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DIA DAS
CRIANÇAS
Programação infantil inédita
Comemoração durante 3 dias

Pg 14

Pg 10

Tatu, Cifuzinho e Primavera
Disputas acirradas e
festas ao final

Pg 16

Clube da Melhor Idade
16 anos de pura vitalidade

espaço aberto

EDITORIAL
O Jaraguá vive um momento ímpar. Em outubro, começamos as obras do deck
norte, que engloba a ampliação do espaço útil da piscina
da passarela e a construção
da piscina aquecida coberta. Demos início, também, à
ampliação do parquinho e à
criação da prometida pista
de skate e sala de tênis de
mesa. Entregamos, no último dia 27, a terceira quadra
de saibro de tênis, anseio antigo dos tenistas, que ainda
este mês receberão um novo vestiário, exclusivo para eles
e para os jogadores de basquete.
Entregaremos à comunidade jaraguense, neste próximo mês,
o deck sul, com nova lanchonete, novos sanitários, com espaço para família e toda a comodidade que o usuário necessita.
E ainda a quadra poliesportiva coberta, aos atletas do basquete, futsal e vôlei.
Não podemos e nem devemos
esquecer de nenhuma área. O
tobaágua está sendo totalmente
reformado e antes do início do
verão estará pronto para uso. Em
novembro, o campo A será fechado para sua reconstrução total.
Não será uma reforma como de
outras vezes. O campo será totalmente refeito quando receberá o
mesmo tipo de grama utilizada nos principais estádios
do Brasil, inclusive do novo Mineirão, como pode ser
constatado em matéria desta edição.

dia 14, o tradicional e cada vez melhor Baile da Melhor Idade.
No dia 21, em parceria com o Instituto Dona Clara, shows
com música e dança em prol do Natal Solidário, a partir de 19
horas, onde o ingresso vale a troca por um brinquedo novo.
No dia 23, boa idéia é comemorar os 51 anos do Jaraguá ao
ritmo dos anos 80. Baile de Aniversário do Jaraguá. Imperdível. E no dia 27, uma terça-feira especial onde, a Fundação
Hemominas fará uma coleta especial de sangue no salão social do Jaraguá. Venha, doe sangue, compartilhe a vida.
Com o passar dos tempos e o envelhecimento natural dos
nossos equipamentos, a manutenção tem sido objeto de
muita atenção, com atuações preventivas periódicas, como a
troca das bombas das piscina olímpica, responsáveis pela filtragem da água. Estamos implementando um novo sistema
de informática que oferecerá novas facilidades e agilização
de processos ao associado. Entre os dias 19 de novembro
a 7 de dezembro, as saunas masculinas e femininas ficarão
fechadas, devido à inspeção periódica na caldeira, para realização de serviços de manutenção corretiva e preventiva das
mesmas. Assim sendo, solicito a compreensão de todos por
possíveis transtornos causados.
Destaco a organização dos torneios
esportivos realizados este ano e parabenizo, mais uma vez, os diretores e
assessores pela cumplicidade e responsabilidade pelos resultados. Deixo aqui
meu abraço fraterno a dois sócios que
se destacam, cada vez mais, na política. Ao deputado federal, Eros Biondini,
meu desejo de sucesso na continuidade
de um trabalho sério e compromissado,
agora à frente da Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude. Ao vereador eleito, Dr. Nilton, parabéns especial por
sua expressiva votação na última eleição, demonstrando ser
uma pessoa capaz de representar muito bem os interesses
de seus eleitores e da sociedade belo horizontina, em geral.
Parabéns aos dois jaraguenses e meus votos de sucesso!

Para o mês de
aniversário do Clube,
grandes atrações

Reitero que estamos em obras sem a necessidade de chamadas extras de capital dos sócios, tudo realizado com recursos próprios, gerados dentro do nosso planejamento e fruto
da austeridade nos gastos desta gestão. Não iremos deixar
de lado outra prioridade de nossa gestão, a oferta constante
e cada vez em maior número, de eventos sociais que agregue
cultura, lazer e integração para toda a família jaraguense.
Temos recebido retorno bastante favorável de nossos associados quanto aos eventos realizados. Esse mês tivemos a
apresentação animada do grupo Improbar, que trouxe muita
descontração ao salão social. O Happy Hour, que já se tornou
uma tradição, continua trazendo ao clube, cada vez mais, associados nas noites de sexta. No Dia das Crianças, proporcionamos uma festa inédita à criançada: três dias de diversão,
cultura e lazer. Os finais dos torneios esportivos se transformaram em eventos sociais onde a integração se fez presente
nas comemorações dos participantes.
Para o mês de aniversário do Clube, grandes atrações. No dia
13, último evento do ano organizado pelo Comitê Feminino, a
peça teatral imperdível “Confissões das Mulheres de 40”. No

E já estão à venda os convites para o nosso Reveillon 2013,
que este ano tem como tema as cores vermelho e branco,
onde o vermelho estimula a força de vontade, a energia, a
coragem e a paixão, e o branco, a paz.
Paz, inclusive, que desejo a todos vocês e uma ótima leitura.

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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ESPAÇO

PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:

“Gostaria de parabenizar a iniciativa do clube de trazer o Grupo Improbar,
uma apresentação tão divertida aos associados. A noite foi ótima! Façam
isso mais vezes.”
Claudia Lana - lanapsicologia@yahoo.com.br

Errata
Na edição nº 73, pág. 5, na Coluna “Nossos Pêsames aos Familiares de”:
Renan Mambrini, pai dos sócios Flávio Chaves Mambrini, Luiz Renan
Mambrini e Paulo Cesar Mambrini, falecido em 23 de setembro.

A

B

revista@jaraguaclub.com.br

ERTO

“Parabenizo o Sr. Renato Leite pelo excelente trabalho realizado como
assessor de imprensa do Jaraguá Country Club, principalmente pela
qualidade gráfica da Revista, assim como pelos assuntos tratados na
mesma. Na minha visão, ele revolucionou a comunicação interna do nosso
querido clube.”
Osvaldo Coutinho – cota 4121
“Apresentação muito bacana hoje do Improbar no Clube Jaraguá. Muito
obrigado a todos os amigos que foram prestigiar... é tão bom quando vão
parentes e amigos que a gente dá valor assim. Muito obrigado a todos vocês!
Valeu demais!”
Lennison de Castro Farah – cota 1576
“Agradeço a todos que foram prestigiar minha apresentação no Happy Hour
de 19 de outubro. Foi muito bom, apesar do final da novela e da chuva,
o Belvedere ficou lotado com pessoas alegres dispostas a se divertirem.
Público nota mil! Esperamos voltar muitas vezes! Muito obrigado!”
Cantor Leandro Penna
Procura-se
Procuro Calopsita branca com cinza que fugiu próximo à rua Boaventura,
no dia 29/10. Ela está doente e precisa continuar o tratamento. Caso a
encontre, favor entrar em contato: Matheus: 4103-5541 ou Thamirys:
8491-4513. Gratifica-se.
Thamirys França Ramos - cota 611

Nossos pêsames aos familiares de:
Marcos Lúcio Barbosa Ribeiro (Sr. Piaba), pai de Marcus Lúcio (Sabiá) e Carlos
Eduardo (Cadú), falecido em 23 de outubro.
Henrique Aragão Martiniano Ferreira, ex-conselheiro e sócio, falecido em 30
de outubro.
Sr. Domingos Gentil Queiroz – Falecido em 26 de outubro
COMUNICADO IMPORTANTE
A Diretoria Executiva do Jaraguá, em vista à continuidade de modernização
do Clube, está implementando um novo sistema de informática que oferecerá
novas facilidades e agilização de processos ao associado. Atendimento mais ágil
na Secretaria, melhoria no sistema de biometria, melhor controle nas Escolinhas
de Esporte e acessos à Academia são exemplos das melhorias que virão.
Solicitamos a compreensão de todos para eventuais contratempos que
possam ocorrer. Esta Diretoria está atenta e à disposição para minimizar os
impactos que, porventura, aconteçam e agradece a compreensão de todos.

Conselho Deliberativo

Mesa Diretora
Presidente: José da Silva Alves
Vice-presidente: Sinval Cossenzo Sobrinho
1ª Secretária: Márcia de Castro Magalhães
2º Secretário: Christian Trigueiro A. Silva

Conselho Fiscal

Mesa Diretora
Presidente: José Gusmão
Secretária: Shirley Cristina Campos Queiroga

Diretoria Executiva

Presidente: Felisberto Goes
Vice-Presidente: Marco Faria
1º Diretor Secretário: Luiz Flávio Greco
2º Diretor Secretário: Roberto Goes
1º Diretor Financeiro: Ronald Farah
2º Diretor Financeiro: Renato Cordeiro
Diretor Administrativo: Afonso Costa
Diretor Social: Paulo Quintão
Diretor de Sede: Ângelo Coelho Neto
Diretor do Parque Aquático: José Basílio Caetano
Diretor de Esp. Especializados: Sérgio Freitas
Diretor de Esportes Recreativos: Wellington Padovani
Diretor de Esp. da Área do Tatu: Alfredo Noce
Diretor de Futebol de Campo: Rogério Marinho

Conselheiros Natos

Benito de Oliveira Mussolini
Celso Renato Alves Vasconcelos Lima
Felisberto Goes - Licenciado
Hermes Andrade Ávila
Ismael da Rocha
Luiz Antônio Vasconcelos Alves de Lima
Mauro Pires Teixeira
Milton Miranda de Castilho
Vicente Paula Pinheiro Chagas
Ronald Farah - Licenciado

Sócios Beneméritos

Antônio Rocha Leal
Julieta Queiroz Horta
Maria Tereza Solha Val
Myrian de Lourdes M. Reis
Vicente de Paula Pinheiro Chagas
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Quem é quem
NA DIRETORIA FINANCEIRA
“Quando se fala em diretoria financeira, as pessoas nos veem com
um cifrão no rosto”, dessa maneira bem humorada, o atual 1º
Diretor Financeiro, Dr. Ronald Farah se posta diante das dificuldades diárias a frente de um cargo da mais alta responsabilidade. Gestão financeira com planejamento é a fórmula
simples e objetiva usada por ele na condução de sua
área.

Médico, sócio desde 1995, Farah, 67 anos, é
casado com Eliane, pai de Michel, Leonard,
Ludson e Lennison, foi conselheiro na gestão
99/01, conselheiro e Presidente do CD na gestão 02/04, Vice Presidente do Jaragua na gestão
05/07, Diretor Financeiro por 2 anos e 5 meses
na gestão 08/10. Ele conta com o total apoio do 2º
Diretor, Ricardo Melo, 39 anos, empresário e sócio
desde 1983. Ricardo se diz apaixonado pelo clube
onde possui vários amigos e ressalta: “estamos vivendo hoje um período de planejamento, metas e austeridade financeira”.
Seguem abaixo realizações da Diretoria Financeira:
Contratação de Auditoria
Mesmo não sendo obrigatório, as contas do 1º ano da
atual Gestão foram auditadas.
Convites
Venda pelo sistema atual reduz possibilidades de erros
e diferenças entre convites vendidos e valor arrecadado.
Demonstrações contábeis
Divulgação do balanço financeiro e demonstração de resultados no site do clube, permitindo maior acesso aos
associados .
Gestão Financeira com planejamento
- Construção refeitório de funcionários;
- Quiosque da Primeira Pelada;
- Reforma subestação elétrica;
- Pintura de todo o clube;
- Obra Quadra Poliesportiva Coberta;
- Reforma dos campos no final do ano;
- Obra Deck Sul;
- Obra Deck Norte e piscina coberta;
- Novo asfalto do estacionamento;
- Novo imobiliário do Parque Aquático;

quem é quem

Informativo do Jaraguá | Outubro de 2012

Quem é quem
no Parque Aquático

Sócio atuante e participativo, muito interessado por tudo que diz respeito às piscinas. Assim
é José Basílio Caetano, atual Diretor do Parque Aquático.
No clube desde 1998, Basílio é casado, pai de Danielle e Cristiano, empresário do ramo de
roupas, sente-se “orgulhoso por fazer parte de uma Diretoria dinâmica e preocupada com
o lado social do clube”. Conselheiro na gestão 08/10, membro da Comissão Disciplinar do
Conselho Deliberativo na gestão 09/10, ele ainda arruma tempo para se dedicar à diretoria
social da Melhor Idade na atual gestão
Dr. Ronaldo Farah - 1º Dir.Financeiro

Reconhecimento e agradecimento
É importante destacar dois pontos fundamentais para o convívio amigo e saudável de alunos, atletas e professores:
- melhoria crescente das atividades do Parque Aquático proveniente da participação ativa dos assessores Dalci, Victor,
Clênio e Aline, aos quais Basílio é imensamente agradecido.

Ricardo Melo - 2º Dir. Financeiro

- Nova quadra de tênis;
- Várias obras de manutenção e reparos.
Alteração funcional estratégica
Supressão da empresa que prestava assessoria contábil,
com consequente incorporação do trabalho pelo setor
financeiro/contábil do Jaraguá, com redução de custos
por volta de R$ 60 mil /ano.
Mudança na área de marketing/comunicação com redução do quadro funcional e contratação de empresa
especializada. Retorno financeiro através de patrocínios
por volta de R$ 250mil /2012.
Ações a implementar
- Máquinas de débito nos seguintes locais: secretaria,
gerência e saunas.
- Sistema de integração dos setores de compra, almoxarifado e pessoal com o setor de contabilidade, evitando,
assim o retrabalho de lançamentos financeiros.
- Controle mais rígido sobre despesas/custos, possibilitando uma maior economia e que pode ser verificado no
caixa gerado. Ex.: abastecimento de carros – compra de
lanches – uso de cartuchos de tinta.

Basílio - Diretor do Parque Aquático

- Os atletas participam de competições organizadas pela Federação Mineira de Natação. O Jaraguá participa, em média,
com 40 atletas e possui histórico de ótimo desempenho. As
despesas com inscrição e transporte são custeadas pelo clube.

- excelente qualidade do trabalho desenvolvido pelos professores Chico, Léo, Emerson e Fábio, o que tem contribuído para
os ótimos resultados obtidos pelo clube nas diversas competições de natação das quais o clube participa.
As atividades realizadas no Parque Aquático estão divididas em 2 blocos:
- ATIVIDADES ESPORTIVAS (- Natação – Hidroginástica - Deep Water - Nado sincronizado)
Natação Máster
- Com número superior a 80 alunos inscritos, divide-se em
3 partes:

Campeonato Mineiro Natação dez 2011

- Travessia dos Fortes em Copacabana/RJ, acontece 2 vezes
ao ano, em abril e dezembro.

Iniciação
Terça e quinta-feira às 8h/Prof. Chico
Quarta e sexta-feira às 7h10/Prof. Fábio
Quarta e sexta-feira às 16h40/Prof. Fábio
Aperfeiçoamento:
Terça a sexta-feira às 7h10/Prof. Léo
Terça e quinta-feira às 18h/Prof. Fábio
Treinamento:
Terça a sexta-feira às 7h/Prof. Emerson
Terça e quinta-feira às 19h10/Prof. Chico

Travessia dos Fortes em abril

Participam, em média, 10 atletas, sendo que o clube assume
o pagamento das inscrições.
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- Pelo 2º ano consecutivo, participação de 54 atletas da natação máster no CIOEESP.

Demonstração dos alunos da touca branca
Natação no CIOEESP - 2012

Natação Infanto Juvenil

- Troféu Binhá: Realizado normalmente em setembro, no Clube Atletic na cidade de São Del Rey, onde contamos também
com os nossos atletas da equipe de natação máster. Este ano
o Jaraguá ficou em 3º lugar geral.

- Com número superior a 180 alunos inscritos, com aulas
pela manhã e tarde, compreende a faixa etária de 3 a 18
anos. Os alunos são divididos em cores de toucas (branca,
amarela, azul, verde e vermelha), sendo avaliados progressivamente nessa ordem de cores.

Hidro noturna

Deep Water
Com número superior a 30 alunos inscritos, com aulas nos
seguintes dias e horários:
Terças e quintas às 8h10 e 19h/Prof. Fábio

2 - Melhoria no serviço de limpeza das áreas internas e externas das piscinas.

Nado Sincronizado

- A partir da touca azul, os alunos participam de competições
durante o ano, tendo conseguido excelentes resultados. O
Jaraguá oferece a esses atletas condições necessárias para
participar das competições, tais como: pagamento das inscrições, transporte e lanche.

Trofeu Binhá Infanto Juvenil

Novo mobiliário do Parque Aquático

Com 10 alunas inscritas, as aulas são ministradas de terça
a sexta, às 15h, e aos sábados às 9h pelo professor Chico.
O Jaraguá é o único clube a manter este esporte em todo
estado de Minas Gerais, sendo inclusive, destaque em jornais,
revistas e apresentações em clubes e academias da capital.
Este ano a equipe participou do Campeonato Brasileiro, realizado em João Pessoa/PB.

3 - Reforma da piscina térmica, com a melhoria no sistema de
aquecimento, incluindo a compra de duas bombas novas com
maior potência.
4 - Construção do Deck Sul, em fase de acabamento, com inauguração prevista para novembro. Esta obra trará mais conforto
para os nossos usuários, aumentando a orla da piscina/passarela em mais de 300m², com nova lanchonete e novos banheiros masculino e feminino, incluindo ainda um banheiro familiar.
5- Reforma completa do toboágua, tornando-o mais moderno e confortável para as nossas crianças. Previsão de entrega
em novembro.

Final Torneio Escola - Elis, Raissa e Duda no pódio

- Show Kids: No início do ano, é realizado o grande encontro
de boas vindas, com a participação de alunos, professores
e pais de alunos. A programação é extensa e compreende
recreação, lanche, palestras (funcionamento das escolinhas e
orientação sobre alimentação adequada), momento de descontração e apresentação dos alunos para os pais na piscina.

Trofeu Binha Máster

- Festival dos Pequenos Campeões: Último evento específico
promovido pelo Clube para as nossas crianças. Participação
de mais 3 clubes ou academias. As crianças devem ter entre
3 e 12 anos de idade.
- Comissão de pais de alunos: sob a coordenação da assessora Dalci, foi criada a fim de organizar eventos recreativos para
nossos atletas e familiares. No sábado 27/10, foi realizado o
primeiro evento/churrasco organizado por esta comissão, o
qual foi muito elogiado por todos os participantes.
Hidroginástica
Com número superior a 80 alunos inscritos, com aulas nos
seguintes dias e horários:
Quartas e sextas às 8h/Prof. Emerson

Show Kids Natação

Terças, quartas e quintas às 15h45/Prof. Fábio

Nado sincronizado João Pessoa Paraíba
Deck sul em fase de finalização

Encerramento Atividades Esportivas
Biathlon : Vem aí no dia 1º de dezembro, o IX Biathlon Integração 2012 (Natação e Corrida), que neste ano contará também com a participação da Equipe de Corrida do Jaraguá. Em
breve informações detalhadas no boletim e no site. Fiquem
atentos pois as vagas serão limitadas.

6 - Projeto Jaraguá Verão aos sábados e domingos, com aulas
de hidroginástica na piscina da passarela. Em parceria com a
Diretoria Social, diversos eventos artísticos à beira da piscina.

RECREAÇÃO / LAZER
1- Reformulação completa de todo Parque Aquático, com a
compra de mesas, cadeiras, guarda-sóis (respectivos suportes) e espreguiçadeiras, melhorando consideravelmente o
conforto dos usuários.

Hidroginástica aos sábados e domingos, dentro Projeto Jaraguá Verão
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Cifuzinho/2012
Fraldinha - Portugal

Iniciante - Holanda

Pre mirin - Espanha

Mirin - Holanda

Infantil - Espanha

tatu
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Final do Tatu
A cara do jaraguense

Domingo, 21 de outubro, 8 horas da manhã, sol brilhando
no céu e muita expectativa na Terra, mais especificamente
no Jaraguá. Eram as finais de mais um campeonato de futebol de areia que estava prestes a acontecer. Nesse momento
atletas amadores se preparavam para mais um encerramento do Campeonato Soçaite de futebol, o Tatu. Todos animados para as decisões e a certeza das vitórias era unânime.
Nas 3 categorias, especial, sênior e máster, foram 3 jogos,
3 decisões e um só time vencedor. Isso mesmo, o Palmeiras
foi o campeão em todas as categorias. Foram partidas muito
disputadas, mas com lealdade e amizade, características peculiares ao torneio.

É goool!!! Alegria geral.

Como todo campeonato de futebol que se preze, logo após
a última partida aconteceu o “gran finale”. Nos quiosques 1 e
2, participantes, familiares e convidados se confraternizaram
em volta de um churrasquinho com tropeiro, refri e cervejinha
gelada, tudo ao som de um samba de roda.

Júnior - Ucrânia

Palmeiras senior
Juvenil - Holanda

Para abrilhantar ainda mais a festa, aconteceu o jogo das
meninas. Uma apresentação de encher os olhos de muitos
marmanjos, não só pela beleza das jogadoras, mas pelo toque de bola, não tão refinado mas com descontração e alegria. Que essa partida sirva de exemplo para que no ano que
vem mais meninas e mulheres tomem coragem e façam inscrição para os campeonatos de futebol que teremos durante
o decorrer de 2013. Espaço e incentivo não faltarão por parte
da atual diretoria.

E para coroar tamanha integração, alegria e organização, a
premiação aos melhores foi feita pelo Presidente Goes, pelo
Vice Faria, diretores e assessores da Área do Tatu. Parabéns
a todos e até o ano que vem. Veja mais fotos em nosso site
www.jaraguaclub.com.br

Belvedere lotado

E lá se foi mais um Cifuzinho... Campeonato de futebol infantil que integrou, durante 3 meses, mais de 420 garotos com
idade entre 5 e 18 anos. Foi uma festa da família jaraguense,
onde pode-se constatar uma torcida bastante heterogênea.
Avós, tios, pais, irmãos e primos a gritar, a sorrir, a incentivar
os futuros jogadores. E se pudesse até o cachorrinho de estimação estaria lá torcendo também pelos moleques.
E no dia 21 de outubro aconteceram as grandes finais. O
Jaraguá ficou tomado de associados e convidados que desejavam assistir aos jogos decisivos. Com uma organização
exemplar, tendo à frente o Diretor Rogério Marinho e o coordenador de futebol, Rômulo Silva, as partidas transcorreram
na maior normalidade.

Logo após houve a premiação no Belvedere, onde os campeões e artilheiros receberam medalhas e troféus das mãos
dos diretores do Clube. E ainda todos os participantes do Cifuzinho, numa iniciativa inédita no Clube, foram presenteados
com um álbum de figurinhas do torneio com o rosto de cada
participante. Uma novidade que agradou a pais e filhos.

Palmeiras especial

Palmeiras master

Presentes também à cerimônia, o Deputado Federal e sócio
do Jaraguá, Eros Biondini, que acaba de assumir a Secretaria
de Estado de Esportes e da Juventude (Seej), e o Coordenador
de Esportes do Magnum, Gustavo Lara. E para finalizar foi
oferecido um lanche especial com refrigerantes para todos
os participantes do torneio.
O que vale é a integração

Confiram em nosso site www.jaraguaclub.com.br mais fotos e até a próxima edição.
Categoria

Campeão

Artilheiro

Gols

Fraldinha

Portugal

Rafael Cardoso Silva (Portugal)

16 gols

Iniciante

Holanda

Gabriel Masu (Espanha)

16 gols

Pre-mirin

Espanha

Marcelo Torres Ribeiro (Espanha)

12 gols

Mirin

Holanda

Bruno Roberto Pereira da Silva (Croácia)

13 gols

Infantil

Espanha

Filipe Crepalde S. de Souza (Ucrânia)

12 gols

Juvenil

Holanda

Lucas Henrique Pereira (Portugal)

11 gols

Junior

Ucrânia

Alexandre Menezes N.Rocha (França)

5 gols

Juventude se faz presente

11

tênis

Agência Madri

Informativo do Jaraguá | Outubro de 2012

Nova quadra de saibro
entregue aos associados
“Após anos de espera e de promessas, vejo que o Sr. Presidente
Goes põe em prática sua política de melhorias das instalações
do nosso clube e, assim, atende o pedido dos associados e dos
tenistas com a entrega no sábado 27/10/12 da terceira quadra
de saibro. Este feito, além do aumento do ativo do clube, proporciona ao Jaraguá, destaque entre os melhores clubes de BH,
podendo participar de torneios do circuito de tênis, o que só vem
destacar ainda mais a imagem do Clube Jaraguá e a excelência
da administração atual. Meus parabéns e nosso agradecimento.”
Celso Cardoso - Sócio Proprietário - cota 1004

Área verde preservada
Sistema de segurança
Salão de festas
Espaço gourmet
Fitness
Espaço kids

“Quando cheguei ao clube em 2007 e conheci a turma do tênis percebi que muitas promessas antigas haviam sido feitas
por outras diretorias. Inclusive, os mais antigos com quem comentava sobre a nova quadra de saibro sempre me diziam
que isso nunca seria concretizado. Estavam completamente
incrédulos. Agora estamos vendo um sonho realizado e que
“NUNCA” é muito tempo! Neste momento o grande desafio é
fazer com que novos tenistas se aproximem e entendam como
funciona o esporte. Estamos muito felizes com esse compromisso realizado pela diretoria atual. Muito obrigado a todos!!!”
Geraldo Maia – cota 1947

TE
SI

O AP
TAMEN

“Estou aqui desde 1984 e nunca houve uma final feminina de torneio de tênis. Esta diretoria está de parabéns por
aceitar a idéia da construção de mais uma quadra de tênis.”
Cel. Elton Figueira

“Agradeço à Diretoria, na pessoa do Sr. Presidente, pelo fato
da construção da terceira quadra de tênis de saibro. Isto vem
provar que ele é desprovido do sentido de revanchismo, pois
não tinha a obrigação de nos atender, já que a grande maioria
dos tenistas votaram contra sua chapa, movidos por promessas da outra. Este sonho tem mais de trinta anos. Nosso tênis
agora pode até começar a pensar em competições interclubes, como já ocorreu em época passada. Muito Obrigado!!!”
Lélio Araújo - cota 3694

AR

Logo após houve a final do Tênis Feminino do Torneio Primavera seguido da confraternização entre os Tenistas.

Projeto paisagístico

D O VI

O reconhecimento é geral. Goes ressaltou que “as obras em
andamento e já finalizadas até no presente momento são
frutos de um trabalho planejado para atender exclusivamente
aos associados e valoriza o patrimônio do clube”. E ainda fez
questão de destacar que os jogadores de basquete terão sua
quadra reformada em breve e a entrega da quadra poliesportiva coberta para este mês de novembro. Também a construção
do novo vestiário para jogadores de tênis e basquete está em
pleno andamento. É a diretoria executiva realizando sonhos.

Terreno com 4.125m2

RA

Um fato que há anos a sociedade jaraguense esperava, aconteceu em pouco mais de 10 minutos: a entrega da nova quadra de tênis de saibro aos associados.O evento aconteceu na
manhã de sábado, 27 de outubro e contou com a presença de
tenistas, diretores e do Presidente Goes e do Vice Faria.

“Com a construção da nossa tão sonhada 4ª quadra de tênis, vejo
tempos de crescimento para o nosso esporte com o despertar de
interesse em mais associados do Jaraguá, o que traz mais força
para o esporte. Conte sempre com nosso apoio. Grande abraço.”
Frederico Nastrini – cota 3908

DECO

Nova quadra inaugurada

TO

FIT NE SS

Incorporação, construção e vendas

Goes e Faria entregam oficialmente a quadra

Vendas

P J : 3578

12

Reconhecimento dos tenistas

3443-3988

tetumengenharia.com.br

GRUPO SOMATTOS

Imagens ilustrativas. Prot. Reg. Incorp. 179.795 - 5º Of. Reg. Imóveis.
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Matéria

3 Dias de pura diversão

A programação foi extensa e a alegria das crianças foi maior ainda. Assim se resume a comemoração pelo Dia das Crianças esse ano.
Numa proposta inédita da Diretoria Social, nos dias 12, 13 e 14 de outubro foi oferecida à criançada uma programação diferenciada
de cultura, lazer, guloseimas e muitas brincadeiras. No dia 12, o Belvedere ficou repleto de crianças e adultos para assistirem ao espetáculo de marionetes. No sábado, 13, foi a vez da dupla de palhaços Patati Patatá cover fazer a festa também no Belvedere lotado,
enquanto na piscina apresentação de slackline na piscina da passarela, esporte praticado em cima da corda bamba.
E para encerrar com grande empolgação para os pequeninos, no domingo, houve distribuição gratuita de pirulitos e picolés, aula
prática de como se comportar no trânsito, proferida por policiais militares de Minas Gerais. E ainda pipoca, algodão doce e brinquedos infláveis no parquinho e no estacionamento da sauna à disposição. Foi uma grande e inesquecível festa.
Acesse www.jaraguaclub.com.br e veja muitas fotos e vídeos de nossas crianças.

Matéria
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CLUBE DA
MELHOR IDADE

16 anos de exemplo

E

m outubro, o Clube da Melhor Idade completou 16
anos de fundação e a turma comemorou durante
todo o mês. Em princípio, a ideia inicial da Diretoria
era homenagear a todos os participantes de baile, todavia, como era impossível, foi escolhido um casal que representasse a todos aqueles que, direta ou indiretamente, tem
colaborado para o sucesso dessa turma que, a cada festa,
demonstra mais vitalidade e animação.

melhor idade

geral
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Solidariedade no Tênis

George, ex sócio e ainda amigo de muitos participantes do tênis, recebeu no sábado, 20 de outubro, uma belíssima e significante demonstração de amizade. Ele que, junto de sua família, passou por um período delicado de saúde e dificuldade financeira,
recebeu a solidariedade de muitos associados, em forma de um almoço beneficente onde a renda arrecadada foi toda entregue a ele. A turma da organização foram os companheiros Walder Marra, Rosa e Fábio Franco que fizeram o almoço, Janaína
Meirelles e Marcos Ferreira que ajudaram na organização e venda dos convites, e Fred que ficou por conta da fazer e servir
os 85 kg de carnes, tudo isso regado a 200 litros de um geladíssimo Chopp Backer, ao som de uma deliciosa música ao vivo.
A comissão agradece: “obrigado a todos que compareceram e ajudaram. SOLIDARIEDADE TRAZ PROSPERIDADE”.

De comum acordo, foi escolhido um casal presente desde
a fundação: Carlos Alberto de Pádua Carvalho e Ana Maria
Chierici de Carvalho para receberem a justa homenagem na
noite de 17 de outubro em mais um tradicional baile. Casados, sócios do Jaraguá há mais de 47 anos, tem dois filhos,
Carlos Eduardo e Andréa, e duas netinhas, Lara e Gabriela.
A maior paixão do Carlos Alberto, dentre outras, é sua
participação na escola de samba verde e rosa da Mangueira na qual desfila muitos anos e hoje faz parte da
velha guarda da bateria. O samba e o carnaval, fazem
parte de sua vida, assim como a Melhor Idade do Jaraguá. Ao Carlos Alberto e Ana Maria, que tanto honram
este nosso Clube da Melhor Idade, recebam nossos parabéns. No site www.jaraguaclub.com.br veja mais fotos
do Baile e do Churrasco realizado no domingo, 21 de outubro.

Diretoria da Melhor Idade e amigos

Turma da Solidariedade

Fred, Fábio, George, Janaína e Walder

Sócios se destacam na política
Eros é o novo Secretário do governo Anastasia

Dr. Nilton é eleito Vereador de Belo Horizonte

Em evento realizado na Cidade Administrativa na quinta-feira, 25 de outubro, o deputado federal Eros Biondini, sócio
do Jaraguá, foi empossado pelo governador Antônio Anastasia para a Secretaria de Esportes e da Juventude (Seej).
O novo integrante do governo já recebe a incumbência de
tratar de um tema considerado espinhoso. A partir de agora a
sub-secretaria de Políticas Sobre Drogas - antes vinculada à
Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) -, passa a ficar
também sob o comando de Biondini. Presentes ao salão repleto de convidados, estavam o Presidente Goes e os sócios
Mauro Pires, Marcos Ferreira e Renato Leite.

O sócio do Jaraguá, Nilton Cesar Rodrigues, o Dr. Nilton, frequentador da Área do Tatu e da piscina, foi um dos 22 novos
vereadores eleitos no último dia 6 de outubro. Ele obteve expressivos 8.386 votos, sendo o 12º candidato mais votado.
Parabéns e nosso desejo de felicidades e grandes realizações
durante seu mandato.

Parabéns ao Eros pela nomeação e felicidades nesta nova
empreitada política!

Rosina, David, Ana Maria, Carlos Eduardo, Carlos
Alberto, Andrea, Basílio e Suzana

David (presidente da CMI) e Faria (Vice presidente do Jaraguá)

Presidente Goes e Deputado Federal Eros Biondini

Vereador eleito: Dr. Nilton
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OFERTAS IMPERDÍVEIS

Futebol

Futsal do Jaraguá é 10

CVC JARAGUÁ

N

a manhã de sábado, 29 de setembro, André Almeida organizou um time do futsal para participar de um jogo festivo
no ginásio do Clube Mackenzie, contra os donos da casa. A turma, apoiada pelos Diretores Sérgio e Paulo Quintão,
foi disposta a se confraternizar, mas acima de tudo a jogar para vencer. E não deu outra, Jaraguá ganhou de 10 x 7
e ainda levou o trofeu da amizade. Logo após houve a confraternização entre os participantes. Agora é aguardar a
visita deles e tentar outra vitória.

Pacotes de 8 dias incluindo:

HOTEL PIZZATO

Natal - RN
Hospedagem com café da manhã.
A partir de

10X

Em pé, da esquerda para direita: Luiz Muller, Rodrigo, Joao Marcos, Wagner Ulhoa, George, Paulinho Quintao
Embaixo, da esquerda para a direita: Gleuber, Sergio, Andre, Afonsinho e Gugu.

Equipe CVC

Passagem
aérea

7 diárias de
Hospedagem

HOTEL BRISA DA PRAIA
Porto seguro - BA
Hospedagem com café da manhã.
A partir de

10X

R$

101,

80

À vista R$ 1.018,

Preço com base nas saídas de 25/11/2012

Fortaleza - CE
Hospedagem com café da manhã.

10X

R$

137,80

À vista R$ 1.378,

Preço com base nas saídas de 26/11/2012

SALINAS DE MACEIÓ

Maceió - AL
Hospedagem com café da manhã, almoço e jantar.
*Não inclui passeios.
A partir de

10X

R$

Passeios*

R$

158,

À vista R$ 1.588,

Preço com base nas saídas de 20/11/2012

HOTEL LAGHETTO SIENA
Gramado - RS
Hospedagem com café da manhã + ingresso
Natal Luz.
A partir de

10X

R$

250,80

À vista R$ 2.508,

Preço com base nas saídas de 02/12/2012

HOTEL ARMAÇÃO

HOTEL DIOGO
A partir de

Traslados

80

198,

80

À vista R$ 1.988,

Preço com base nas saídas de 01/12/2012

Porto de Galinhas - PE
Hospedagem com café da manhã.
*Não inclui passeios.
A partir de

10X

R$

191,

80

À vista R$ 1.918,

Preço com base nas saídas de 19/11/2012

CVC Jaraguá
31

3491-3631

Rua Boaventura, 1757 (no estacionamento do EPA)

Prezado cliente: Os preços neste anúncio são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo. Os valores, datas de saídas
e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. A oferta de lugares é limitada conforme disponibilidade.
Taxas de embarque não inclusas e deverão ser cobradas no ato da compra. Os lugares são limitados. Consulte outras datas com
nossos vendedores. Para maiores informações consulte o regulamento com nossa equipe de atendimento.
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futebol

Novo campo será construído
Por solicitação da Diretoria Executiva, foi apresentada aos Conselhos Fiscal e Deliberativo, nas respectivas reuniões de setembro,
proposta referenciada à recuperação e revitalização dos gramados dos campos de futebol do Jaraguá Country Club.
Levando-se em conta que nossos campos de futebol sofreram a última intervenção há 13 anos, é sabido que a duração média do
gramado para uma utilização menor do que a nossa, é em torno de seis anos. Em virtude disso não se consegue mais mantê-los em
condições adequadas para a prática do futebol durante todo o ano.

DAR O
PRIMEIRO
PASSO

SUBIR
AO
PÓDIO.

Em votação aberta nos dois Conselhos, por unanimidade, a proposta de construção de um novo campo “A” recebeu pareceres favoráveis. O tipo de grama que será colocada em nossos novos campos, bermuda celebration, é originária da África, e utilizada nos
principais estádios de futebol, será usada também no Mineirão (matéria em destaque no jornal O Tempo). Suas principais características são de suportar bem o pisoteio e crescer mais rapidamente, sendo necessário muito sol, o que temos abundantemente.
Mais uma oportunidade de demonstração de preocupação e atenção da atual Diretoria Executiva com todos os associados.

A história do Coleguium - Rede de ensino é marcada pelo compromisso com os melhores resultados, por isso,
fomos reconhecidos e premiados como uma das 10 melhores escolas do Brasil no ranking do Enem 2010. Isso
só foi possível graças à confiança depositada no Coleguium pelos milhares de alunos que ao longo de 25 anos
contribuíram para cada vitória e conquista. Agradecemos a todos que fizeram parte dessa trajetória de sucesso.

CONQUISTE OS
MELHORES RESULTADOS.
PROCESSO SELETIVO 2013
Jornal O Tempo - matéria sobre gramado

PAMPULHA • GUTIERREZ • NOVA LIMA • LAGOA SANTA

Rua Coronel Marcelino, 182, Jaraguá.
www.coleguium.com.br | Tel: 3490-5000
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natação

Família dentro d´água

T

odos sabem da importância de praticar esportes e
dos benefícios que trazem para as pessoas. Mas
para muitos existem barreiras como a falta de
tempo e a preguiça fazendo uma força contrária.

Mas para espantar esses fatores, que tal fazer natação
em família?

Festa da Natação
Parabéns Marcelo
O tão querido atleta da natação, Marcelo (que faz natação junto com sua mãe), comemorou seu aniversário no
dia 24 de outubro à beira da piscina. Para sua surpresa,
os professores Fábio e Léo se vestiram de Patati Patatá
e alegraram a manhã de todos que se encontravam no
Parque Aquático nesse dia.

Carminha e Guilherme

O que vem por aí
Pequenos Campeões

IX Biathlon

Marcelo recebe o carinho da dupla

Natação e Nado sincronizado - Cláudia,
Helton e os filhos Rafael e Maria Luisa

Marcelo sopra a velinha do bolo

Natação

Cirlene e a filha Renata

Equipe de natação infantil desfila no Círculo Militar

Dia 24 de novembro, a equipe de natação infantil se reúne
para o Festival dos Pequenos Campeões no Jaraguá. Alunos
de 4 a 14 anos devem trazer no dia do evento um brinquedo novo ou usado em bom estado para doação à Campanha
Natal Solidário. Para este festival, receberemos os atletas da
mesma categoria da equipe do Círculo Militar e da Academia
Fliper de Natação.

Hoje, além de nadar, também trás o neto, Guilherme
de Azevedo, 7 anos, para as aulas. “Ele nada desde pequeno e já participa das competições. Faço questão de
acompanhá-lo. Acho muito importante a família apoiar
e incentivar as crianças desde pequeno a praticar esportes”. Em várias oportunidades avó e neto vão juntos em
torneios externos.
Exemplos são vários, mas podemos destacar também Cirlene com seus filhos Renata e Lucas, o casal Helton e Cláudia
com os filhos Maria Luisa e Rafael, e tantos outros que fazem
da natação do Jaraguá um local propício para desenvolvimento no esporte com saúde e felicidade.
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O resultado não poderia ser outro, foi sucesso total. Não
somente o Marcelo se encantou mas todos se sentiram
contagiados pela surpresa e alegria. Parabéns aos professores Fábio e Léo. E parabéns ao especial atleta e
colega da natação, Marcelo, pelo seu aniversário.

Além de ser um dos esportes mais completos que existem, praticando juntos, um incentiva o outro. “A natação
também fortalece os músculos, melhora a condição cardiorrespiratória, promove bem estar e emagrece”, diz o
professor Emerson Maia.
A sócia Maria do Carmo Siqueira, 62 anos, entrou na
aula de natação para aprender e melhorar a qualidade
de vida. Ela levava as filhas para nadar numa escola especializada e as acompanhava nas competições. “Tinha
vontade de aprender, mas não tinha aulas para a minha
idade. Foi no Jaraguá que apareceu a oportunidade. Os
professores são ótimos e muito envolventes.”

natação

Filho da Cirlene, Lucas

A Equipe Infantil de Natação é vice campeã do Torneio Escola. No sábado, 20 de outubro, no Círculo Militar, com a
participação e desfile de 22 agremiações e aproximadamente 300 atletas, 57 nadadores do Jaraguá subiram ao
pódio Parabéns aos atletas pela excelente colocação e pela
aplicação nos treinos. Parabéns aos professores, assessores
e diretor pelo belíssimo trabalho desempenhado. Parabéns
aos pais pelo incentivo sempre!

Vem aí no dia 1º de dezembro, o IX Biathlon Integração 2012
(Natação e Corrida), que neste ano contará também com a
participação da Equipe de Corrida do Jaraguá. Em breve informações detalhadas no boletim e no site. Fiquem atentos, pois
as vagas serão limitadas.
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Torneio

Primavera

Finais marcantes

Peteca
A turma da peteca, mais uma vez, fez bonito no Torneio Primavera. Foram partidas muito bem disputadas onde ninguém apostava na dupla vencedora, visto o nivelamento dos
finalistas. As partidas aconteceram no domingo, 30 de setembro e a festa de encerramento para os participantes foi
no sábado seguinte.

torneio primavera
paço e respeitando o dos outros. A solenidade de entrega de
medalhas e troféus, realizada no domingo, 27 de outubro,
logo após a inauguração da 3ª quadra de saibro, contou com
a presença de atletas, familiares e do empresário de Indústria, Sr. Harry Baukelmann e a esposa Valéria.

Faria, Serjão, J.Alves, Carmem, Flavinha (melhor defesa) e Beto Goes

Peteca

Futsal
Em jogo bastante disputado, com vários lances de emoção,
no domingo, 30 de setembro, Santos (Lan Copy) sagrou-se
campeão contra o Flamengo (Minas Droga). E logo após a
animação foi constante durante a resenha da premiação. Diretores e assessores homenagearam os melhores.

CATEGORIA ESPECIAL:
CAMPEÕES: WESLEY / FABRÍCIO XAVIER
VICE: AGNELO / ERNANI

Lélio e Celso

5ª Classe:
1º - Luis Eduardo Namur
2º - Alex Mucci Carvaho

CATEGORIA OURO:
CAMPEÕES: TONINHO ROSA / LULA
VICE: CHRISTIAN / CHOCOLATE
CATEGORIA RUBI:
CAMPEÕES: FERNANDO HORTA / BRENO
VICE: KAKÁ / ROBERTO TJ

Futsal

CATEGORIA SAFIRA:
CAMPEÕES: RAUL / ZÉ MÁRCIO
VICE: CARLOS GOMES / HENRIQUE SAPATO
CATEGORIA PLATINA:
CAMPEÕES: TACÃO / FERNANDO XAVIER
VICE: RONALDO CEMIG / ALEXANDRE GAROTO
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Futsal

4ª Classe:
1º - André Loreto de Assis
2º - Mario Sérgio Lial

André Loreto e esposa

3ª Classe:
1º - José Luis (Zeca)
2º - Pedro Carvalho
Veteranos:
1º - Celso Cardoso
2º - Eugênio Pacelli Fiuza
Feminino:
1º - Luciana Lara Resende
2º - Andreza Masu

Vôlei Feminino
Como sempre acontece, a final do vôlei feminino foi muito
prestigiada por amigos, familiares e jogadoras. A animação,
gritaria e belos lances de ataque e defesa foram constantes
não só na partida final como em toda a competição. A alegria
foi geral, estampada no rosto de todas as atletas e convidados,
pois o que importa mesmo é amizade que permanece nessa
turma.
A festa de encerramento aconteceu no domingo, 28 de outubro, logo após a disputa do 1º lugar e como destacou a assessora e jogadora Carmem Menezes: “tudo muito animado, pois
aqui é assim, sempre com muiiiiita animação”.
1° lugar: Equipe Bem te vi
Atletas: Valéria, Cristina, Letuza, Fernanda, Márcia e Dica

Peteca

As meninas do tênis

Dr. Rui Carlos Barbosa, Sr. Aloísio Brandão,
Dr. Maurício Cardoso e Serjão

Tênis
De alto astral e humor renovado a galera do tênis está em
harmonia total. Foi assim durante as partidas do campeonato
e durante os jogos finais. A competividade entre os jogadores
existiu mas o que prevaleceu foi a relação amiga entre todos.
É um grupo que vem crescendo a cada dia, tomando seu es-

Faria, Cristina (melhor atacante), Serjão, J.Alves e Carmem.

É campeão!

Serjão, Faria, Fernanda (atleta revelação), J.Alves e Carmem.
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Coisas que a vida ensina depois dos 40
“Amor não se implora, não se pede
não se espera...
Amor se vive ou não.
Ciúmes é um sentimento inútil. Não
torna ninguém fiel a você.
Animais são anjos disfarçados, mandados à terra por Deus para
mostrar ao homem o que é fidelidade.
Crianças aprendem com aquilo que
você faz, não com o que você diz.
As pessoas que falam dos outros pra você, vão falar de você
para os outros.
Perdoar e esquecer nos torna mais jovens.
Água é um santo remédio.
Deus inventou o choro para o homem não explodir.
Ausência de regras é uma regra que depende do bom senso.
Não existe comida ruim, existe comida mal temperada.
A criatividade caminha junto com a falta de grana.
Ser autêntico é a melhor e única forma de agradar.
Amigos de verdade nunca te abandonam.

O carinho é a melhor arma contra o ódio.
As diferenças tornam a vida mais bonita e colorida.
Há poesia em toda a criação divina.
Deus é o maior poeta de todos os tempos.
A música é a sobremesa da vida.
Acreditar não faz de ninguém um tolo. Tolo é quem mente.
Filhos são presentes raros.
De tudo, o que fica é o seu nome e as lembranças a cerca de
suas ações.
Obrigada, desculpa, por favor, são palavras mágicas, chaves que
abrem portas para uma vida melhor.
O amor... Ah, o amor...
O amor quebra barreiras, une facções,
destrói preconceitos, cura doenças...
Não há vida decente sem amor!
E é certo, quem ama, é muito amado.
E vive a vida mais alegremente...”
Abraço,

Artur da Távola

Hilda Goes

Informe do Boliche INFORME DA SINUCA
- Torneio de Tercetos realizado em setembro, em divisão única, com Hand Cup (HC).
Terceto Campeão: João Mathias, Lauro e Daniel Lopes
Vice Campeão: Juliano, Júlio Bueno e Vitor
3° Colocado: Thiago, Eder e Hiago
4° Colocado: Júlio Gontijo, Ronald e Vanessa
Melhor Linha: Juliano, Júlio Bueno e Vitor com 710 com HC
Melhor Linha: João Mathias, Lauro e Daniel Lopes com 3.044
com HC
All events: Júlio Bueno com 191,75 de média sem HC
Torneio Individual realizado em outubro,
em três divisões sem HC
1ª Divisão
Campeão: Rafael Gregori
Vice Campeão: Renato Pena
3° Colocado: Rafael Lima
4° Colocado: João Mathias
Melhor Serie: João Mathias com 1.017, uma média de
203,4
Melhor Linha: Rafael Gregori com 243
All events: Rafael Gregori com 188,30 de média
2ª Divisão
Campeão: João Carlos
Vice Campeão: Vanessa
3° Colocado: Lauro
4° Colocado: Ronald
Melhor Serie: Vanessa com 889, uma média de 177,80
Melhor Linha: Vanessa com 224
All events: Vanessa com 165,45 de média
3ª Divisão
Campeão: Igor
Vice Campeão: PC
3° Colocado: Hiago
4° Colocado: José Luiz
Melhor Serie: Hiago com 910, uma média de 182
Melhor Linha: Ricardo Mello com 197
All events: Igor com 165,50 de média

Sinuca renovada
Pensando em oferecer sempre o melhor a seus associados,
a Diretoria Executiva adquiriu., recentemente, seis jogos de
bolas, padrão internacional, providenciou a troca dos panos
das seis mesas e ainda ajustou todas elas e as caçapas.
Tudo isso para que o jogador de sinuca possa desfrutar de
seu lazer com mais comodidade.
Campeonato Interno de Sinuca
O Campeonato Interno de Sinuca está em pleno andamento, estando sendo disputado a segunda fase nas categorias
Prata e Bronze.
Torneio 51º aniversário do Jaraguá
O Tradicional Torneio Aniversário do Jaraguá será disputado
este ano, no período de 27/11 a 09/12. Na Categoria máster
(aberto a todos associados que jogam sinuca), será disputado na regra mista, com o uso de três bolas vermelhas.
Veja mais detalhes no Regulamento do Torneio, à disposição
no salão de sinuca. Inscrições: 27/10 a 20/11 - no Salão de
Sinuca em formulário próprio.

Improbar

Novamente em apresentação no Jaraguá em 9 de setembro,o Grupo de improvisação Improbar tirou gargalhadas
do público que compareceu em bom
número para assistir a mais um evento
comandado pelo Comitê Feminino, em
parceria com a Diretoria Social.

