco. Esta vem sendo a diretriz desde que assumimos, em 2020.

    Com o início da pandemia, já que o Clube foi fechado por determinação 
das autoridades municipais, decidimos fazer manutenções que no dia a 
dia não são viáveis. Começamos a pintura de todos os complexos com as 
novas cores. Fomos fazendo obras pontuais, esvaziamos a Piscina da Pas-
sarela e a Piscina Aquecida Externa e as rejuntamos. Modernizamos a Pis-
cina do Cogumelo para que com a volta, o sócio tivesse um impacto visual 
positivo. Enfim, foram inúmeras reformas, todas apresentadas por mim na 
reunião do Conselho Deliberativo do mês de abril. 

    Estamos estudando algumas propostas para que tenhamos energia solar 
no Clube e para que consigamos fazer a substituição dos queimadores da 
caldeira das Saunas para gás natural. Venho analisando a viabilidade para 
decidir se compramos no mercado livre ou se fazemos a nossa própria e- 
nergia. Temos outras entregas para realizar até o fim do ano e esperamos 
atender às expectativas de todos que confiam em nosso trabalho. 

     Estar à frente da Diretoria de Sede vem sendo um grande desafio para 
mim, para o nosso presidente, Cláudio Gama, para o vice, Wendel Rios e 
demais diretores. Ter a pandemia em meio à gestão foi uma surpresa de-
sagradável e ainda administramos muitos resquícios que o período da 
Covid-19 deixou, mas estamos certos que temos feito o melhor para que o 
Jaraguá Country Club continue tendo a fantástica infraestrutura de esporte 
e lazer que oferece, um exemplo a ser seguido. 

    Deixo aqui o meu agradecimento pela oportunidade de participar do 
crescimento da nossa segunda casa. 
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18  Implantação Área de
Resíduos Sólidos 26

27

28

Troca do telhado da quadra de
peteca e recuperação de todo
o complexo 

11

12 Manutenção das quadras
de tênis 20 Pintura do Salão de Sinuca

21  Reforma da Academia e
da Casa Administrativa13 Construção do deck de

madeira 

22
Rejuntamento das piscinas
(Passarela e Aquecida
Externa)14 Troca de iluminação das

áreas do Clube para LED 

23 Reforma da Piscina do
Cogumelo e iluminação15 Instalação do espaço para o

futebol de mesa

24 Construção do Campo
Society16 Reforma do bar do vôlei

17 Início das quadras de
futevôlei 25 Projeto de implantação e

reforma do banheiro Deck
Norte

Projeto de melhoria da
Piscina do Parquinho

 Projeto para Vestiário
Feminino do vôlei

19 Reforma da Piscina
Olímpica

Entrega das arquibancadas do
Campo Society e das quadras
de futevôlei

Novo espaço 
DE ESPORTE

     As duas quadras de futevôlei, ambas de 23 me-
tros por 23 metros, construídas junto ao Campo 
Society, foram entregues, informalmente, no dia 04 
de junho. A oficialização acontecerá em agosto, 
quando será finalizado o quiosque que integrará o 
espaço. Nesta data, vários associados já puderam 
praticar peladas da modalidade nas novas areias. 
Foram jogos teste e, desde então, as mesmas vêm 
sendo utilizadas.

    Além das quadras, foram entregues as arqui-
bancadas. As das quadras têm cinco metros de 
comprimento e as duas do Campo Society pos-
suem nove metros de extensão. Na construção 
foi adotado o método tradicional, utilizando blo-
cos e concreto, com acabamento em pintura. Os 
locais são acessíveis a cadeirantes. O vice-pre- 
sidente, Wendel Rios, comemora o feito da atual 
gestão. “Para nós é uma alegria entregar mais estas 
obras ao Jaraguense, pois sabemos da importân-
cia do esporte dentro do Clube e valorizamos mui-
to isso. Vamos sempre investir nessas melhorias”.

Baile dos Pais

    Com frequência, como forma de manutenção, a areia será 
complementada e lavada com cloro para evitar o bicho geográ-
fico, uma espécie de larva. O diretor da Área do Tatu, Antônio 
Elias de Moraes, disse que o associado só ganha com o novo 
espaço. “Isso é muito importante para a Área do Tatu. Com a am-
pliação, teremos de 60 a 80 pessoas a mais participando do fu-
tevôlei, além da liberação da outra quadra para os praticantes do 
beach tennis, que ainda não tinham o seu próprio espaço. Assim, 
ganham todos os Jaraguenses e ainda poderemos iniciar escolas 
desses esportes.”

Atual gestão entrega mais dois  
espaços para a prática de esportes



União, entretenimento, diversão e família. 
Estas são apenas quatro palavras que podem 

resumir o nosso querido Clube Jaraguá.

J a r a g u á ,  o  C l u b e  o n d e  s e  e n c o n t r a  u m a  f a m í l i a !

I N S T I T U C I O N A L    I N S T I T U C I O N A L  I N S T I T U C I O N A L

QUANTOS SOMOS = 17.865
•  TITULARES PROPRIETÁRIOS = 4.500
•  TITULARES REMIDOS = 440
•  TITULAR BENEMÉRITO = 1
•  DEPENDENTES DE PROPRIETÁRIOS = 12.118
•  DEPENDENTES DE REMIDOS = 525
•  CONTRIBUINTES (E SEUS DEPENDENTES) DE PROPRIETÁRIOS = 162
•  CONTRIBUINTES (E SEUS DEPENDENTES) DE REMIDOS = 24

COTAS 
RECADASTRADAS = 4.648
•  SÓCIOS/COTAS DE PROPRIETÁRIOS = 4.338 
•  SÓCIOS REMIDOS = 310
•  SÓCIO BENEMÉRITO = 0

COTAS NÃO 
RECADASTRADAS = 294
•  COTAS PROPRIETÁRIOS = 162
•  COTAS REMIDAS = 131
•  COTAS BENEMÉRITAS = 01

   O ano de 2020 foi marcado, especialmente, 
pelo recadastramento geral dos nossos asso-
ciados. A medida possibilitou a correção de 
antigas distorções no cadastro dos sócios, 
evitando a evasão de receitas, tratamento 
privilegiado para alguns e permitiu maior se-
gurança, controle e agilidade no acesso às 
portarias.  

   Como exemplo de descontrole, após pesqui-
sa apurada nos arquivos, descobriu-se 210 
cotas que estavam sem proprietários e, por-
tanto, sem nada faturar para o Clube. Além 
disso, foram encontradas quase 500 cotas 
desatualizadas e registradas com a nume-                          
ração acima do número permitido, que ti-
veram que ser enquadradas dentro do novo 
limite estabelecido pelo Conselho Deliberati-
vo, que é de 4.500 títulos.

   Como estávamos em período de pandemia, a ação foi facilitada com a oferta do recadastramento por 
meio eletrônico, no site do Clube. A presença na Secretaria foi necessária somente para a apresentação da 
documentação original exigida e para a prova de vida, que pôde ocorrer com hora marcada.

   O Diretor 1º Secretário, Ronaldo Cardoso Alves, disse que a medida foi fundamental em uma fase tão 
delicada para todo o mundo. Com 95% das cotas de sócios proprietários recadastradas, o Clube passou a 
administrar melhor a sua gestão orçamentária (receitas e despesas) sobrando receitas para promover di-
versas melhorias para o conforto dos associados. Com a autorização de venda das cotas perdidas e depois 
encontradas no arquivo e mais as 500 novas cotas, o acréscimo financeiro da receita com as vendas e as 
respectivas contribuições mensais de condomínio foram na ordem de 7 milhões, tudo isso numa época em 
que a economia ficou abalada em todo o mundo. Hoje, o Clube tem, devidamente ajustadas e implantadas, 
4.500 cotas de titulares proprietários, além de 439 cotas de sócios remidos. Resumindo, a isso chamamos 
capacidade de gestão com transparência.

   O Jaraguá Country Club continua atuando para que os sócios remidos, que não responderam ao chamado 
do recadastramento, sejam devidamente mapeados e, quando for o caso, fazerem o recadastramento, até 
mesmo recebendo visitas domiciliares de nossos colaboradores.  

   A contratação da plataforma de gestão de clubes RealClub, o lançamento do aplicativo do Jaraguá para 
smartphones e a terceirização dos serviços da Portaria também fizeram parte do processo de controle, 
recadastramento e melhorias na gestão de sócios. Até o dia 18 de maio de 2022, o sistema registrava 7.374 
usuários cadastrados para uso da secretaria on-line (via site) e do app do Jaraguá.

Recadastramento
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EM FASE FINAL DE ATUALIZAÇÃO



Inscrições:Inscrições: de 20/06 a 22/07 de 20/06 a 22/07
Colônia: Colônia: de 25/07 a 29/07de 25/07 a 29/07

Horário:Horário: 08h às 17h 08h às 17h
  

  Apenas para associadosApenas para associados  
  
  
  

   Após um período sem competições, a equipe master de natação do Clube Jaraguá começou o ano agitan-
do as águas das piscinas, durante o Festival Master de Natação AR Metropolitano, promovido pela Fede-
ração Aquática Mineira. A 1ª Etapa aconteceu no dia 23 de abril, no Clube Recreativo Dom Pedro II, na cidade 
de Conselheiro Lafaiete. Na ocasião, 14 atletas Jaraguenses obtiveram excelentes resultados. 

   Na 2ª Etapa, o Clube Jaraguá foi sede do Festival. Com provas na Piscina Coberta e aquecida, o frio não foi 
páreo para os 151 atletas participantes, distribuídos em 11 equipes. Dessa vez, o Jara esteve representado 
por 18 atletas, com idades entre 22 e 70 anos. Todos fizeram bons tempos e o principal: se doaram e se 
divertiram durante toda a competição.

   Já no dia 18 de junho, o JCC também sediou a 3ª Etapa do Festival, que contou com a participação de 
147 atletas de 12 clubes e academias. A equipe do Jara foi composta por 18 nadadores, com idades entre 
22 e 80 anos. Todos foram muito bem nas provas, alguns reduziram tempo e subiram ao pódio. A partir de 
agosto, mais três etapas do Festival Master de Natação serão realizadas.

Equipe Jaraguense participa do Festival Master de Natação

(31) 99114-7333

MÁRMORES
GRANITOS
QUARTZO
QUARTZITOS
SUPERFÍCIES SINTÉTICAS

(31) 3435-8830

Av. Cristiano Machado, 10400, Floramar, Belo Horizonte

www.portalmarmoresegranitos.com.br

@portalmarmoresegranitos

Portal Mármores e Granitos



JARAGUÁ NO CIRCUITO MINEIRO
 DE NADO ARTÍSTICO

As meninas do Nado Artístico do Jaraguá repre-
sentaram o Clube no Circuito Mineiro de Nado Artísti-
co. Nossas atletas já disputaram três etapas e a última              
aconteceu no dia 25 de junho, no Centro de Treinamen-
to Esportivo da UFMG.

Na 3ª etapa do Circuito Mineiro de Nado Artístico, as 
Jaraguenses participaram das seguintes categorias: In-
fantil Principiante, Juvenil Principiante, Juvenil Avança-
do e Júnior Avançado. O objetivo da participação no 
Circuito é propiciar a vivência para as atletas nas mais 
variadas competições e aferir os resultados dos treinos, 
pois a base das disputas são as habilidades desempe- 
nhadas durante os treinamentos. 

   Alunos das escolas de natação, 
das categorias Mirim a Júnior, es-
tão, desde março deste ano, partici-
pando das fases da XIII Copa Minas 
Gerais de Natação que é composta 
por cinco etapas. No primeiro se-                
mestre de 2022, ocorreram três 
fases e o Jaraguá Country Club con-
quistou colocações extraordinárias 
nos quadros de medalhas. A IV Fase 
da XVIII Copa Minas Gerais de Na-
tação acontecerá em 17 de setem-
bro, no Atlhetic Club, em São João 
Del Rei. Nossos atletas seguem em 
preparação para a próxima prova.  

JOVENS DO JARAGUÁ NA XIII 
COPA MINAS GERAIS DE NATAÇÃO
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    Nos dias 10 e 11 junho, a equipe 
de natação do Jaraguá Country Club 
participou do Campeonato Mineiro de 
Natação 2022 - SuperCopa e XXI Tro-
féu  Eduardo Sávio - categorias Juvenil 
e Júnior, no Minas Tênis Clube I. 

    Ao todo, participaram sete atletas, fo-
ram registradas 23 quedas nas águas e 
obtidos quatro índices nacionais. Dois 
atletas se destacaram: Victor Cabral 
Aguiar, vice-campeão Mineiro na prova 
de 50 metros nado borboleta e, em 3° 
terceiro lugar, Luísa Ayub Caldeira Rios 
nos 50 metros nado livre. 

Confira os participantes:

Atletas Juvenis
• Gabr ie l  Santos  Magalhães
• Ana  Lu iza  Fre i re  Costa 
• Annabe l  Aredes  Guedes 
• Lu iza  A lvarenga  Rocha 
•E l isa  H.  M.  Pena  
Atletas Juniores
•Lu ísa  A .  C .  R ios
• Vic tor  Cabra l  Agu iar

10/06/2022 14:53 Categoria Petiz levando a bandeira do Jaraguá.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1Z_O-_HVu15OmMgW0gPBaFuKdmNb6pRl_ 1/1

   As equipes de natação do Clube Jaraguá estão sempre pre-
sentes nos melhores e maiores campeonatos locais, estaduais 
e nacionais. Desta vez, nossos atletas levaram o nome do Jara 
para o Torneio Metropolitano de Natação Infantil a Sênior 2022. 
As competições tiveram início em abril, no Minas Tênis Clube.  

   Ao todo, os atletas Jaraguenses representaram o Clube em 
quatro edições, nas categorias Infantil, Juvenil e Júnior. O ob-
jetivo dessas participações é a obtenção de índices nas com-
petições estaduais e nacionais. Os desempenhos dos nossos 
atletas foram espetaculares. Em todas, o Jaraguá conseguiu 
ótimos índices e excelentes performances nos tempos indivi-
duais. 

JARAGUÁ PRESENTE NO TORNEIO 
METROPOLITANO DE NATAÇÃO
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E Q U I P E  P E T I Z  D E  N A T A Ç Ã O

PARTICIPA DE COMPETIÇÃO
   Entre os dias 20 e 22 de maio, o Jaraguá esteve pre-
sente no Festival CBDA Sudeste Pré-Mirim, Mirim e 
Petiz Troféu Ivo da Silveira Lourenço, que aconteceu 
no Minas Tênis Clube I. O evento é de amplitude naci-
onal. Ao todo, foram 145 clubes participantes, dos mais 
variados estados.

   De acordo com o técnico da equipe Jaraguense, Bruno 
Bedetti, os resultados foram espetaculares. “Estivemos 
com seis participantes e tivemos 12 quedas na água. 
Essa foi a primeira vez que participamos com nadadores 
na categoria Petiz em uma competição de tamanha mag-
nitude e conseguimos pontuar.” O destaque Jaraguense 
foi a atleta Maria Gabriela Belizário Ibrahim, que ficou em 
15º lugar no ranking dos melhores atletas da região Sud-
este do Brasil.  



PROJETO DO
PARQUINHO

    A obra da Piscina Olímpica do 
Jaraguá Country Club está na reta 
final. Após uma revitalização total 
da área, a piscina irá contar com 
um visual moderno, tecnologia de 
ponta em seu novo maquinário, 
sustentabilidade na recirculação 
da água, além de atender às nor-
mas da Federação Internacional 
de Natação (FINA), a qual creden-
cia o JCC a receber qualquer tipo 
de competição a nível nacional. No 
fim de junho, a piscina começou a 
ser enchida e levou aproximada-
mente 15 dias para o seu preenchi-
mento, uma vez que são cerca de 
2.200 milhões de litros de água. 

VEM AÍ UMA NOVA PISCINA PARA VOCÊ

PISCINA OLÍMPICA MAIS PERTO DO QUE VOCÊ IMAGINA

C L U B E  J A R A G U Á

  Em breve, as nossas cri-
anças terão a Piscina do 
Parquinho totalmente revi-
talizada. A medida faz par-
te de um projeto da atual 
gestão, que tem o objeti-
vo de dar um novo visual 
ao espaço infantil. No dia 
20 de junho, foi iniciada a 

reforma. O vice-presiden-
te, Wendel Rios, disse que 
serão feitas a ampliação 
e uma prainha em rampa. 
Além disso, vão ser colo-
cados brinquedos em seu 
interior. Sempre pensando 
no bem-estar de todos, o 
diretor do Parque Aquático, 

Leonardo Vinte, disse que o 
local contará com acessibi-
lidade, a exemplo do que te-
mos na Piscina da Passare-
la e na Aquecida Externa. 
A meninada não perde por 
esperar! O próximo verão 
será pra lá de especial no 
Parquinho do Jara. 

   Desde os estudos iniciais e avaliações realizadas na 
estrutura, gerou-se uma grande expectativa em relação 
à magnitude da obra que seria implementada. A cada 
etapa que foi concluída, uma sensação de alívio e, 
também, o aumento da responsabilidade em entregar 
o melhor para o nosso associado, disse o diretor do 
Parque Aquático, Leonardo de Barros Vinte.

    Com a revitalização em andamento no auge da pan-
demia provocada pela Covid-19, ocorreram alguns per-
calços que foram contornados com sucesso, como a 
mão de obra, a aquisição e a reposição de materiais. 
“Os desafios foram enormes, mas com a vontade de 
fazer dar certo e a dedicação de todos que, de alguma 
forma contribuem para a entrega dessa obra, consegui-
mos colocar o Jaraguá no patamar dos grandes clubes 
brasileiros. Como representante da Diretoria Executiva, 
reforço os agradecimentos ao Conselho Deliberativo e 
a todos que acreditaram no projeto”, finalizou Vinte. A 
previsão de entrega é para o final de julho.

   Após a conclusão, o associado irá desfrutar de mui-
tas braçadas e mergulhos nesta conquista que é de to-
dos os Jaraguenses.

A EXPECTATIVA DA REVITALIZAÇÃO
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Piscina começa a ser enchida
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que horas são?

3:30 11:00

2:457:00

Leia o horário nos relógios digitais. 
Você consegue desenhar os ponteiros dos

relógios analógicos com a hora certa?

ORGANIZANDO
AS PALAVRAS
Organize as palavras em suas respectivas

categorias.

Escreva dentro das caixas certas.

formiga

azeitona

hospital

girafa

alface

parque

leão

pizza

castelo

porco

leite

escola pombo

biscoito

mercado

ANIMAIS COMIDA LUGARES
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    Entre os dias 16 e 19 de junho, 15 atletas 
da equipe Master de vôlei feminino do Ja-
raguá Country Club participaram da 5ª Cone-
xão Caldense de Voleibol na cidade mineira de 
Poços de Caldas. As meninas foram acompa-  
nhadas pela técnica Kelly Mercadante.

    A nossa Equipe 50+ disputou com a Bella Master 
de Londrina, conquistou o 1º lugar e garantiu o ouro. 
O placar ficou em 2 x 0. Já em busca do bronze, a 
Equipe 55+ do Jara venceu a TDA de Campinas, por 
2 x 0. 

MENINAS DO JARA CONQUISTAM 
O OURO NA 5ª CONEXÃO CALDENSE DE VÔLEI

PEQUENO, MÉDIO E GRANDE
Enumere os grupos com 1 (pequeno), 2 (médio) e 3 (grande)

para identificar os tamanhos de cada objeto.

Equipe Master de vôlei feminino
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         CLUBE JARAGUÁ

JCCREALIZA TORNEIO DE SQUASH

    No dia 30 de abril, sábado, foi realizado o Torneio 
Interno de Squash JCC 2022, com a participação de 
35 atletas. Foram duas categorias: Principiante e 
Mista de 3ª e 4ª Classes. Os atletas jogaram várias 
vezes devido à repescagem. A Principiante teve como 
campeão Igor Torres e como vice-campeão, Fernando 
Latini. Já na Mista de 3ª e 4ª Classes, o campeão foi 
Renan Gouveia e Flávio Greco, vice. A competição foi 
prestigiada pela presença de Wanderley Coelho, da 
empresa Signprint, que patrocinou o torneio e produziu 
as camisas dos competidores. O vice-presidente, 
Wendel Rios, ressaltou a importância de ter mais de 
uma quadra da modalidade. 

Hoje, a nossa infraestrutura 
oferece três quadras de Squash. 

Isso foi fundamental para a 
realização do torneio que teve 
muitos jogos, com mais de 30 

inscritos.

VÔLEI FEMININO AQUECE 
QUADRA JARAGUENSE

TORNEIO DE SQUASH

    No fim do mês de maio, nove times, 
com participação total de 55 sócias 
apaixonadas por voleibol, iniciaram a 
participação no Torneio Vôlei Femini-
no Tradição do Clube Jaraguá. Nossas 
atletas, sempre dispostas e animadas, 
fizeram bonito durante os seis fins de 
semanas de jogos. Em cada partida, a 
plateia, muito entusiasmada, deu força 
para os nove times participantes, todos 
na categoria Livre. 

   O Torneio Feminino Tradição é um 
evento esportivo que acontece há mais 
de uma década no Clube Jaraguá. A 
assessora da modalidade, Riana Lima, 
explica os objetivos. “Queremos medir 
o desempenho das atletas e incentivar 
a participação em outras competições. 
Este evento é também muito importante 
para a socialização entre as nossas 
jogadoras.” 

     A classificação final da competição você 
encontra no site: www.jaraguaclub.com.br. 

É muito bom a gente presenciar crianças, 
homens e mulheres participando do tênis 
de mesa. É uma modalidade versátil que 

pode reunir as famílias para os jogos.

    A manhã do dia 9 de abril foi pra lá de emocionante com a realização do 
Torneio de Tênis de Mesa 2022, no Salão Social. A competição reuniu as 
categorias Infantil (misto) e Adulto (masculino e feminino). O clima estava 
de pura animação ao redor das seis mesas instaladas no local. Na ocasião, o 
vice-presidente, Wendel Rios, comentou a diversidade do torneio.

TORNEIO DE TÊNIS DE 
MESA AGITA O SALÃO SOCIAL

Confira os resultados:

Sub 09 - Anna Beatriz Noce Theodoro 2 X 1 Gabriela Noce Theodoro;
Infantil - João Pedro Ribeiro Possas 3 X 0 Pablo Souza Arruda;
Feminino - Nathália Aparecida Souza Dias 3 X 1 Sarah Mansur;
Adulto - Wagner Monte Raso Braga 3 X 1 João Pedro Ribeiro Possas.

Jogadores arremataram muitas bolas durante o torneio
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CLUBE JARAGUÁ

    Os nossos atletas do Vôlei de 
Areia participaram, no dia 22 de 
maio, da Copa SportsPark - Tor-
neio 4x4 (Quarteto - Feminino e 
Masculino), no bairro Alípio de 
Melo, aqui em Belo Horizonte. A 
final foi disputada com a equipe 
MVP, de Sete Lagoas, e o JCC foi 
campeão com os seguintes atle-
tas: Cristiano Pardinho, Sérgio 
Azevedo, Artur Colombo, José 
Gusmão Júnior e Ricardo Araújo.

JCC É CAMPEÃO EM
COPA SPORTSPARK

    Mais um Torneio de Duplas de 
Boliche do Jaraguá Country Club 
foi realizado entre os dias 15 e 
29 de maio. Nesta temporada, 20 
competidores deram o seu melhor 
nas pistas,  a fim de conquistar as 
ótimas pontuações que marcaram 
a disputa. O tradicional evento 
Jaraguense teve em 1º lugar  
Rafael Lima e André Tobias. Na 2ª 
posição ficaram Ronald Gregori e 
Bruno Monteiro e na 3ª colocação, 
ficou a dupla formada por Clever 
Faleiro e Júlio Gontijo.

AS DUPLAS VENCEDORAS
DO BOLICHE
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    Duas duplas Jaraguenses par-
ticiparam, nos dias 28 e 29 de 
maio, do Circuito Mineiro de Vôlei 
de Praia - etapa de Betim, no Are-
na Beach 80. O JCC foi represen-
tado por Cristiano Pardinho e 
José Gusmão Júnior, na Categoria 
Master 40+, e por Artur Colombo e 
Thiago Boroni, na categoria Adulto 
Amador. Artur e Thiago ficaram na 
3ª colocação. Cristiano e Gusmão 
não se classificaram para as semi-
finais. 

JCC NO CIRCUITO 
MINEIRO



   No início do ano de 2020, a Diretoria Executiva do Clube Jaraguá 
verificou a necessidade da criação de novas equipes competidoras, 
distribuídas entre algumas das diversas modalidades esportivas que o 
JCC possui.  A decisão mobilizou o Departamento de Esportes e o seu 
quadro de professores. Porém, a Covid-19 impediu o desenvolvimento. 

Em 2021, passada a fase crítica da pandemia, foram iniciadas 
as atividades para a formação de novos atletas Jaraguenses. 
Com isso, foi instituída a Iniciação Esportiva Universal (IEU) que 

tem como propósito o desenvolvimento motor, cognitivo e social de 
crianças de três a nove anos, sem criar especificidade em alguma 
modalidade. O objetivo da IEU é de que, no final do ciclo, os alunos 
possam ser direcionados para os esportes nos quais tenham desen-
volvido maior habilidade. 

Atualmente, o Jaraguá oferece formação esportiva para voleibol, 
basquete, tênis, futebol de campo, natação e nado artístico. Em todas 
há treinos e aulas constantes. Segundo o coordenador do Departamen-
to de Esportes, Luciano Berti, o Clube executa um trabalho completo de 
formação. “O Jaraguá está no caminho certo, sem imediatismo em re-
sultados, uma vez que a formação de um atleta não se deve somente ao 
caráter técnico, mas para construir um cidadão crítico e pensante para 
a sociedade.” A associada Luciana de Oliveira Lacerda, mãe da aluna 
de vôlei, Ester Aquino Lacerda, de 10 anos, disse que estimula a filha 
para que ela se torne uma atleta mesmo. “Que ela possa amar o vôlei e 
representar muito bem o Jaraguá nas competições”. 

Confira as modalidades que estão formando atletas no JCC:

01. Voleibol – A participação na modalidade cresceu 92% em com-
paração ao período pré-pandemia. A equipe tem estado em amistosos 

com o foco na preparação para as competições.

02. Basquete – A modalidade teve um aumento significativo nas 
escolas. Com isso, os alunos têm participado de amistosos em várias 
categorias e também irão representar o Clube em diversos festivais de 

basquete com o intuito de ambientação dos jovens atletas em com-
petições.

03. Tênis - Por ser um esporte individual, na maioria das vezes 
requer um desenvolvimento na força mental do atleta, que deverá ser 
preservada nas categorias de base. Com isso, jogos e campeonatos 
internos nesta categoria mostram ser um caminho mais adequado 

para os nossos associados mirins.

04.  Futebol de Campo – As escolas do Jara, nesta modalidade, 
têm competido em diversas categorias, sempre com bons resultados. 
Os campeonatos internos promovidos pelo Clube (Cifuzinho e Tatuzi- 

nho) também auxiliam na detecção de jovens talentos.

05. Natação e Nado Artístico – As equipes seguem competindo e 
conquistando diversos resultados expressivos.

DUPLAS MASCULINAS 
ARRASAM NO VÔLEI DE AREIA
   No dia sete de maio, foi realizado o nosso Campeona-
to de Vôlei de Areia em duplas masculinas. Mesmo sob 
o sol forte e muito calor, os atletas demonstraram ótimos 
desempenhos nos saques, cortes e manchetes. A disputa 
envolveu 12 duplas, em duas categorias: Principal e Iniciante. 

   Na categoria Principal, foram campeões Sérgio Azevedo e Ricar-
do Araújo. Em 2º lugar lugar, ficaram Igor Leão e Éder. A 3ª colocação 
seria disputada por Mac Dowel e Vinicius Leal contra Luis Felipe e  
Robson Moreira, mas a partida não aconteceu porque os atletas esta-
vam machucados. O destaque ficou para Luis Felipe, que demonstrou 
boa atuação no campeonato.  

   Já na categoria Iniciante, venceram Rony Prado e Igor Queiroz. Na 2ª 
posição, ficaram Fernando de Castro Jr. e Vinícius de Castro, e em 3º 
lugar, Sérgio Eduardo Freitas e Ricardo Elias (Doquinha). O destaque 
nesta categoria ficou para Igor Queiroz. 

Duplas participantes das partidas acirradas na maratona 

   O Truco é muito tradicional em nosso Clube e quem é adepto do jogo de cartas sempre aguar-
da ansiosamente pelas competições. Por isso, nos dias 9 e 10 de abril, o Jaraguá promoveu a 
Maratona de Truco JCC 2022 e as 32 duplas participantes movimentaram a Área do Tatu. As 
disputas foram acirradas e emocionantes! 

   Os campeões foram Carlos Henrique Guerra Lemos e Alexandre Aires. O 2° lugar ficou 
para Rosangela da Silva e Marcos José Ferreira. Ricardo Francisco Biato e Sérgio 
Leopoldo da Costa conquistaram a medalha de bronze. Já Sandra Maria Carvalho 
de Rezende e Denise Terenzi ficaram na 4ª colocação. 

C o n he ç a  as  q u at r o  p r i me i r as  du p l as  d a 
M a r at o n a  d e  Tr u c o

J C C  E X E C U T A  T R A B A L H O   C O M P L E T O 
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3ª CLASSE

4ª CLASSE

5ª CLASSE

INICIANTE

FEMININO A
FEMININO B

VETERANOS

CAMPEÃ 
Cristiane Corrado

FEMININO
A

VICE
Fernanda Zakur

CAMPEÃ
Sabrina Pissinatti

VICE
Tatiana Lima

CAMPEÕES 
João Mendes 

 Juscelino Vicente
VICES

Mário Sérgio Lial 
 Estenio Moura

FEMININO
B

 
VETERANOS

CAMPEÃO 
Leonardo Romano

VICE
 Bruno Cesar

CAMPEÃO 
Marcos Ferreira 

VICE
Fábio Silva 

CAMPEÃO 
Alexandre Dias 

VICE
Paulo Medina

CAMPEÃO 
 Iuri Carvalho

VICE
Ronan França

  3ª 
CLASSE

  4ª 
CLASSE

  5ª 
CLASSE

 
INICIANTE

    O mês de abril foi movimentado para a turma do Tênis. Nos dias 2, 3, 9 e 10 
aconteceu o Torneio de Tênis JCC 2022 Simples. Na categoria Veteranos, o 
campeonato foi disputado em duplas. Foram quatro dias de muitas jogadas que 
reuniram homens e mulheres de diversas classes. No dia 10, o torneio foi encerrado com uma 
confraternização no Quiosque 21 e a Diretoria Executiva marcou presença para prestigiar os 
tenistas. Confira os resultados: 

Torneio de Tênis:
 um marco no 1° semesTre
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O RETORNO DO TATUZINHO

Brasil e Argentina, jogo de pré-abertura

Abr/ Maio/ Jun     33
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   Não demora e o mês de setembro estará aí. Com ele, teremos o retorno de dois campe-
onatos super tradicionais do Jaraguá Country Club, que por causa da pandemia fi-          
caram suspensos. Estamos falando do Tatu e do Cifuzinho, que a exemplo do Cifu e do 
Tatuzinho, são paixões da turma do futebol. 

   O Tatu surgiu na década de 70 e reúne centenas de atletas que disputam a modalidade 
na areia. Já o Cifuzinho, também criado nos anos 70, é um Campeonato Interno de Fute-
bol de Base, disputado no campo, por crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 
anos. Em 2019, as duas competições reuniram, cada uma, 250 esportistas.
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   Foi oficialmente aberto, no dia 15 de maio, o 
Torneio Tatuzinho 2022. Durante a cerimônia, com 
a participação da Diretoria Executiva, houve o haste- 
amento das bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e 
do Jaraguá Country Club. Na ocasião, foi feita uma 
homenagem ao associado Geraldo Marco Campoli-
na, por tantos anos de serviços prestados ao Clube. 
Em respeito à vizinhança, idosos, crianças e animais, 
não houve queima de fogos. O Tatuzinho foi declara-
do aberto com uma salva de palmas e a garotada 
recebeu cartelas para a retirada de picolé, pipoca e 
algodão-doce.  

   O vice-presidente, Wendel Rios, enfatizou a alegria de 
retomar as atividades após dois anos de suspensão 
por causa da pandemia. “Vivemos um tempo muito 
difícil e pesado por causa da Covid. Voltar a propor-
cionar este momento aos nossos meninos e a seus 
pais não tem preço. Obrigado, Família Jaraguense, 
por estar aqui compartilhando isso com a gente.” O 

diretor da Área do Tatu, Antônio Elias de Moraes, re-
forçou como é prazeroso resgatar o torneio. “Muita 
alegria ver os meninos e os adolescentes disputando 
as partidas. Os pais prestigiando, torcendo e fazendo 
a festa nos fins de semana. Com isso, a Área do Tatu 
ficou mais movimentada e com o brilho de sempre.”

   Cerca de 240 meninos participaram das categorias 
sub 06, sub 08, sub 10, sub 12, sub 14 e sub 17. Os 
times foram: Brasil, Argentina, Portugal, Inglaterra, 
Bélgica e Holanda. Os jogos aconteceram aos sába-
dos à tarde e aos domingos pela manhã, na areia e 
no Campo Society. 

   O Tatuzinho sempre é encerrado com uma linda 
festa, com a entrega de troféus e medalhas.  

   O resultado do Torneio Tatuzinho 2022 pode ser 
acessado no site do Clube. www.jaraguaclub.com.br. 
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 A VOLTA DO CIFU
    Após dois anos de espera por causa da pandemia, o Jaraguá Country Club teve a honra de retomar, 
no dia 29 de maio, o Campeonato Interno de Futebol, Cifu 2022 - tema Copa do Mundo. São mais de 650 
atletas inscritos, distribuídos em 43 times das categorias Jovem (18 a 23 anos), Master (24 a 35 anos), 
Sênior (36 a 47 anos), Ouro (48 a 59 anos) e Diamante (60 anos acima). Os jogos acontecem aos sábados 
pela manhã e à tarde e aos domingos pela manhã.

    Durante a cerimônia de abertura, o presidente Cláudio Gama e os diretores homenagearam o Sr. Nilson 
de Moura pelas brilhantes conquistas no futebol de campo e o Dr. Wagner Sales, pelos ótimos serviços 
prestados à frente do Conselho Deliberativo. Na ocasião, o vice-presidente, Wendel Rios, reforçou a impor-
tância da competição para fortalecer laços e fazer novos amigos. “O Cifu sempre teve a característica de 
agregar sócios de várias faixas etárias e com algo em comum: o amor pelo futebol. Em nome da Diretoria 
Executiva, posso dizer que voltar a proporcionar isso é uma grande alegria.” A Banda da Guarda Municipal 
esteve presente para a execução do Hino Nacional. 

    O diretor de Futebol de Campo, Rui Alvim, ressaltou a grandeza do torneio. “O Cifu é um dos campe- 
onatos mais importantes do Clube. Ele foi criado com o intuito de trazer o sócio nos meses de frio. Quem 
pratica futebol sonhava com este momento, o Clube nos fins de semana fica com outro visual. Os campos 
e arquibancadas ficam cheios, com várias rodadas acontecendo ao mesmo tempo. Só se ouve comentários 
sobre as partidas, os lances geniais, gols marcados e gols perdidos. É uma emoção total que até esquece-
mos do frio.”

    O Cifu é considerado o maior campeonato de futebol de campo de clubes sociais do Brasil e 
é uma grande tradição do JCC desde a década de 70.

Diretoria e o patrono da temporada, Wagner Sales

A bola rola solta nos campos 
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Os jogos de abertura foram de 
muita animação

Apresentação da banda da
Guarda Municipal de Belo Horizonte 

Jogos de abertura



   Existem infinitas vantagens para o Clube que tem o seu Estatuto adaptado às 
orientações legais da Lei de Incentivo ao Esporte. A lei auxilia motivando a 

modernização e a valorização da prática esportiva. A possibilidade de ob-
tenção de recursos públicos e particulares com a Lei de Incentivo ao Es-
porte é apenas um dos seus benefícios regulamentado pela Lei Federal                                    
n. 11.438/06, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as ati- 

vidades de caráter desportivo.
 

   A modernização de nosso Estatuto é de interesse de todos que desejam fazer do 
nosso amado Clube Jaraguá um clube moderno, familiar, que valoriza o esporte e 
a participação de todos os seus associados. A Comissão de Reforma do Estatuto 
e Regimentos, formada por membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal 
e Diretoria Executiva, tem dado o seu melhor para levar aos associados todas as 
vantagens de se ter um estatuto moderno e mais participativo.

Entre os grandes benefícios ao associado do Clube Jaraguá com a adaptação do
Estatuto à inclusão e motivação esportiva (art. 18-A) estão:

Regimento Interno moderno que
regulamente a convivência e
harmonia entre os associados; 

Transparência da gestão
administrativa, fazendo uma gestão
mais aberta e de fácil acesso a todos
os associados que queiram participar
e se inteirar dos atos e
procedimentos;   

Conselhos e ouvidoria que ajudem a
tornar a Diretoria Executiva mais
democrática e com a participação
dos associados;

Uma gestão democrática, mais
participativa e legal em nosso
Clube que favoreça todos os
associados; 

A

C

E

G

Alternância no exercício dos cargos de
direção, com mais democracia e
participação de todos, abrindo a
Direção Executiva a novos sócios,
novas ideias e novas formas de gerir,
fazendo uma gestão mais participativa
e colegiada;

B

D

F

H

Valorização do Conselho Fiscal, no auxílio
da gestão financeira, dando mais
credibilidade, profissionalismo e segurança
para todos os associados do Clube Jaraguá
na gestão e aplicação do recurso próprio,
frutos da contribuição dos próprios
associados e demais verbas; 

Participação de atletas nos colegiados
de direção e na eleição para os cargos
da entidade, fazendo um Conselho
Deliberativo e Diretoria Executiva mais
participativos com presença dos
sócios representantes dos diversos
esportes do Clube Jaraguá;  

Colégio Eleitoral constituído de
representantes de todos os associados e
categorias de nosso Clube.

M
árcio H

onório
Vice-presidente do Conselho Deliberativo

Coordenador da Com
issão de Reform

a do Estatuto e Regim
entos
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PATROCINADORES DO CIFU
(Lei Pelé - 9.615/98)

Lei de Incentivo



AULÃO NO BELVEDERE
    A equipe de Educação Física do Jara 
ofereceu uma aula super bacana, na 
manhã do domingo, dia 29 de maio. 
Vários associados fizeram alongamento 
e funcional, no Belvedere. Quem marcou 
presença saiu de lá animado para curtir o 
resto do dia no Clube.

    Vem mais por aí. Participe!

    Natureza, passeio a cavalo, charretes e pescaria estiveram dentro da programação de quem 
participou da Caminhada Ecológica na Fazenda Chaparral, que fica próxima a Itabirito. Às 7h, 62 
associados saíram em dois ônibus, da porta do Clube e foram recebidos lá com um delicioso café 
colonial.

    Na fazenda, desfrutaram ainda de piscina térmica, piscina natural com cascatas e um saboroso 
almoço musical. A sócia Fátima Helena Santos de Moraes ficou muito satisfeita. “Foi bem divertido! 

A fazenda é linda. Fizemos caminhada em volta da lagoa e andei de charrete”. O 
associado Antônio da Mata Neto foi ao passeio acompanhado de sete pessoas da 
família. Ele disse que tudo aconteceu dentro do programado e desfrutou de várias 

atividades. “Usamos as dependências da fazenda, visitamos o pesque e pague, a 
orla das piscinas, lojinhas de souvenirs, empório com doces, queijos e frios. Minha 

filha e minha sobrinha andaram a cavalo.  O bingo também foi muito interessante”. O 
grupo retornou ao Clube no fim do dia, às 17h. 

    Confira o Instagram da Fazenda Chaparral: @fazendachaparralitabirito
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C L U B E  J A R A G U Á

    Quem esteve no Dia das Mães do Jara pôde assistir à linda apresentação do 
nosso Coral durante a missa, celebrada no Belvedere. Para quem não sabe, 
o Coral do Clube Jaraguá foi fundado em 2013 e conta com a participação 
de 32 associados. Trata-se de uma atividade de caráter educacional, que 
promove a socialização, além de favorecer a preservação e a difusão 
cultural. 

    O Coral do Jaraguá trabalha com um repertório abrangente, voltado para 
todas as idades. A direção é do músico e professor de Canto, Felipe Ferraz, 
que é também percussionista, violonista, cantor e produtor, além de trabalhar 

com musicalização em projetos sociais. “Não fazemos nenhum 
teste específico, só avalio a tessitura da voz 

que é o conjunto de notas que um cantor 
consegue articular sem esforço excessivo. 
Se é soprano, contralto ou tenor, não temos 
exigências específicas”, ressalta Felipe.

         Ensaios  a partir das 19h30, às terças-fei-
ras, no hall de entrada do Salão Social. Inte-
ressados podem procurar o professor Felipe. 
O Coral é limitado a 40 participantes.

VOCÊ CONHECE O NOSSO CORAL?

    O projeto Movimente-se traz, de terça a sexta-feira, aos associados do Jara, 
atividades que proporcionam saúde, interação, descontração e bem-estar. De 
forma equilibrada, eles participam de alongamento, dança recreativa e Yoga. 
Muitos sócios têm se interessado e a procura vem crescendo a cada mês.

    A sócia Laís Di Bella Castro ressalta os benefícios que as aulas de yoga 
trouxeram tanto para a sua rotina pessoal e de trabalho. “O Yoga é uma prá-
tica maravilhosa para a saúde física e mental. Eu sou psicóloga e poder fazer 
essa pausa no meio da semana de trabalho é uma excelente ferramenta de 

manutenção da minha capacidade de escuta, o que me faz permanecer 
mais atenta às minhas pacientes. Eu também faço as aulas porque são 

gratuitas e porque a professora Flávia é excelente! Fico mais concen-
trada, alongada, relaxada e feliz”. 

    Já a associada Mariangela Ferreira Braga, destaca que a intera-
ção com os outros integrantes do grupo é essencial. “As atividades 

nos deixam mais vivas, mais felizes e mais desestressadas. É tudo 
de bom!” 

   Para participar não é necessário fazer inscrição. Basta 
comparecer aos locais indicados no horário da atividade.                  

                     Não fique fora!

FAZENDA CHAPARRAL
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Momento de pausa para relaxar



    Visitar uma cidade histórica é sempre 
uma boa pedida. O Grupo + Ativo, que adora 
passear, esteve em Ouro Preto, no dia 27 de 
abril. A saída aconteceu da porta do Clube 
e os 37 participantes, entre eles a diretora 
Administrativa, Marília Ramos Batista, visita-
ram o Museu dos Inconfidentes e a Feira de 
Pedra Sabão, no Largo de Coimbra.

    A associada Selma Denize disse que, mes-
mo sendo curto, o passeio foi maravilhoso. 
“Em um ‘bate e volta’ conseguimos ver e co-
nhecer diversos lugares, paisagens e comi-

das maravilhosas concentrando apenas no 
Centro Histórico”. Já Maria Dorotéa Dutra de 
Sousa disse que se sente muito feliz ao par-
ticipar das atividades do + Ativo. “Foi um pas-
seio muito bom. O museu foi um lugar que me 
remeteu à nossa história”. O grupo almoçou 
na Praça Tiradentes e retornou ao Jaraguá. 
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ARRAIÁ DO JARA

“Tem bastante opção 
para todas as idades. 

Tem espaço para sentar, 
para curtir e essa varie-

dade é bem bacana.”

Ana Paula Marques

“É o primeiro arraiá que 
a gente vem. A gente 
gostou bastante da 

estrutura, das atrações 
musicais e estamos nos 

divertindo.”

Gabriela Alespo

“Estou achando ótima a 
festa. O Clube Jaraguá é 
espetacular, abraçando 
as famílias. Está tudo 

maravilhoso. Obrigado, 
Jaraguá!”

Giancarlo Bernardara
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de tudo.  Até o repertório de forró trouxe-
mos pra esse povo”, prometeu Fernando. Já 
Sorocaba não poupou elogios a Belo Hori-
zonte. “Uma honra estar por aqui. Obrigado 
pelo carinho. É sempre muito bom estar em 
BH. As festas juninas aqui são tradicionais, 
bonitas, incríveis e vai ser um show bem 
personalizado para o momento.” Quem veio 
encerrar a festa, se mostrou surpreendido 
com a estrutura. “Minha expectativa é a me-
lhor possível. No começo, achei que fosse 
um evento social do clube, mas agora que 
eu cheguei aqui vi que é uma coisa mui-
to maior. Tem o Fernando e Sorocaba aí 
também. Bacana! É uma noite pesada”, 
declarou Frejat. 

    Feliz por voltar a oferecer eventos de 
grande porte, a Diretoria Executiva marcou 
presença e ficou satisfeita com o resultado 
do Arraiá do Jara. O diretor Social, Marcos 
Antônio dos Santos Júnior, garante que foi 
a festa mais bonita já proporcionada. “O 
Jaraguense e os seus convidados estão 
de parabéns pelo respeito e cuidado com 
o nosso Clube. A festa foi linda. A maior e 
melhor que o Jaraguá já teve!” Por sua vez, 
o vice-presidente, Wendel Rios, destacou 
a importância da retomada dos eventos 
tradicionais. “O nosso Clube tem 60 anos. 
Ao longo desse tempo vem sendo marca-
do por atividades esportivas e sociais que 
são a cara do Jaraguense. Cifu, Tatu, bailes, 
Revéillon e, claro, a festa junina. O dia 11 de 
junho de 2022 entra para a nossa história. 
Foi inesquecível!” 

    O público estimado no Arraiá do Jara foi 
de 12 mil pessoas. 

    Uma festa para entrar para a história do Jara-
guá Country Club. Um retorno triunfal. Este foi o 
Arraiá do Jara, na noite do dia 11 de junho. Re-
pertório para todos os gostos, ambientes para 
diversos tipos de público. Comidas e bebidas de 
dar água na boca e uma decoração impressio-
nante. Foram três palcos e uma novidade: praça 
de alimentação com 18 barracas, mesas e ca-
deiras, no estacionamento da Sauna. Após dois 
anos de espera por causa da pandemia, a nossa 
tradicional festa junina voltou com tudo.

    A cantora Yule Rossi abriu o evento no Palco 
da Piscina com muito alto astral e sucessos ser-
tanejos. Em paralelo, Léo de Lima fez todo mun-
do dançar no Salão Social com o mesmo estilo 
musical. O DJ Fabrício Viana iniciou os trabalhos 
no Palco do Estacionamento com um repertório 
bem variado. Com o seu pop rock, Everton Cala-
zans deu continuidade aos shows na área da pis-
cina. Ao término, o público já aguardava ansioso 
a chegada da dupla Fernando e Sorocaba, mas 
foi surpreendido com a voz potente da vendedo-
ra de flores, Lorena Freitas, cover de Marília Men-
donça. Os sertanejos fizeram o estacionamento 
lotar. Foi um show incrível, com muita interação 
com a plateia e pessoas no palco dançando e 
cantando com os artistas. Mas a festa não aca-
bou por aí. Para fechar com chave de ouro, Fre-
jat fez a galera voltar para a piscina. Vários clás-
sicos do pop rock aqueceram os associados e 
seus convidados que não se importavam com a 
hora avançada e nem com o frio. 

    A dupla Fernando e Sorocaba se sentiu honra-
da por estar no Arraiá do Jara. “A gente passou 
o ano inteiro esperando por festa junina, é uma 
fase do ano muito legal. É uma felicidade estar 
aqui no Jara. Obrigado pelo carinho de vocês, 
pelo convite, vamos fazer um showzão. Vai rolar 



O dia 8 de maio foi repleto de 
amor, fé e de muitos abraços no 
Jaraguá Country Club. O motivo? 
A celebração do Dia das Mães. 
Os festejos para este importante 
dia começaram na sexta-feira (6), 
quando na Academia do Clube 
teve início o Spa da Pele, uma 
ação voltada especialmente para 
as mães. Na ocasião, foi oferecida 
para as sócias meia hora de cuida-
dos com a pele, sob a responsa-
bilidade de uma esteticista 
profissional. A ação teve con-
tinuidade no sábado (7) e no 
domingo (8). Foi um verdadeiro 
sucesso! Ainda na sexta-feira, 
os associados puderam festejar e 
dançar ao som da Banda Expresso 
& Companhia, que animou o Baile 
das Mães, com ritmos variados no 
Salão Social.

No domingo (8), no Belvedere, 
ocorreu a tradicional missa em 
homenagem ao Dia das Mães, 
celebrada pelo Padre Pablo, páro-
co da Paróquia Santo Antônio da 
Pampulha. Após a celebração, as 
mães associadas receberam um 

brinde pela data comemorativa 
e, em seguida, teve o almoço 

self-service, no Salão Social. 

Na ocasião, foi feita uma 
homenagem do Jaraguá Coun-

try Club, por meio de sua Diretoria 
Executiva, à Sra. Ivone Izar Cunha 
por seu compromisso, dedicação 
e presteza com a organização das 
missas celebradas no JCC, em 
homenagem ao Dia das Mães e 
também ao Dia dos Pais. O Clube 
Jaraguá deseja às mães todo amor, 
reconhecimento e ternura.



     Muita música, comida boa e uma galera animada, assim foi o resu-
mo do I Jara Festival, que aconteceu entre os dias 21 e 22 de maio, no 
estacionamento do Clube Jaraguá. Os sócios puderam reencontrar os 
amigos e comemorar a vida. Com dois palcos armados para receber as 
bandas, o sábado foi dia de rock, bebê! A primeira atração foi Mamonas 
Replay, que relembrou o repertório da saudosa banda Mamonas Assas-
sinas, sucesso nos anos 90. Na sequência, para aquecer do frio e trazer 
o melhor do rock internacional, Jurassic Rock empolgou a plateia. Para 
fechar com chave de ouro o primeiro dia de festival, a turma da Made in 
80 trouxe sucessos de uma das melhores décadas da música.

    No domingo foi a vez do samba e do pagode sacudirem os associados. 
A primeira banda a fazer apresentação foi a Sunga de Pano, que com seu 
swing colocou todo mundo para dançar. Para seguir no ritmo e na quali-
dade musical, o segundo show ficou por conta do Grupo Reviravolta.

    O vice-presidente, Wendel Rios, disse que o festival superou as ex-
pectativas da Diretoria. “Nossos eventos estão voltando em grande esti-
lo. Colocamos uma caixa de perguntas no Instagram do Clube e tivemos 
um ótimo feedback em relação ao Jara Festival. O público adorou e está 
pedindo bis. Estou feliz porque é isso que queremos proporcionar cada 
vez mais aos nossos associados.”

    Com uma variedade de barracas, os Jaraguenses trouxeram as suas 
famílias e passaram dias muito agradáveis. Atração à parte foi o chur- 
rasco fogo de chão em meio a outras delícias e muito chopp gelado.

 Churrasco Fogo de Chão

Famílias curtindo o evento

Diretoria apreciando o evento

Jara Festival reuniu a família jaraguense

Presidente Cláudio Gama, Suzana Santana 

Moreira e demais amigos do Clube
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Baile da
Melhor Idade

Dois temas que ficaram muito em evidên-
cia durante a pandemia foram aborda-
dos em nosso Salão Social, na noite do 

dia 24 de maio. Infelizmente, depressão e an-
siedade assombram boa parte da população. 
Uma pesquisa recente do Ministério da Saúde 
aponta que Belo Horizonte é a capital do país 
com maior frequência de diagnósticos de de-
pressão entre mulheres. Segundo o estudo, 
23% das entrevistadas relataram diagnóstico 
da doença na cidade. Entre os homens, a pro-
porção de diagnosticados com depressão em 
BH é de 10,1%. 

    A última sexta-feira do mês é 
repleta de música e animação no 
Jara. Sempre acontece o Happy 
Hour, no Palco da Piscina, e mui-
tas famílias e amigos se reúnem 
para relaxar após uma semana de 
trabalho. Outros comparecem na 
intenção de já fazer aquele aque- 
cimento para o sábado e domingo.

    Em junho, o evento foi diferencia-
do. Tivemos o Festival de Caldos 
com um show de sabores ao som 
do Trio Lampião, que animou a 
galera com muito forró. Em maio, a 
dupla sertaneja Henrique e Manoel 
movimentou o público com vários 
sucessos. Já em abril, recebemos 
o Baile do Maguá que trouxe para 
o Jara toda a sua brasilidade.

   Uma vez por mês, o Salão Social do Jara fica animado com o Baile da Melhor 
Idade. O público da festa é sempre aquele (a) associado (a) que tem mais de 60 
anos. No entanto, é notável que nas últimas edições, em algumas mesas, havia 
pessoas de faixas etárias das mais diversas. A presidente do Clube da Melhor 
Idade, Suzana Santana Moreira, é a responsável pelos bailes que alegram as noites 
dos sócios sempre com música ao vivo de boa qualidade e um buffet impecável. O 
evento conta com seis dançarinos disponíveis para as amantes de dança que não 
possuem um par.
 
   Cada Baile da Melhor Idade tem um tema que, 
em sua grande maioria, está relacionado aos 
feriados ou datas comemorativas daquele mês. 
As edições de abril, maio e junho tiveram os 
temas Carnaval, Dia das Mães e Festa Junina,          
respectivamente. 

   Mas e você, já participou de algum? Acesse 
o nosso site para ver a agenda de eventos ou 
acompanhe o nosso Instagram. Lá, sempre 
é feita a divulgação de todos os bailes e de-
mais atividades do Clube. 

   Instagram: @clubejaragua

Depressão e ansiedade Depressão e ansiedade 
em pauta no Salão em pauta no Salão 
SocialSocial

Happy Hour
É SEMPRE UMA BOA PEDIDAÉ SEMPRE UMA BOA PEDIDA

Sempre no melhor estilo, happy hour de maio foi sucesso

Edição de junho 

   Por isso, o Comitê Feminino decidiu trazer 
uma profissional de Saúde Mental para abordar 
o assunto com os nossos associados. A pales-
tra foi ministrada pela psicóloga Mônica de Bri-
to e o público interagiu com várias perguntas, o 
que levou a um breve debate bem interessante 
acerca do tema. Ao término do evento, a inte-
grante do Comitê Feminino, Suzana Santana 
Moreira, entregou um buquê de flores e um car-
tão para Mônica em agradecimento à partici-
pação. 
    Que venham outras palestras!
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     O mês de junho é um dos mais esperados pelos nossos associados. O Clube Jaraguá, aten-
to à nova geração, promoveu o Arraiá Mirim, no dia 18, que reuniu cerca de três mil pessoas. 
Foi um sábado festivo e muito alegre para as famílias. A meninada se divertiu demais com as 
atrações, brincadeiras, infláveis e comidas típicas. A primeira apresentação ficou por conta da 
quadrilha do Colégio Dona Clara, que realizou uma linda performance. Na sequência, a equipe 
de Eventos aproveitou o embalo e chamou pais e filhos para dançar quadrilha também.

    Música e entusiasmo foram as marcas do DJ Victor Camargo, artista de quatro anos que 
animou a galerinha. Outra apresentação de destaque foi a da jovem cantora Maricotta e do 
cantor Maurício Viana, que encerrou o evento com sucessos de ritmos diversos que coloca-
ram o público para dançar. Quem não ficou fora e apareceu para a festa foi o Jaguaré, mascote 
do Clube. Nosso amigo dançou, cantou e brincou com a garotada, tornando o sábado ainda 
mais especial.

Comidas tÍpicas, mÚsica boa e muita diversão no Arraiá Mirim
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Domingo de Páscoa
     Nossas crianças receberam uma visita muito 
especial no domingo, dia 17 de abril. O Coelhinho 
da Páscoa chegou ao Clube trazendo alegria, di-
versão e lembrancinhas. As brincadeiras, pintura 
facial, confecção de orelhinhas e infláveis marca-
ram o dia da meninada no Salão Social. Ao som 
da Banda Super Fantástico, houve a distribuição 
de bombons, pipoca e algodão-doce. Foi diver-
são com gostinho de quero mais! 
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    Como o ano está passando rápido, não é 
mesmo? Já estamos no segundo semestre, mas 
ainda temos muitas coisas boas para recordar 
dos seis primeiros meses em nosso Clube. 
Foi um tempo de aproximações e de resgatar 
atividades e eventos que são tradicionais. 
Estávamos com saudades!  
    Sinto uma alegria tão grande ao rever os 
amigos e sei que muitos associados também 
ansiavam por isso, por reencontros e momentos 
de confraternização. 
     As festividades da Páscoa e, principalmente, 
do Dia das Mães, mostraram o quanto é 
importante ver crianças e famílias reunidas. 
O baile e a missa foram lindos momentos 
nos quais pudemos observar isso. Ainda nas 
comemorações das mães, tivemos a Ação 
da Pele, destinada à estética das mamães 
associadas. Outro acontecimento memorável 

foi o Jara Festival, um evento que agregou 
centenas de pessoas em dois dias de shows e 
contou com uma gastronomia deliciosa. Não 
tenho como descrever a nossa alegria diante 
do Arraiá do Jara. Foi maravilhoso presenciar 
o retorno desse grande evento do Jaraguá.O 
Arraiá Mirim também merece ser citado. Ele foi 
destinado especialmente aos nossos pequenos.
    O Cifu e o Tatuzinho também voltaram com 
tudo para a felicidade da turma do futebol.  
Como isso é importante, é a essência do Clube! 
Outras atividades também aconteceram, como 
o passeio a Ouro Preto e a visita à Fazenda 
Chaparral. Podemos perceber que o JCC oferece 
lazer, esportes e festas a todas as faixas etárias. 
    Um novo período se inicia e com ele novos 
sonhos e, com certeza, realizações para todos 
nós. Tenho convicção que em nosso Clube 
muitas coisas boas estão por vir para nos alegrar 
e para que possamos ter orgulho de pertencer à 
Família Jaraguense.
    
    Um abraço fraterno para vocês. 

P A L A V R A  D A 
S H I R L E Y

Delegado Wagner Sales, ex-presidente do Conselho

DeliberatiÎo do Ãarag¸á, alerta para golpesr

cibernéticos e dá dicas sobre como se proteger

Trabalhar por mais segurança pública, justiça 

social e efetividade das leis. Esse tem sido o 

lema do Delegado da Polícia Civil e sócio do 

Clube Jaraguá, Wagner Sales. Em serviço na 

Polícia Civil de Minas Gerais desde 1997, 

atualmente, busca reunir um exército de 

pessoas do bem para disseminar informações

relevantes sobre golpes 

cibernéticos, além de 

defender as mulheres 

contra crimes de gêneroé

atuar em prol dos 

animais, do meio 

ambiente e do trìnsito 

seguro. 

Delegado, 
¸ais os 

principais     golpes

Estamos vivendo uma epidemia de golpes. E 

para entender esse fen'meno precisamos ter 

em mente que houve um crescimento de 

formatos de golpes, principalmente os 

cibernéticos. � bandido deixou de atuar nas 

ruas, portando um revólver, para tomar o 

dinheiro por meio de um computador ou 

celular. Por isso as palavras de ordem hoje são 

informação, atenção e cautela. A experiência 

tem mostrado que os principais golpes da 

internet são o hac1eamento do Instagram e a 

clonagem do -hatsapp. Também temos 

percebido o golpe da falsa premiação em 

hotéis, pousadas e restaurantes, quando o 

estelionatário oferece uma vantagem 

desproporcional relacionada ao 

estabelecimento.  4

“

”

Estamos vivendo uma

epidemia de golpes

Como é possível se proteger desses 

golpes?

A melhor forma de se proteger é tendo cautela 

e desconfando sempre. Precisamos 

multiplicar as informações sobre os golpes e 

criar mecanismos de autoproteção. A Polícia 

Civil está capacitada, eualifcada e eeuipada 

para combater esse tipo de crime, mas o 

cidadão também precisa agir, criando 

mecanismos de autoproteção, buscando 

informação nas redes sociais e nos veículos de 

comunicação para poder contribuir com a luta 

das autoridades contra os golpistas.

Como as vítimas de golpes e 

fraudes devem proceder?

praticados hoje na Internet?

Em primeiro lugar é preciso registrar um Bole-

tim de �corrência, para 

que as Forças de 

Segurança tomem 

conhecimento e possam 

agir para encontrar os 

bandidos. Após isso, a 

vítima deve utilizar dos 

mecanismos colocados à 

disposição pelas próprias 

plataformas digitais e 

aplicativos, para que se 

evite um dano pessoal 

maior, visando à proteção

de  dados  e  recuperação  de  possíveis  contas 

clonadas. 

Mais informações sobre golpes e outros assuntos 

relacionados à segurança pública, justiça social e 

efetividade das leis, siga o Delegado Wagner Sales 

nas Redes Sociais: @delegadowagnersales no 

Instagram e Faceboo1 e @wagnersalesofc no T-itter 

ou visite o site: ---.delegadowagnersales.com
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Inauguração Unidade Jaraguá 2022
Com 38 anos de atuação em Belo Horizonte e que chega ao bairro Jaraguá com o 
compromisso de oferecer a comunidade um ensino de qualidade e valorização do ser humano.
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