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Mais um ano chega 
ao fim e, para nós 
que temos a respon-
sabilidade de bem 
gerir o Jaraguá, com 
a consciência do de-
ver cumprido, porém 
ainda não acabado. 

Muitas ideias fo-
ram colocadas em 
prática, demandas 
atendidas, obras e 

eventos realizados. Por toda parte que se olhe, tem 
algo trabalhado pela atual gestão: melhoria, manu-
tenção e ação social, levando-se sempre em conta 
a satisfação crescente de nossos associados.

Para que a Diretoria Executi-
va possa continuar adminis-
trando com responsabilidade, 
é necessária a aprovação da 
proposta orçamentária para 
2013 pelos Conselhos Fiscal 
e Deliberativo. A mesma foi 
analisada e votada nas reuni-
ões de novembro, e aprovada 
pela grande maioria, o que de-
monstra, por parte dos conselheiros, o reconheci-
mento ao nosso trabalho, sério e consistente.

Decidimos, desde o início, priorizar o social, a rela-
ção mais harmoniosa entre todos que frequentam 
nosso querido clube. Uma integração entre áreas, 
funcionários, associados e diretoria. Eventos onde 
a relação pessoal de amizade prevalecesse e a 
alegria desses momentos fosse marcante.  É com 
grande satisfação que recebo inúmeras participa-
ções de associados, seja por intermédio de e-mail, 
crítica vinda através da caixa de sugestões, pesso-
almente ou por telefone, onde há o reconhecimento 
de que o clube possui um ambiente de convivência 
cada vez mais “gostoso”. 

O Baile de Aniversário, realizado em 23 de novem-
bro, mostra que estamos no caminho certo, aliás já 
comentado por mim aqui neste espaço. As mesas 
do salão social foram todas vendidas com muita 
antecedência. Tivemos ambientes diversos para 
aqueles que optassem pelo não pagamento de 

mesa. A boate teen ficou repleta de adolescentes e 
jovens, numa festa saudável e segura. Enfim, uma 
comemoração que agradou a todos que lá estive-
ram, visto os comentários recebidos sobre o evento.

E estamos à porta de mais um Reveillon, que tem 
tudo para repetir o sucesso do ano passado. Tive-
mos que colocar mesas extras à venda para o sa-
lão social. Teremos shows também nas quadras do 
Complexo Esportivo e, como já virou tradição, boa-
te teen. Vai uma sugestão para quem ainda deseja 
curtir a festa de passagem de ano no Jaraguá: se 
apresse, pois as mesas no salão estão para acabar. 
Demonstração, mais uma vez, da nítida aceitação 
e satisfação do associado com o formato de festa 
escolhido.

As crianças terão um dia especial em 16 de de-
zembro com a chegada do Papai 
Noel. Será algo diferenciado onde 
as atrações serão muitas e den-
tre elas uma mágica com o apa-
recimento do bom velhinho para 
a criançada. Vale chegar cedo e 
aproveitar a festa em família.

Certo de que podemos mais, 
assim o faremos para o ano de 

2013, na busca incessante de um clube referên-
cia,  voltado cada vez mais para os sócios e seus 
dependentes. É com muito orgulho, que recebemos 
elogios de todos aqueles que visitam o Jaraguá, 
quando realçam as nossas opções de lazer, estru-
tura e porte.

Deixo aqui meu desejo de um Natal em família ilumi-
nado por Deus, com saúde e paz. E um ano novo com 
esperança renovada de dias melhores para todos.

Editorial

felisberto Goes
Presidente do Jaraguá Country Club

Sábado: 7h às 22h  /  Domingo e feriado: 7h às 19h
ATENÇÃO
O quiosque deve ser liberado até 30(trinta) minutos antes do horário de 
encerramento do clube, impreterivelmente.

nova taBEla dE BEBidas
Após mais de um ano de congelamento, comunicamos as alterações de 
preços referente às bebidas comercializadas nos bares, lanchonetes e 
restaurantes do clube a vigorar a partir de 17 de novembro, conforme tabela 
abaixo:
Refrigerante lata - R$ 2,50 
Refrigerante 500 ml - R$ 3,50 
Refrigerante 2 litros - R$ 6,00
Suco - R$ 3,50 
Mineral natural - R$ 1,50
Mineral gasosa – R$ 2,00
Cerveja latão – R$ 3,50 (caixa – R$ 36,00)
Cerveja lata – R$ 3,00 (caixa – R$ 30,00)
Cerveja sem alcóol – R$3,50

nossos pêsamEs aos FamiliarEs dE 
Sr. Ildeu, sogro do Conselheiro Luquésio Antônio Pereira, falecido em 23 de 
novembro.
Sr. Ali Rachid Lauar, falecido em 9 de novembro.
Sr. Marco Antônio Veloso, irmão do sócio Paulo Veloso, falecido em 13 de 
novembro.

Mais uma vez venho utilizar-me desse canal de comunicação para expressar 
minha satisfação pelo Clube Jaraguá na contratação do professor Cláudio 
para assumir turmas de spinning e com excelência surpreendente, comandar 
a aula de mix training. Tenho no professor Cláudio um exemplo de motivação, 
assim como no professor e agora também coordenador Emerson Maia. O 
profissional dessa área deve ser um exemplo de motivação e persistência! 
Parabenizo, dessa forma, esses profissionais. ”
Rosane RodRigues – cota 2539

“Comunico-lhes que inaugurou minha coluna interativa no Jornal O 
Estado RJ e todas as segundas um assunto novo com dicas de negócios, 
comportamento humano e desenvolvimento empresarial. Espalhem em 
suas redes. Siga o link: http://www.oestadorj.com.br/category/colunas-blog/
zoom-gente-negocios/ ”
Plínio da FRanca – cota 1856

“Gostaria de ressaltar os profissionais que o clube tem e, em especial, o 
professor Fábio (Natação). Uma pessoa extremamente profissional, educada, 
competente e preocupada com os alunos! Reparo no carinho e amor que ele 
tem com as crianças e a competência com os adultos. São pessoas assim 
que o clube tem que valorizar e reconhecer! O Jaraguá Country Club está de 
parabéns pela seleção de profissionais tão bem qualificados. Um Abraço.”
MaRia inês - inesmaria661@gmail.com

HorÁrio dE QUiosQUEs E BarEs
O horário de funcionamento dos quiosques e bares não poderá ultrapassar 
o horário de uso definido pelo clube, ficando os usuários e concessionários 
sujeitos a penalidades administrativas.
Terça a Quinta: 7h às 22h30  /  Sexta: 7h às 21h

Espaço aBErto

participE com sUGEstÕEs, crÍticas 
E opiniÕEs. EnviE Um E-mail para:

a B E r t o

Espaço

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: ricardo melo   
diretor Administrativo: renato cordeiro cunha  
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 

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

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

rEvista JaraGUÁ

Informativo do Jaraguá country club
Gestão Integração – Ano 13 – nº 75 – Novembro/2012
Redação
rua Amável costa, 7 – Bairro Jaraguá
Responsável
felisberto Goes – Presidente do Jaraguá country club
Responsável Marketing
renato leite – reg. Prof. drt/mG 1410
Jornalista Responsável
fred machado – reg. Prof. 11062/mG
Reportagem
daniell Zeca, renato leite, thiago malta, renata ribeiro
Projeto gráfico e Produção editorial
mG100 soluções em marketing e comunicação
diagramação
Helder Guimarães
Fotos - divulgação interna – diretorias de Áreas – 
renato leite – felipe Iwazawa – túlio Barros
comercial / anúncios
atendimento@mg100.com.br

os artigos assinados não espelham, necessariamen-
te, a opinião da revista Jaraguá, sendo de inteira res-
ponsabilidade de seus autores.

revista@jaraguaclub.com.br

É com grande 
satisfação que recebo 
inúmeras participações 

de associados.
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BasQUEtE

Assessores: Alexandre Barcelos e 
Alexandre Reis
Escolinha: Professor Alan
• Participação de campeonatos 

contra atletas Cia Atlética e da 
cidade de Sabará; 

• Participação do IV e V CIOEESP;
• 2 Quadras - Inauguração da 

quadra poliesportiva coberta e 
reforma da quadra descoberta.

Serjão, o Big, assim é conhecido Sérgio Freitas, atual Diretor de Esportes Especiali-
zados que agrega várias modalidades e uma gama cada vez maior de praticantes. 

Casado com Lílian, pai de Gabriela e Bruno, Serjão é sócio há 37 anos e se mostra 
um atleta polivalente, praticando e disputando periodicamente peteca, vôlei, tênis, 
futsal, natação e ainda encontrando tempo para frequentar a sauna e academia. 

Diretor também na gestão 08/09, foi responsável pela organização do IV e V Cam-
peonato de Integração Olímpica de Esportes Especializados – CIOEESP – e ainda 
de inúmeros torneios interclubes. Com muito ânimo e tendo sido recentemente 
eleito Diretor Regional Centro Oeste da Confederação Brasileira de Peteca, apre-
senta abaixo realizações da Diretoria de Esportes Especializados.

diretor sérgio freitas

QUEm é QUEm
NA dIretorIA de esPortes esPecIAlIZAdos

FUtsal
Assessores: Sérgio Pergentino, Rodrigo Novaes e André 
Almeida.
• Torneio Integração Escarpas do Lago 2011;
• Copa Cinquentenário 2011;
• Torneio Primavera 2012;
• Jogo realizado no Mackenzie em 2012;
• Participação especial no  IV E V  CIOESSP;
• Participação do futsal uma vez por mês no futebol 

de campo.
• 2 quadras descobertas + quadra poliesportiva co-

berta.

pEtEca
Assessores Peteca Masculina: Wilson Calil, Fabrício Fur-
tado e Ubiratan Carneiro
Assessores Peteca Feminina: Carolina Viana e Sandra 
Rezende
• Carol e Letuza: Vice-campeãs mineira 2011 - Vice-

-campeãs da Liga Brasileira de Peteca
• Copa dos Campeões, realizada em Divinópolis; 
• Torneio Integração Escarpas do Lago 2011;
• Interclubes  Belo Horizonte  2011;
• Copa Ricardo Eletro 2011 e 2012;
• Campeonato Mineiro 2011 e 2012;
• Campeonato Brasileiro 2012;
• Liga Brasileira, realizada no Minas Shopping 2012;
• Interclubes AABB 2012;
• Interclubes Olímpico 2012;
• 2  Futuras quadras descobertas no lugar das 4 qua-

dras cedidas para a sonhada piscina térmica cober-
ta;

• Participação especial no IV E V  CIOESSP;
• Na eleição da Confederação Brasileira de Peteca, 

realizada em 15 de novembro, em Brasília, sócios 
jaraguenses foram eleitos para Direção da Confe-
deração Brasileira de Peteca do próximo triênio. São 
eles: Ubiratan, Sérgio, Wilson Calil, André Loreto, Fa-
brício Furtado e Fabrício Xavier.

Jogo de Basquete no V cioeesp

Nova Quadra Poliesportiva coberta

Abertura do futsal no V cioeesp

Participação no Interclubes no olímpico

Participação no Interclubes Aasbemge

turma jovem do V cioeesp
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sQUasH
Assessores: Wanderlei Coelho e Francis
• Quadra recém reformada

• 
tênis
Assessores: Álvaro Lassance, Geraldo Ribeiro e Pedro 
Carvalho
Professor: Alex
• Inauguração da tão sonhada terceira quadra de sai-

bro. Agora são três quadras de saibro e uma de piso 
rápido;

• Construção do vestiário que atenderá atletas do tê-

vôlEi
Assessores vôlei feminino: Cristiane, Dica e Valéria, 

substituindo as assessoras Elaine e Carmem

Assessor vôlei masculino: André Loreto (2011)

Professores: Túlio e Rosângela

• Campeonato Brasileiro em Saquarema;

• Interclubes;

• Campeonato Mineiro;

• Campeonato Cinquentenário 2011;

• Torneio Primavera 2012;

• Participação especial no IV E V CIOESSP

• Quadra Poliesportiva Coberta e 2 quadras desco-

bertas;

• Placar eletrônico instalado na quadra coberta;

corrida
Participação especial no IV e V CIOESSP
Coordenação: Professor Wendel 
Assessor: Wagner 

HaltEroFilismo E sUpino
• Participação especial no V CIOESSP
• Coordenação: Professores da Academia
• NATAÇÃO e NADO SINCRONIZADO 
• Participação especial no IV e V CIOESSP
Diretor: Basílio
Assessora: Conselheira Dalci
Professores: Chico, Léo e Emerson

nis e do basquete;
• Copa Cinquentenário 2011;
• Copa Integração Escarpas do Lago 2011;
• Torneio Primavera 2012;
• Campanha Solidariedade;
• Aberto Inverno de Tênis com participação inédita de 

atletas femininas;
• Participação especial no IV E V CIOESSP

Quadra de squash

tênis no V cioeesp

torneio Inverno tênis

torneio Inverno Vôlei misto

Natação no V cioeesp

Nado sincronizado no V cioeespcorrida no V cioeesp

Vôlei feminino no V cioeesp

Novo placar eletrônico
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QUEm é QUEm
NA dIretorIA de esPortes recreAtIVos

QUEm é QUEmQUEm é QUEm

Wellington Padovani, bom companheiro, amigo e “gente boa”, sócio desde 
1989, o Diretor de Esportes Recreativos atua ainda nas áreas de tênis e 
futebol. 

Marido de Edna e pai de Frederico e Vinícius, empresário, Padovani foi con-
selheiro na gestão 05/07 e Diretor 2º Secretário na gestão 08/10. Como 
destaque da atual gestão, ele cita a comunicação constante com os asso-
ciados, realizada pela atual Diretoria Executiva, onde se procura identificar 
as necessidades específicas de cada área a fim de solucioná-las imediata-
mente.

“Estamos planejando melhorias para serem implementadas a médio prazo, 
como: ampliação do salão de sinuca; ampliação do parquinho com novo layout; 
instalação de novos brinquedos; construção da pista de skate; construção de 
espaço para receber o atual salão de jogos (com acréscimo de jogos de dama, 
xadrez, ping pong, etc.); 
Em breve, iniciaremos estudos para a construção de uma nova e moderna 
sauna, deixando para a próxima administração do clube o projeto pronto e 

orçado para ser executado”, explica Padovani.

Wellington Padovani

- Recreadores com oficina de pintura e balões 
nos fins de semana e feriados;
- Sessão Cineminha com pipoca nos fins de se-
mana e feriados;
- Arraiá Mirim antecedendo a Festa Junina;
- Nova cama elástica;
- Colocação de brinquedos novos;
- Adaptação do banheiro masculino para aten-
der adultos.

BErçÁrio
• Formação do curso de cuidadoras de crianças, das 

duas funcionárias do berçário, com duração de 100 
horas no Hospital Belo Horizonte;

• Uniformes adequados para as funcionárias do ber-
çário;

• Reforma do berçário: colocação de uma ducha ade-
quada para o banho das crianças, paredes com pin-
tura mais clara, reforma das persianas e melhoria 
da ventilação.

saUnas
• As saunas masculina e feminina passara a atender 

no mesmo horário, sendo que, a masculina também 
passou a funcionar aos sábados, a partir das 8 horas;

• Troca de espelhos e tapetes;
• Troca da empresa de lavanderia que atende ao Clu-

be;
• Curso de Tui-ná Quiroprático com conteúdo de 42h 

para os massagistas, tanto da sauna masculina 
quanto da feminina;

• Inspeção periódica na caldeira, exigida pela norma 
NR-13, item 13.5.3 e para realização de serviços de 
manutenção corretiva e preventiva das saunas.

Os atuais assessores são: 
Sinuca: 
- José Gusmão
- Luciano Teotônio de Castro Filho
- Ângelo João Pinho
Sauna Masculina: 
- Thompson Zumir Moreira Possas
Sauna Feminina: 
- Roberta Oliveira Ribeiro

Ao lado, realizações da área de Esportes Recre-
ativos, que teveRoberto Goes como Diretor até 
junho deste ano:

Brinquedos novos no parquinho

Arraiá mirin

Nova cama elástica

reforma da sauna

sauna masulina
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tornEios intErclUBEs 
ExtErnos: 
• Clube Labareda 
• Clube Dom Pedro II 

(Conselheiro Lafaiete-
-MG) 

• Minas Tênis Clube 
(participação do Minas, 
Jaraguá,Olímpico, Char-
let e Ipê)

• Clube Ipê

QUEm é QUEmQUEm é QUEm

sinUca E sala dE JoGos
- Melhorias no salão;
- Instalação de bebedouro;
- Instalação de TV 42” LCD no Mirante;
- Compra de novos tacos normais e 2 compridos
- Fixação de duas taqueiras na parede do salão 
- Confecção de 8 taqueiras com armários. 
- Fechamento do salão com porta de vidro;
- Instalação de toldos nas janelas da sala de sinuca;
- Escolinha de sinuca;
- Reforma das persianas;
- Em 2012, aquisição de novas bolas de sinuca (padrão 
internacional);
- Troca de panos das 6 mesas de sinuca e ajuste das 
caçapas.

sinuca – toRneios

• Torneio Vapt Vupt 
• Torneio de Acesso ao Ranking
• Torneio Verão de Sinuca
• Ranking de Sinuca
• Torneio de Bilhar
• Torneio de Sinuca Bola Numerada 07 
• Campeonato Interno de Sinuca
• Torneio Interno de Sinuca
• Torneio Aniversário do Clube

mElHorias  Em andamEnto
Ampliação do parquinho e criação de pista de skate e sala para tênis de mesa

taqueira suporte de parede

taqueira armário

torneio Interclubes (clube dom Pedro II de cons. lafaiete)
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o QUE Eros Biondini E nilton rodriGUEs têm Em 
comUm? 

Eles são sócios do Jaraguá desde a adolescência e destaques 
no atual cenário da política mineira. Em outubro, o deputado 
federal Eros Biondini foi empossado pelo governador Antônio 
Anastasia para a Secretaria de Esportes e da Juventude (Seej), 
e o médio Dr. Nilton eleito um dos vereadores mais votados 
da capital mineira.

No atendimento à equipe da Revista Jaraguá, em exclusivas 
entrevistas, os dois demonstraram possuírem ainda mais 
uma peculiaridade em comum: a simpatia.

dr. nilton: ExpEriência E compromisso a sErviço 
da popUlação

Nilton César Rodrigues, sócio do Jaraguá desde os 15 anos de 
idade, médico concursado pela Prefeitura de Belo Horizonte, 
gestor regional de saúde do Distrito Sanitário Norte (05/08) e 
de Venda Nova (09/12), com atuações representativas junto 
à comunidade do vetor norte. Agora vereador eleito de Belo 
Horizonte com expressivos 8.386 votos, continuará na busca 
permanente de uma melhor condição de vida para pessoas 
carentes.

Com agenda permanentemente atribulada, Dr. Nilton não é 
daqueles candidatos que busca votos sem ter o comprometi-
mento de trabalho junto a seus eleitores. 

Conselheiro de saúde de 2000 a junho de 2012, participou 
dos três segmentos: usuário, trabalhador e gestor. E agora 

JaraGUÁ BEm rEprEsEntado  
No ceNÁrIo PolítIco mINeIro

matéria matéria

como tudo começou na política?

Desde a adolescência participei de movimentos em prol da 
comunidade. Em 2003, comecei com discussões mais di-
recionadas para a melhoria da saúde pública. Como médi-
co vivencio diariamente essa realidade, tendo consciência 
das dificuldades da população. 

Já participei de três eleições, sendo que em 2008, fiquei 
como suplente, e agora, pelo Partido Socialista Brasileiro – 
PSB, fui o 12º candidato mais votado.  

Quais seus objetivos como vereador eleito?

Discutir melhorias da saúde pública, fortalecer e valorizar o 
servidor. Ampliar o Projeto Academia da Cidade onde, das 
48 academias espalhadas pela capital, 16 foram abertas 
na região Norte e de Venda Nova quando de minha gestão 
à frente das regionais de saúde.

Continuarei o trabalho responsável voltado pelo fortale-
cimento da educação de base, ampliação das UMEIs – 
Unidade Municipal de Educação Infantil, onde, em horário 
integral, temos a creche e a escola integradas.

Apoiarei projetos na área de esportes, lazer e cultura com 
objetivo de diminuir o tempo ocioso dos adolescentes 
carentes. Espero ter um mandato participativo com mo-
vimentos sociais organizados, tais como clubes, associa-
ções, entidades de classe e sindicatos. 

A Câmara dos Vereadores é a casa do povo, é o lugar de 
discussões sociais, propícia a todo tipo de debate com a 
sociedade.

como conciliar a vida profissional e pessoal?

Família é a base de tudo. Esporte e lazer são fundamen-
tais para recarregar energias. O Clube Jaraguá é o local 
ideal para o descanso. Sempre que posso vou com minha 
esposa Nádia e com meus três filhos, os gêmeos Rebeca e 
Rodolfo, de 11 anos, e Rafaela, de 9. Frequentamos a pis-
cina, o parquinho e a área do Tatu, onde participo da Pela-
da do Joel (10h30) aos domingos. Estou há algum tempo 
afastado devido a compromissos nos fins de semana, mas 
espero voltar.

Rodolfo já foi duas vezes campeão do Tatuzinho e já com-
petiu pela equipe infantil de natação do Jaraguá. Meus 
filhos sempre estiveram presentes nas escolinhas de es-
porte do clube que se encontra num momento de melho-
ria considerável para todos os associados. Acredito que as 
obras realizadas e as que estão por vir trarão possibilida-
des de mais conforto a todos os associados. 

Eros Biondini: JaraGUÁ sErvE dE inspiração 
para sEcrEtÁrio dE Estado

A agenda apertada de um secretário de Estado de Esportes 
e da Juventude, não foi empecilho para que, em plena sex-
ta-feira, 23/11, Eros Biondini fosse extremamente receptivo 
e atencioso com a equipe da Revista Jaraguá. Em meio a 
muitos compromissos, ligações, reuniões, visitas, análises e 
todas as demandas relacionadas ao cargo, o tema “Jara-
guá” foi, de certa maneira, o refresco no seu movimentado 
dia de trabalho. 

Biondini é Deputado Federal, filiado ao Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) e assumiu a Secretaria de Esportes e da 
Juventude (Seej) no último mês de outubro. Na sua mete-
órica carreira política, foi eleito pela primeira vez em 2006, 
quando conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa 

saberá como ninguém como prestar um trabalho digno e res-
ponsável à frente de uma cadeira na Câmara dos Vereadores. 

Conciliar a nova rotina ao seu dia a dia não será tarefa fácil, 
mas Dr. Nilton segue confiante e bem humorado, caracterís-
ticas destacáveis em sua personalidade, perceptíveis nesta 
entrevista: 

conversa  descontraída

em nome do Jaraguá, o dr. Nilton recebe placa de homenagem do Vice marco faria

eros Biondini assina o documento de posse 
ao lado do Governador Antônio Anastasia 
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de Minas Gerais. Na sua primeira eleição recebeu quase 70 
mil votos e foi o segundo deputado mais votado em número 
de municípios: 764 das 853 cidades do estado. 

Natural da capital, casado, pai de um casal, Mauro e Chiara, 
Eros é sócio do Jaraguá Country Club desde a adolescência. 
É médico veterinário por formação, missionário por vocação. 
membro da Renovação Carismática Católica (RCC) e funda-
dor da Missão Mundo Novo. Há 22 anos atua na evangeli-
zação junto aos movimentos católicos e na ação direta com 
as comunidades terapêuticas de auxílio aos dependentes 
químicos e seus familiares.

Quais seus primeiros projetos para seej ?

Baseado em um amplo diagnóstico já concluído de que a Se-
cretaria de Esporte e da Juventude é a mais apropriada para 
acolher a subsecretaria de Política sobre Drogas, por conta das 
políticas que podem ser trabalhadas na prevenção e recupe-
ração de dependentes, estaremos também com essa respon-
sabilidade. O esporte pode evitar que os nossos jovens entrem 
no mundo das drogas. 

A secretaria também está à frente de um grande projeto 
para Belo Horizonte, Minas Gerais e para o Brasil. Está sen-
do construído o Centro de Treinamento Esportivo , na região 
da Pampulha atrás do CEU - Centro Esportivo Universitário da 
UFMG. O espaço será referência no Brasil para quase todas as 
modalidades olímpicas. Já temos pronta a pista internacional 
de atletismo e em andamento o complexo aquático, que fica 
pronto no fim de 2013. Hoje já existem delegações do exterior, 

como da Austrália, Portugal e Itália, que visitam nosso cen-
tro de treinamento visando os Jogos Olímpicos. Com certeza, 
aqui será utilizado por muitas delegações para a aclimatação 
e adaptação no país das Olimpíadas de 2016.

com todas as obrigações do cargo de secretário de 
estado, como você concilia trabalho, família, política 
e lazer?

Tudo isso faz parte de uma única missão que é atuar em vá-
rias frentes, para proporcionar mais dignidade, mais saúde, 
mais qualidade de vida para as pessoas. Assim, o lazer, a es-
piritualidade, a família e o trabalho, são pilares dessa missão. 
É claro que muitas vezes eu abro mão do meu final de sema-
na e não tenho o tempo que gostaria para a família, mas o 
tempo que temos, aproveitamos bem. O bom ambiente que 
o Jaraguá oferece à minha família, colabora para compensar 
minha ausência.

como avalia o trabalho da atual gestão do clube 
Jaraguá?

Atualmente, tenho tido contato com diferentes realidades de 
outros clubes e do esporte em todo o estado, e é interessante 
porque percebo que somente agora os dirigentes começam 
a pensar no crescimento de suas agremiações. Observo que 
a atual gestão do Jaraguá já pensou nisso antes e por isso 
o clube está à frente. O Jaraguá é uma referência no estado 
de Minas e até do Brasil. Tenho orgulho de ser sócio do Ja-
raguá. Ele tem em seus gestores essa tradição e cultura de 
bem gerir seu patrimônio. Na atual administração, isso é per-

matéria matéria

O sorriso  
que você recebe  
de volta.

Só existe uma coisa melhor 
do que dar um presente 
O Boticário no Natal.

nas loJas o BoticáRio JaRaguá/Planalto, você encontRa o PResente ideal.
loJa JaraGUÁ: Av. Isabel Bueno, 768, loja 15 tel.: 3492-0281
loJa planalto: Av. doutor cristiano Guimarães, 1790, lojas B e c tel.: 3494-2112

ceptível quando observamos a qualidade dos eventos sociais 
e esportivos realizados em 2012. Isso demonstra evolução e 
administração visionária, onde podemos imaginar bons frutos 
para os anos seguintes até 2016, nas Olimpíadas. 

Qual a influência da sua experiência no Jaraguá no tra-
balho cotidiano na seej? 

Antes mesmo da secretaria, já existia essa referência. Esse 
ano, por exemplo, coordenei a realização do 1º campeonato 
mineiro de futebol soçaite entre comunidades de recuperação 
de dependentes químicos, em agosto, aqui em Belo Horizonte. 
Participaram 12 equipes, com total de 150 jovens, ex-viciados 
de crack, que estão em comunidades de recuperação. Assumo 
que minha experiência para fazer esse trabalho foi adquirido 
nos campeonatos realizados no Jaraguá, principalmente pela 
forma organizada como o clube o faz. 

Em outubro de 2013, realizaremos a 1ª copa “Esperança das 
Nações”, com a participação de jovens em recuperação de co-
munidades terapêuticas de 11 países, dentre eles, Alemanha, 
Rússia, Portugal, Argentina e Moçambique. 

Através da secretaria, que hoje respondo, quero fortalecer os 

clubes, de maneira especial o Jaraguá, não por eu ser sócio, 
mas pela importância que ele tem no contexto do estado e 
a privilegiada localização: perto do Mineirão, Mineirinho e 
Aeroporto da Pampulha. Acredito que o clube possa ter uma 
grande visibilidade para os turistas que virão a Belo Horizonte. 
Tenho o sonho de realizar projetos junto com o Jaraguá.

alguma novidade em destaque?

Em parceria com a Polícia Militar, estamos desenvolvendo um 
projeto para pacificar e amadurecer as torcidas organizadas 
de Belo Horizonte. A ação será pioneira no país. Sabemos que 
acabar com elas é quase uma utopia. O que pretendemos é 
dar-lhes apoio para que possam investir em seu potencial, 
usar a energia em coisas boas e saudáveis, para que sejam 
colaboradoras da sociedade. 

E ainda neste primeiro semestre de 2013, estaremos entre-
gando para os moradores da região do Jaraguá, Santa Rosa 
e imediações, uma pista de skate, para que a juventude possa 
ter mais uma opção de lazer. Ela será construída na praça em 
frente à Escola Municipal Juca Pinto. É uma proposta de mi-
nha autoria desde quando fui deputado estadual, e que agora 
podemos tornar realidade.

em nome do Jaraguá, o secretário eros Biondini recebe placa de homenagem do Presidente Goes
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como acontece periodicamente durante o ano todo, 
em novembro, o Jaraguá recebeu a visita de equipe 
operacional especializada em dedetização. Como de 
praxe, os profissionais realizaram intervenção para 

controle de pragas, especificamente contra escorpiões. 

De acordo com a responsável técnica da em-
presa, a bióloga Viviane Alves, excep-
cionalmente neste mês houve uma 
atenção especial a eles devido 
ao início do período de chuvas, 
época propícia à sua prolifera-
ção. “O controle foi realizado de 
forma abrangente e minuciosa, 
com atenção especial aos locais 
preferenciais de alojamento de 
escorpiões: toda rede hidráulica e 
elétrica”, esclareceu. 

Por suas características especí-
ficas, foi necessária a produ-
ção de um produto especial 
para o combate desta pra-
ga. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, a Anvisa, 
comprovou a eficiência de formulações 
que, quando aplicadas, não despertam 
a atenção do escorpião, dessa maneira 
ele mantém suas atividades normais. 
Ao serem contaminados, são elimina-
dos através da ação lenta e gradual do 
pesticida. 

“Os produtos utilizados para controle de escorpi-
ões nas dependências do clube além de aprovados 
pela ANVISA, tem sua eficácia comprovada através 
de pesquisas realizadas pelo Instituto Vital Brazil, 
pelo Pesquisador Cláudio Maurício V. de Souza, mes-
tre especialista em aranhas e escorpiões”, revela 
Carlos Brini, Gerente Comercial da Insetan. 

Foco na rEGião da pampUlHa

 “O perímetro circunvizinho ao Aeroporto  da 
Pampulha é onde se observa o maior ponto de 
ocorrências de escorpiões”, destaca a bióloga. 
Como sempre existe a possibilidade de desloca-
mento do escorpião de áreas não dedetizadas, 
como espaços externos da vizinhança para a 
parte interna do clube, o controle deve ser reali-
zado de forma sistemática e periódica. 

JaraGUÁ promovE ação prEvEntiva 
para o controlE dE praGas no pErÍodo cHUvoso
JaraGUÁ Em ação 

FÉRIAS DE JANEIRO COM A

CVC JARAGUÁ

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.

HOTEL ARMAÇÃO
Porto de Galinhas - PE
Hospedagem com café da manhã.
*Não inclui passeios.

Preço com base nas saídas de 18/01/2013
À vista R$ 3.558,

R$ 355,
8010X

A partir de

SALINAS DE MACEIÓ 
Maceió - AL
Hospedagem com café da manhã, almoço e jantar.
*Não inclui passeios.

Preço com base nas saídas de 12/01/2013
À vista R$ 3.068,

R$ 306,
8010X

A partir de

HOTEL DIOGO
Fortaleza - CE
Hospedagem com café da manhã.

Preço com base nas saídas de 12/01/2013
À vista R$ 2.168,

R$ 216,
8010X

A partir de

HOTEL PIZZATO
Natal - RN
Hospedagem com café da manhã.

Preço com base nas saídas de 13/01/2013

R$ 219,
80

À vista R$ 2.198,

A partir de

10X

HOTEL LAGHETTO PREMIUM
Gramado - RS 
Hospedagem com café da manhã + Tour Uva e 
Vinho com passeio de Maria Fumaça.

R$ 205,
80

Preço com base nas saídas de 14/01/2013
À vista R$ 2.058,

A partir de

10X

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

Preço com base nas saídas de 13/01/2013
À vista R$ 1.858,

R$ 185,
8010X

A partir de

Pacotes de 8 dias incluindo:

Equipe CVC Passagem
aérea

Traslados Passeios*7 diárias de
Hospedagem

CVC Jaraguá
31 3491-3631

Rua Boaventura, 1757 (no estacionamento do EPA)

matéria

“Sempre há possibilidade de entrada através de forma 
ativa de áreas não tratadas para o interior do clube 
assim como entrada passiva através de “carona” com 
materiais diversos originados de áreas não tratadas”, 
explica Viviane. 

Segundo Cristiano Fernandes, gerente da Zoonoses da 
Regional Pampulha, caso você encontre um escorpião e 
possa capturá-lo, coloque-o em um recipiente plástico, 
de preferência um pote com tampa, e o encaminhe à 
Zoonoses. Em caso de acidentes, a vítima deve ser ime-
diatamente encaminhada ao Centro de Toxicologia do 
Hospital João XXIII. 

Para mais informações, entre em contato com o 
a Prefeitura de Belo Horizonte através do portal 
pbh.gov.br ou pelo telefone 156 e solicite o aten-

dimento do setor de controle de animais 
peçonhentos.
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Cinquenta e um atletas da equipe máster de natação do Ja-
raguá participaram do Campeonato Mineiro, realizado nos 
dias 17 e 18 de novembro, no Clube dos Oficiais. A equipe 
treinada e liderada pelo professor Emerson Maia, conquistou 
o 3º lugar no campeonato e ainda recebeu o troféu de 3º 
lugar do Prêmio Super Máster de Natação, sendo destaque 
os atletas premiados por categoria:

Paulina Arruda, Luiz Gonzaga, Hellen Jane e Renata Viana.

Parabéns a todos os atletas pelo excelente desempenho. 

travEssia laGoa dos inGlEsEs

No sábado, 10 de novembro, em Nova Lima, nada diminuiu o 
pique dos 34 nadadores da equipe do Jaraguá que participa-
ram com garra e coragem da Travessia Lagoa dos Ingleses. 
Nem o frio, nem a chuva e muito menos a neblina, impediu 
que a equipe, liderada pelo professor Emerson, competisse e 
se destacasse, não só pelos bons resultados, mas pela ale-
gria e animação. Parabéns a todos!!!

Destaques:

Edilamar Wetter - 3º lugar Travessia Hi Limitz - 1500 metros

Renata Viana - 3º lugar travessia Low Limitz - 750 metros

Participantes do Triathlon

- Helen Jane - Emerson Maia - Wendel Rios - Eliel Araujo

JaraGUÁ Em manaUs

Com temperatura média em volta de 48°, as nadadoras da 
equipe máster do Jaraguá, Márcia Guerra e Maristela Rodri-
gues, com recursos próprios, participaram do VIII Campeona-
to Sulamericano de Natação Másters – Manaus/2012, reali-

campEonato minEiro FEsta do trUco
de NAtAção mÁster

zado realizado entre os dia 30 de outubro a 03 de novembro, 
no Clube Vila Olímpica de Manaus, no Amazonas.

Entre 473 participantes de 10 países e 91 equipes, nos-
sas atletas mostraram competência ao conquistar di-
versas medalhas.

Parabéns às duas atletas que elevaram o nome do Jaraguá 
em nível nacional.

pEQUEnos campEÕEs 

O II Festival dos Pequenos Campeões foi realizado com suces-
so total no sábado, 24 de novembro. Houve desfile das 124 
crianças, com idade entre 4 e 14 anos, execução do Hino Na-
cional, queima de fogos e abertura oficial feita pelo Diretor do 
Parque Aquático, José Basílio.

Após completarem as provas, todos os atletas receberam me-
dalhas, frutas e barra de cereal. O evento, que recebeu doações 
de brinquedos para o Natal Soliário, contou com a participação 
das equipes da Academia Flipper e do Círculo Militar. 

A assessora Dalci e os professores Léo e Chico, organizadores 
do evento, agradecem a todos que contribuíram para a reali-
zação deste Festival.

reunidos no Quiosque Sonego, no sábado, 17 de no-
vembro, amigos da área do truco fizeram uma festa 
com convidados e amigos. Os melhores dos torneios 
Truco Misto e Campeão dos Campeões receberam 

medalhas e troféus das mãos dos diretores. Foram feitas al-
gumas homenagens aos parceiros e patrocinadores pelo As-
sessor João Carlos e ainda uma bela apresentação de canto, 
pela associada Leila Pujoni, que emocionou a todos.

Mais fotos em nosso site www.jaraguaclub.com.br

trUco misto

Campeão: João Nicésio e Marcilio

Vice-campeão: Marcelo Gama e Luciana

3º Lugar: Denise e André Felipe

4º Lugar: Rodrigo e Marco Antonio

campEão dos campEÕEs

Campeão - Geraldo Campolina e Tim

Vice-campeão - Xaxá e Mashivill

3º lugar - Dica e Yô

mÁrcia GUErra:

3º lugar (bronze) - 50 m peito

4 medalhas de 4º lugar nas modalidades -  50 m e 100 
livre, 100 m peito e 50 costas

5º lugar - 200 peito

maristEla rodriGUEs
5º lugar - 100 m borboleta

6º lugar - 200 m costas

trUco

equipe Jaraguá

Participantes do triathlon

Pequenos campeões em atividade

márcia Guerra no pódio

Participantes da travessia 
lagoa dos Ingleses
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para comemorar o aniversário do clube não bastaria 
ter uma simples festa. Teria que ser algo diferen-
ciado onde os associados e convidados pudessem 
festejar de maneira feliz uma data tão importante 

para o nosso clube. E assim foi. 

Pura animação e descontração com salão social repleto de 
amigos que reviveram momentos marcantes ao som dos 
anos 80, num formato de festa que agradou a todos que 
lá estiveram. O Baile de Aniversário do Jaraguá que come-
morou os 51 anos de fundação na noite de sexta-feira, 23 
de novembro, contou com shows das bandas Putz Grila e 
Atômica. Das 22 horas de sexta até as 4 horas da manhã 
seguinte, foi pura adrenalina. 

Não somente o salão ficou repleto de associados e convi-
dados, assim como o Bar sob o Belvedere, que teve música 
ao vivo e mesas livres, e o Bar Seresta, onde os jovens se 
esbaldaram ao som do Dj Sammy. Veja fotos e vídeos em 
nosso site.

JaraGUÁ: 
51 ANos de fuNdAção 

anivErsÁrio anivErsÁrio
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os mais distintos veículos de comunicação sempre comentam e enfatizam as dificuldades em ser um atleta 
profissional. Vários períodos de treino ao dia, alimentação balanceada, controle rigoroso de peso, risco imi-
nente de lesão, submissão constante a ambientes de extrema competitividade, cobrança por resultados. 
Todas essas circunstâncias agregadas a toda atenção e sensacionalismo criados pela mídia nos fazem 

estereotipar atletas de alto rendimento como “heróis”. Exemplos a serem seguidos e muitas vezes imitados.

Eu venho aqui hoje para, definitivamente, romper com este ciclo, e afirmar com convicção e entusiasmo que as ver-
dadeiras heroínas são pessoas como as atletas da equipe de voleibol máster do Jaraguá que precisam diariamente 
exercer múltiplos papéis, cuidar da vida social, profissional, afetiva e esportiva sem permitir que nenhuma delas 
fique comprometida. Elas que representaram tão bem nossa equipe durante o torneio de voleibol máster, realizado 
entre os dias 9 e 17 de novembro, em Saquarema, RJ, é quem deveriam ser reconhecidas e admiradas.

São pessoas como elas que justificam 
a existência do esporte em sua forma 
mais nobre. Não como uma prática 
fundamentalmente competitiva e de 
acesso limitado voltado principalmen-
te para a geração e movimentação 
econômica. Mas, como um instrumen-
to de ligação e reaproximação entre as 
pessoas, como uma prática saudável 
de acesso amplo e irrestrito onde o 
único pré-requisito é a vontade de es-
tar ali se exercitando.

O empenho e o entusiasmo apresen-
tado pelas equipes durante todo o tor-
neio traduziram completamente a filo-
sofia esportiva adotada pelo Jaraguá 
Country Clube, que acredita no esporte 
antes de tudo como um instrumento 
integrador e de promoção da saúde 
e bem estar. Ligadas ao voleibol pelo 
prazer de praticá-lo e contando com 
nosso apoio e torcida, elas conquista-
ram resultados significativos e dignos 
de imensa admiração.

Nós, do Jaraguá Country Clube, para-
benizamo-las pelos resultados alcan-
çados, pela garra, pela determinação 
e força de vontade. Agradecemos por 
terem confiado em nosso trabalho, 
formando conosco uma parceria de 
sucesso e êxito. Obrigado por abri-
lhantarem nosso nome pelas quadras 
de todo país, alcançado resultados 
promissores por onde passam!

Att,
Túlio Góes e Rosângela Paranhos

vôlEi GEral

rEconHEcimEnto com QUE tênis EU voU?

JArAGuÁ mais vErdE

taça JaraGUÁ BolicHE

eQuiPe 40+

eQuiPe 50+

Raquetes, cordas e bolinhas são essenciais para o jogo de 
tênis, mas os calçados, cada vez mais específicos, também 
merecem total atenção.

Nas quadras de saibro, a recomendação é utilizar somente 
calçado de solado flexível, sem travas ou cravos.

Um calçado para caminhada não é recomendável porque es-
traga a superfície da quadra, pois é projetado apenas para 
andar para a frente, enquanto o calçado indicado para o jogo 
de tênis é desenvolvido levando-se em consideração que, 
aproximadamente, 85% dos movimentos de um tenista são 
para as diagonais e laterais.

o tênis específico para jogar tênis é um item funda-
mental para o jogador, seja amador ou profissional. 
Pode ser considerado o segundo item de mais impor-
tância para um tenista depois da raquete. 

O solado de um calçado para tênis é repleto de particularida-
des. Não pode ser uma sola com partes sobressalentes exter-
nas para não danificar o saibro, e deve ser feito de maneira 
que garanta uma boa aderência na hora do deslize, a fim de 
parar na hora certa.

Obras estão acontecendo no clube, mas sem prejudicar a área verde. No Deck Sul a ser entregue em dezembro, as árvores e 
o verde abaixo da laje serão conservadas. O Deck Norte e a piscina aquecida serão construídos em uma área onde existiam 
quadras ociosas de peteca. E ainda a atual Diretoria Executiva, preocupada em ampliar o verde de nosso clube, providenciou a 
plantação de algumas mudas de árvores, tanto no Parquinho, quanto nas imediações. Foram quatro Ipês e duas Sebupiruna.

A Taça Jaraguá de Boliche reuniu os melhores atletas de 
Minas Gerais entre os dias 6 de novembro e 8 de dezembro 
nas pistas do Clube. Foram semanas de partidas disputa-
díssimas entre associados e jogadores de outros clubes. 
Para a próxima edição da Revista Jaraguá, cobertura das 
partidas finais e a confraternização entre os participantes, 
realizadas em 8 de dezembro.

catiane luciana crosara - claudia tavares fajardo Zuppo - cleria Pena medeiros silva 
cristina mª cesar rocha - eloysa carmem G. motta moreira - elisa mª de Azevedo rossi 

Giselia oliveira dos santos - Heloisa Araujo coelho - Isabel menezes de oliveira
sandriana faria machado silva - Valeria miranda cunha lamounier

Beatriz fernandez Gontijo - cristina maria cesar rocha - elsa maria de Azevedo rossi 
lourdes Alves Pereira - marcia milton Vianna - maria Angelica Alves freitas martins dias
maria Angelica sant´Anna lorentz faria - raquel ferreira filogonio - sheila Botty Abreu
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doação dE sanGUE
no JaraGUÁ

tEatro no JaraGUÁ
é sUcEsso aBsolUto

o valor da Gratidão

Na terça, 27 de novembro, aconteceu a Coleta de Sangue rea-
lizada pela Fundação Hemominas no Clube Jaraguá. A partici-
pação dos associados e funcionários foi bem interessante, pois 
toda doação faz diferença. Quem não compareceu e deseja doar 
sangue, procure a Hemominas e saiba mais informações. Não 
importa qual o seu tipo sanguíneo, tem sempre alguém preci-
sando da sua solidariedade. Obrigado a todos que participaram. 
Acesse o site www.hemominas.mg.gov. br e saiba mais sobre 
esse gesto de solidariedade.

Sensacional! É a melhor forma de resumir em uma só pala-
vra mais um evento organizado pelo Comitê Feminino, em 
parceria com a Diretoria Social, em homenagem ao aniver-
sário do Jaraguá.  A peça “Confissões das Mulheres de 40”, 
apresentada na noite de 13 de novembro no salão social, foi 
vista e aplaudida por centenas de associados e convidados. 
A comédia comenta o cotidiano das mulheres de 40, suas 
idas e vindas, a maneira de ser tão diferente uma da outra e 
ao mesmo tempo tão parecida. Esse último evento cultural 
do ano deixará saudades e a certeza de que a família jara-
guense quer e terá mais atrações em 2013. Até lá.

GEral

“Amir e Farid eram dois mercadores 
árabes muito amigos. Sempre viaja-
vam juntos, cada qual com seus ca-
melos, mercadorias, escravos e em-
pregados.

Numa das viagens em que o calor se 
apresentava abrasador, pararam às 
margens de um grande rio. Farid re-
solveu tomar um banho e, para isso, 
mergulhou nas águas caudalosas. 

Fosse porque se distraísse ou porque não se apercebesse, 
acabou sendo arrastado pela correnteza do rio. Amir, pres-
sentindo o risco que corria o amigo, atirou-se no rio e o sal-
vou, embora com esforço.

Muito agradecido, Farid chamou um dos seus escravos e lhe or-
denou que escrevesse numa pedra próxima, em letras grandes 
e profundas: “aqui, com risco de perder sua própria vida, Amir 
salvou o seu amigo Farid.”

A viagem prosseguiu. Os negócios se realizaram e no retorno, 
pararam no mesmo local para um descanso rápido. Começando 
a conversar, iniciaram uma discussão por divergência de opini-
ões. Com os ânimos acirrados, Amir esbofeteou Farid.

Então Farid se aproximou da margem do rio, escolheu uma pe-
quena vara e escreveu na areia: “aqui, por motivos tolos, Amir 
esbofeteou Farid.” O escravo que escrevera na rocha a frase an-
terior, ficou intrigado e perguntou: “senhor, quando fostes salvo, 
mandastes gravar o feito numa pedra. Agora escreveis na areia 

a ofensa recebida. Por que agis assim?”

Farid largou a vara, olhou o escravo e respondeu: “os atos de 
bondade, de amor e de abnegação devem ser gravados na 
rocha para que todos os que tiverem oportunidade de tomar 
conhecimento deles, procurem imitá-los. Porém, quando rece-
bermos uma ofensa, devemos escrevê-la na areia, bem perto 
das águas, para que seja por elas levada. Assim procedendo, 
ninguém tomará conhecimento dela. E, acima de tudo, para que 
qualquer mágoa desapareça de pronto do nosso coração.”

Sábia ponderação de Farid. Agíssemos todos desta forma e me-
nos ódio e malquerenças haveriam sobre a terra. A gratidão se-
ria a nota constante nos relacionamentos humanos e ninguém 
esqueceria o bem recebido. Igualmente, os gestos de bondade 
se espalhariam, pois seriam causa de imitação por muitos. Em 
contrapartida, menos doenças e indisposições seriam geradas 
pelos homens, pois não alimentando mágoa, nem rancores, vi-
veriam mais serenamente, o que equivale a menos propensão a 
enfermidades. A mágoa é sempre geratriz de infortúnios para si 
e de infelicidade para os outros.”
 
Você sabia que foi por ser o mais sábio terapeuta que Je-
sus recomendou que pagássemos o mal com o bem e per-
doássemos aos inimigos? Isso porque o bem felicita sem-
pre aquele que o pratica.

É isso aí meus amigos, quantos de nós já não passamos por 
uma situação dessa.

Boa leitura e muita reflexão.
 
Um abraço a todos

Hilda goes

Hilda Goes e Joãozinho Biondini durante a coleta

funcionários particaparam ativamente salão cheio para o teatro




