
Bem-vindo
2013

Show de alegria
no revéillon 2013 Pg 10 Pg 18

Pg 14

inForMaTivo do JaragUÁ CoUnTrY ClUB
Gestão Integração - Ano 14 - n° 76 - Janeiro/2013

80% de SaTiSFação
PesquIsA com

AssocIAdos revelA

MarkeTing de reSUlTadoS
AtuAnte no JArAGuá



Prezado(a) jaraguense,

Ano novo, vida nova. Bus-
quemos a felicidade onde 
quer que ela esteja. O pen-
sar positivo é importante 
para que tenhamos um 
ano de realizações pesso-
ais e profissionais. Aqui no 
Jaraguá nossa caminhada 
continua firme e a passos 
largos.

 Tenho comigo o otimismo de que quando se tem con-
fiança no que se faz e pessoas capacitadas ao seu lado, 
os objetivos serão alcançados e metas serão atingidas. 
Assim está sendo comigo à frente da presidência. O 
comprometimento de nossa diretoria executiva no dia-
-a-dia é algo exemplar. Costumo 
sempre dizer que estamos aqui 
doando um pouco de nosso tem-
po e experiência ao clube. 

Nossa responsabilidade à frente 
do Jaraguá Country Club aumen-
tou. Resultados extremamente 
positivos da Pesquisa de Satis-
fação realizada junto aos nossos 
associados, pela Fatec CDL/BH, nos impulsiona a traba-
lharmos cada vez mais, com afinco e determinação. Índi-
ces alcançados na faixa de 80% de aceitação por parte 
dos associados, como poderão comprovar em matéria 
nesta edição e em nosso site, devem servir de norte para 
nossa gestão. Manteremos o foco e a nossa proposta de 
início de mandato: melhorar o que já está bom. 

Temos um grupo de conselheiros que nos impulsiona a 
trabalharmos de forma cooperada e integrada, onde as 
discussões e troca de idéias com os Conselhos Fiscal e 
Deliberativo são comuns durante todo tempo. Decisões 
são tomadas em prol do associado, tendo sempre como 
guia o nosso Estatuto Social.

Posso dizer que começamos o ano com o pé direito. Nos-
sa festa de Revéillon foi bem participativa. Com maior 
número de associados e convidados presentes, todos 
puderam curtir música ao vivo em diferentes ambien-
tes: salão social, sob o Belvedere, Deck Sul, Complexo 
Esportivo e boate teen no Restaurante Seresta. À meia 
noite, no exato momento da passagem de ano, todos 

puderam admirar o belíssimo show de fogos de artifício 
organizado pelo Jaraguá. 

2013 é um ano que promete. Digo isso com a certeza de 
melhorias concretas para a família jaraguense. Ao final 
de 2012, conseguimos entregar algumas obras de an-
tigos anseios dos associados: a terceira quadra de sai-
bro de tênis, a quadra poliesportiva coberta e a primeira 
etapa de ampliação do Parque Aquático, o Deck Sul. Ele 
consiste em mais de 450 metros quadrados a mais de 
lazer para o usuário, somados a novos sanitários femi-
nino e masculino e uma novidade para todos, o espaço 
exclusivo para a família cuidar do bebê ou da criança pe-
quena. E ainda uma nova lanchonete que possa atender 
nossos associados à beira da piscina.

A confiança de dias melhores aumenta ao acompanhar 
o pleno andamento das obras da segunda etapa de am-

pliação do Parque Aquático. O Deck 
Norte terá um espaço livre superior 
a 800 metros quadrados, para que, 
em dias de aumento de demanda 
pelas piscinas, o conforto de nosso 
associado continue em primeiro lu-
gar. E abaixo desse espaço, mais um 
sonho a ser entregue: piscina coberta 
e aquecida com toda infraestrutura 
que nossos atletas, alunos e usuá-

rios precisam e merecem. A obra para troca do gramado 
do campo A está dentro do previsto, a nova drenagem 
e irrigação estão prontos e nos próximos dias a grama 
será colocada. 

É o Jaraguá pujante que todos queremos, dando exem-
plos de organização e se modernizando para oferecer 
cada vez mais qualidade de lazer aos seus associados.

 Ótima leitura a todos e forte abraço,

ediTorial

Felisberto Goes
Presidente do Jaraguá Country Club

2013
é um ano

que promete
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“Parabéns, a Revista Jaraguá é bem diversificada, “colorida” e está muito 
bem diagramada. Estamos à disposição para outras demandas.”

AndréA – GErCOM (GerênciA reGionAl de comunicAção SociAl PAmPulhA)

“Gostaria de parabenizar a Diretoria do Jaraguá Country Club pelas 
melhorias que estão sendo feitas nesta gestão. Nosso clube está cada dia 
mais valorizado e com um número muito maior de opções para a prática de 
esportes e lazer. Nosso clube será um dos poucos, em Belo Horizonte, que 
poderá proporcionar aos seus associados a prática de esportes mesmo em 
dias de chuva, agora com a construção da nova quadra poliesportiva coberta 
e a piscina, também coberta. Já temos as quadras de vôlei, peteca e squash 
que possibilitam a utilização nos dias chuvosos. Eu, como praticante de tênis, 
agradeço pela construção da 3ª quadra de saibro, reivindicação antiga dos 
praticantes do esporte.”

FábiO FrAnCO rOdriGuEs - COtA nº 4499

“Estou muito feliz de fazer parte desse clube há anos e, cada vez mais, 
fica melhor... Foi inaugurado o Deck sul e os banheiros novos, que ficaram 

eSPaço aBerTo adMiniSTraTivo

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: Almir Arantes soares 
vice-presidente: mauro Junqueira machado
1ª secretário: christian trigueiro A. silva
2º secretária: regina maria damaso

ConSelho FiSCal
mesa diretora
Presidente: marcos nilton lima
secretária: marcos José Ferreira

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

revista@jaraguaclub.com.br

lindossssssssss. Um luxo de bom gosto, parabéns ao Presidente Goes e aos 
demais diretores por esta inauguração, deixando o nosso clube cada vez 
mais lindo... Eu sou fã de tudo e, principalmente do lazer na piscina. O Diretor 
Social Paulo Quintão tem nos proporcionado momentos muitos agradáveis 
com shows. Espero que este verão seja ainda melhor que foi o que passou 
e que 2013 seja abençoado a todos da Diretoria e à família do Jaraguá.”

LúCiA HELEnA OzOLiO - COtA: 4883 

noSSoS PêSaMeS aoS FaMiliareS de 
- Sr. Hermes Francisco Martins, sócio e patrocinador do Truco, 4 de dezembro.

genTileza gera genTileza
Associado(a), vamos respeitar o próximo.
- A manutenção de um ambiente limpo no Jaraguá depende da atitude de 
todos. Solicitamos a sua colaboração no sentido de que, após fazer uso de 
toda e qualquer embalagem, jogue-a na lixeira.
- Debaixo de árvores, favor NÃO utilizar guarda-sol.
- Use a ducha antes de entrar na piscina.
- A sauna é um ambiente de descanso e relaxamento.
O silêncio é imprescindível para se atingir esses objetivos.

COnsELHO FisCAL – ExErCíCiO 2012
Foram realizadas quinze reuniões durante o exercício de 2012, quando foram emitidos seis pareceres e todos aprovados sem res-
trições. Ainda encaminhados dezesseis Ofícios à Diretoria Executiva e a outros setores do Clube, relacionados a diversos assuntos, 
nos quais o Conselho Fiscal foi atendido.

Com permissão do Presidente do Jaraguá, uma Comissão do CF visitou alguns setores administrativos do Clube. Foram observa-
das muitas mudanças na organização e na responsabilidade dos encarregados dos setores, principalmente na secretaria, setor de 
eventos, setor de compras e almoxarifado, onde melhoraram muito os procedimentos anteriores.

Para realizar todas essas tarefas, a mesa diretora, presidida pelo José Gusmão e tendo como Secretária, Shirley Queiroga, contou 
com a dedicação e empenho dos conselheiros e o apoio da diretoria executiva. importantes também foram o apoio do setor de 
contabilidade, na pessoa do Sr. Luiz Correa e a dedicação da secretária da Diretoria, Cláudia, que dentro do possível procurou 
atender a todas as solicitações.

“Finalizando, quero agradecer aos colegas do Conse-
lho, à Secretária Shirley e ao Odilon, ex-Secretário pelo 
apoio, dedicação e responsabilidade que muito a mim 
ajudaram a conduzir os trabalhos da Mesa Diretora.
A todos, muito obrigado e um feliz e próspero ano 
novo.”

José Gusmão - Presidente do Conselho Fiscal do 
Jaraguá Country Club / 2012José Gusmão
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José da Silva Alves, ou simplesmente J. Alves, um homem de 
características peculiares, simpático e sempre sorridente, co-
mandou a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo durante o 
ano de 2012 de maneira tranquila e objetiva. Em discussões 
mais acaloradas, manteve a calma e a disciplina, primando 
pelo cumprimento do dever em vista ao Estatuto do Clube.

Como de praxe, na última reunião do ano, J. Alves coman-
dou a votação da nova Mesa Diretora de forma consistente 
e ao fim nos proporcionou um discurso comovente onde 
destacou algumas realizações do CD durante 2012. Eis o 
discurso em sua íntegra:

“No uso da palavra que o cargo me faculta, quero agradecer 
a cada um dos conselheiros e conselheiras pela convivência 
ao longo do ano.

Este pode ser um daqueles dias em que você sai de casa para 
realizar uma tarefa simples, é tempo para estabelecer priori-
dades, é tempo de agradecer.

Foi, para mim, motivo de orgulho presidir a Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo. Embora, ao longo dos quarenta e sete 
anos de vida associativa, nunca tivesse isso como meta.

Fico feliz por ter contribuído de alguma forma em prol do Clu-
be, pelo seu engrandecimento com a colaboração de todos 
os senhores. Tenho consciência tranquila do dever cumprido.

meus agradecimentos ao Presidente Goes, pela harmonia e 
respeito, nas funções a nós confiadas. embora o conselho 
Deliberativo seja um órgão independente, com função espe-
cífica, serve para melhorar a administração, e não para servir 
de obstáculo.

Neste momento, presto minhas homenagens a todos os ex-
-Presidentes que passaram pelo Jaraguá, cada um a seu 
modo, muito contribuiu para o engrandecimento do Jaraguá 
de hoje.

Agradeço aos companheiros da Mesa: Vice presidente Sinval 

Foram eleitos os componentes das Mesas Diretoras dos Conselhos Deliberativo e Fiscal em suas últimas respectivas 
reuniões de dezembro. A todos o desejo de excelente trabalho ao longo do ano em direção ao progresso crescente 
do Jaraguá Country Club.

COnsELHO dELibErAtivO – ExErCíCiO 2012 novaS MeSaS direToraS
eleItAs PArA exercícIo de 2013

adMiniSTraTivoadMiniSTraTivo

Cossenzo, a Primeira Secretária, Márcia de Castro Magalhães 
e ao Segundo Secretário, Christian Trigueiro. Meus agradeci-
mentos à senhorita Cláudia, secretária da Diretoria Executiva, 
e ao funcionário Daniel Alves Teixeira, pela colaboração.

A exemplo dos demais Diretores que, durante o exercício de 
2012, vieram a este Plenário com explanação de motivos so-
bre sua área de atuação, faço também um retrospecto das 
atividades do Conselho Deliberativo em 2012, a saber:
- Discutimos e aprovamos o valor do título patrimonial;
- Discutimos e aprovamos as contas do exercício de 
2010 (Administração Luiz Vasconcelos);
- Da mesma forma, discutimos e aprovamos as contas 
do exercício 2011 (Administração Felisberto Goes);
- Discutimos e aprovamos a construção do Deck Sul e 
Deck Norte;
- Aprovamos a construção da cobertura do Complexo Es-
portivo e a reforma da Piscina Olímpica;
- Aprovamos a troca do gramado do campo de futebol;
- Discutimos e aprovamos a proposta orçamentária para 
o exercício 2013, estabelecendo o novo valor da taxa de 
condomínio para R$ 190,00;
- Também demos solução aos diversos processos dis-
ciplinares, alguns de triste memória e, que esperamos, 
sejam coisas do passado.

Num sistema democrático, a oposição se torna necessária e 
aconselhável. O Jaraguá não está fora desse contexto. É che-
gada a hora do surgimento de uma nova oposição, em substi-
tuição à existente, já desgastada e polêmica, para a discussão 
de ideias e projetos para um Jaraguá maior e melhor, para a 
satisfação de todos nós.

A época que se aproxima é de entendimento, da amizade 
fraternal. Estamos aqui reunidos dentro do mesmo objetivo. 
Agradeço pela tolerância e compreensão.

Desejo a todos, boas festas, um Feliz Natal e um Ano Novo de 
saúde, paz e alegrias, extensivos a seus familiares.

Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e 
dou por encerrada a reunião.”

José da Silva alves – Presidente do Conselho delibera-
tivo do Jaraguá Country Club / 2012

dr. maurício presta homenagem a J. Alves

Plenário do cd na última reunião de 2012

ConSelho deliBeraTivo

Almir ArAntes soAres – PresiDente

mAuro JunqueirA mAchADo – Vice-PresiDente

christiAn trigueiro A. silVA – 1º secretÁrio

reginA mAriA DAmAso – 2ª secretÁrio

ConSelho FiSCal

mArcos nilton limA – PresiDente

mArcos José FerreirA – secretÁrio
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aviSoS iMPorTanTeS

SonhoS realizadoS

PrezADo(A) AssociADo(A),

O novo valor do condomínio a vigorar a partir de janeiro/2013 
será de R$ 190,00. Para quitação do condomínio anual, re-
ceba deSconTo eSPeciAl referente a 1(um) mês de condo-
mínio, válido também para os valores pagos por dependente.  
O pagamento da anuidade pode ser feito com cheque pré-
-datado para 31/01/2013.
15/01/2013 – Data limite para quitação do condomínio anual 
e/ou emissão de boletos.

nOvOs vALOrEs dE COnvitE A PArtir dE JAnEirO/2013:

R$ 30,00 - para criança de 5 a 12 anos de idade  /  R$ 60,00 
- para pessoa acima de 12 anos de idade
Todo sócio proprietário tem direito a 2(dois) convites gratuitos 
por mês para uso durante dias úteis.

CarTão de déBiTo

Em breve, o Jaraguá passará a receber o pagamento de con-
vites, massagens e uso das saunas através de cartão de dé-

quAdrA PolIesPortIvA coBertA

no domingo, 9 de dezembro, foi inaugurada a Quadra 
Poliesportiva coberta. Com a presença da Diretoria Exe-
cutiva e atletas, aconteceram a cerimônia de entrega 
oficial do espaço e, logo em seguida, jogos festivos: no 
futsal o Jaraguá venceu o Mackenzie por 3x1 e no bas-
quete, o Jaraguá bateu o Repique Santa Marcelina por 
77x29. Agora, atletas de diferentes áreas esportivas po-
derão praticar esporte mesmo em dias de chuva. Mais 
uma conquista da família jaraguense.

bito, somente de débito. Aguarde mais informações em breve.

SiSTeMa de inForMÁTiCa

A Diretoria Executiva do Jaraguá, tendo em vista a continuida-
de de modernização do Clube, está implementando um novo 
sistema de informática que oferecerá novas facilidades e agi-
lização 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 exem-
plos das melhorias que virão.

Solicitamos a compreensão de todos para eventuais contra-
tempos que possam ocorrer. As mudanças são para melhorar 
o dia-a-dia do associado e os benefícios serão
permanentes. 

Entre em contato, caso necessite de mais in-
formações e auxílio:
secretaria@jaraguaclub.com.br
cobranca@jaraguaclub.com.br 
3490-9115  /  3490-9122

deck sul

Na manhã de sábado, 29 de dezembro, foi entregue mais 
um espaço de lazer para a família jaraguense. O Deck Sul 
consiste em uma área superior a 450 metros quadrados, 
ao lado da piscininha do solzinho, que agrega uma nova 
lanchonete, sanitários masculino, feminino e uma novida-
de, espaço para bebês e crianças pequenas. Parabéns a 
toda sociedade jaraguense que tem mais um sonho reali-
zado pela atual Diretoria Executiva.

Atletas e diretoria

deck sul
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Foi melhor do que se imaginava. A passagem de 
ano foi uma festa do associado jaraguense. Re-
véillon em vermelho e branco foi uma integração 
como há muito não se via. Vários ambientes com 

música ao vivo, onde cada um pode se reunir com seus 
familiares e amigos e curtir a seu modo.  Como não po-
deria deixar de ser o vermelho e branco predominavam 
em todos os locais, e na hora exata, zero hora do dia 1º 
de janeiro, todos ávidos olhando para o céu. Belíssimo 
show de fogos de artifício realizado, mais uma vez pelo 
Jaraguá, deixou a todos muito emocionados e a certeza 
de um ano de grandes conquistas. uma alegria geral e 
contagiante que entrou pela madrugada. Mais fotos e 
vídeos em nosso site. 

revéillon
da alegria e da inTegração
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evolUção de UM TraBalho Sério

no início da Gestão integração à frente da diretoria do Jaraguá, aconteceram mudanças estratégicas em vários 
setores do clube. Ajustes na forma, no conteúdo e na maneira de gerir. Atitudes em prol do progresso administrativo 
e social do Jaraguá. 

uma mudança tão questionada, porém evidentemente necessária, foi na área de comunicação e marketing.  os 
números comprovam a evolução progressiva realizada nos dois últimos anos. Parcerias fortes com relevantes inves-
timentos nunca visto no clube. Agora uma comunicação objetiva, interativa, com divulgação antes e pós evento, com 
persuasão e cobertura fotográfica geral. 

CanaiS aTivoS de CoMUniCação

SiTe: A melhoria foi 
significativa. mudança 
geral no layout do site 
do clube, deixando-o 
mais atraente, infor-
mativo e interativo. O 
novo site proporciona 
mais facilidade de 
navegação e acessi-
bilidade aos associa-
dos, com informações 
objetivas e claras na 
página principal.

BoleTiM inForMaTivo SeManal: esse novo canal de comunicação (e-mail marketing) é enviado toda quarta-feira para 
um cadastro de associados, devidamente autorizado. Muito bem aceito pela família jaraguense, conforme podemos constatar 
na pesquisa realizada pela Fatec, alcançou índice de satisfação de 92% na avaliação excelente/bom. Seu objetivo é deixar o 
associado bem informado do que acontece no Jaraguá na semana de seu envio. De forma sucinta e bem objetiva, divulga o 
que aconteceu de importante na última semana e os eventos a serem realizados na semana seguinte. Quem ainda não recebe 
o Boletim é só enviar um e-mail para comunicacao@jaraguaclub.com.br e solicitar seu recebimento.

MarkeTing e CoMUniCação do JaragUÁ

MarkeTing MarkeTing

MUraiS: Os murais espalhados pelo clube são diariamente atualizados com informações do interesse direto do 
associado. São padronizados em formato e cores, assim como os banners e flyers que são produzidos sempre para 
divulgar eventos ou informações importantes.

reviSTa JaragUÁ: O informativo recebeu a evolução mais representativa e visível aos olhos dos associados. De 
jornal sem periodicidade certa, passou a revista com acabamento de primeira linha, proposta editorial inovadora e 
uma diagramação moderna. Desde a primeira edição, a Revista Jaraguá tem sua produção auto-sustentada pelos 
anúncios que nela se encontram. Foi outro canal de comunicação com alto índice de satisfação ratificado pela 
pesquisa de 84%.

E ainda uma mudança vital, a certeza da periodicidade mensal, que o credencia junto aos parceiros/anunciantes 
como um veículo de comunicação e divulgação de fundamental importância no contato com um público altamente 
segmentado e selecionado. 

Vale ressaltar que para acontecer a mudança de jornal para revista, por motivos óbvios de melhoria de papel e mate-
rial de acabamento, supunha-se um aumento no valor de produção. Mas, a partir de um trabalho compromissado da 
atual empresa responsável pelo setor junto a fornecedores, aconteceu a manutenção de valores cobrados à época.

reConheCiMenTo do PreSidenTe goeS

em carta datada de 23 de julho de 2012 e enviada ao conselho deliberativo, o Presidente Felisberto Goes reconhece: 
“a proposta de contratação de uma empresa de Marketing em substituição ao trabalho anteriormente desenvolvido 
visou, antes mesmo da simples publicação de uma revista do clube, buscar uma profissionalização de nosso depar-
tamento de comunicação, e com isso melhorar nossa comunicação interna e a criar novos canais de interação com 
o associado.” 

oS núMeroS não MenTeM

há de se destacar a profissionalização da área e a redução de custo. A despesa total anterior com número maior 
de funcionários do setor e pagamentos periódicos a quatro profissionais free lancers, sendo um pago mensalmen-
te, mesmo em meses sem edição do jornal, acarretava para o clube valor superior ao que hoje se paga à empresa 
responsável. 

A mG 100 Soluções em marketing e comunicação, além de editar a revista Jaraguá, foi responsável pela implemen-
tação da política de captação de parceiros para o clube, patrocínios para torneios esportivos, divulgação e cobertura 
dos eventos sociais, esportivos e culturais, atendimento à imprensa, atualização do site, edição e envio do boletim, 
dentre outras funções.

O trabalho de marketing baseia-se na realização de benefícios para o Clube, para o associado e para a empresa 
parceira. relações fortes, eficazes e comprometidas com o progresso do Jaraguá. 

Em 2011, a meta de investimento excedeu em 279% a estipulada para aquele mesmo ano, chegando ao valor de 
r$ 144.424,00. Neste ano de 2012, os investimentos superaram a r$250 mil reais, valores esses bem acima dos 
alcançados anteriormente, na faixa de 10 mil reais/ano, e que demonstram que a mudança foi nitidamente benéfica 
para o Jaraguá.
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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)

veÍCUloS de CoMUniCação do JaragUÁ

MArkEtinG / sOCiAL

“nosso objetivo era e continua sendo de prestar serviço profissional em prol do Jaraguá. Trabalhamos em duas 
frentes: o marketing e a comunicação. Valorizamos junto aos parceiros o maior patrimônio que o clube tem, o seu 
associado com perfil extremamente atraente ao mercado publicitário. e ainda buscamos deixar a família jaraguense 
sempre atualizada, ciente de tudo que acontece no clube. Estreitamos a relação com o associado de maneira simples, 
oferecendo a ele mais possibilidades diferenciadas de informação,” garante Renato Leite, responsável pela Área de 
Marketing e Comunicação do Jaraguá.

* O Comitê Feminino é um grupo diretamente vinculado à Diretoria Social. Doações de alimentos e produtos de limpeza arrecadados em eventos foram doados 
a instituições de caridade.

Fonte: Fatec (out./nov.2012)

Balanço Final CoMiTê FeMinino 2012 *
DESPESAS

divulGAção exTrA com mATeriAl 
PubliciTário

R$ 1.000,00 

iTenS conTrATAdoS

6 de mArço – TeATro “o AuTo dA com-
PAdecidA”

CONTEMPORâNEA R$ 3.000,00 

10 de Abril – PAleSTrA

deSPeSAS diverSAS SoliciTAdAS
PELA PALESTRANTE

R$ 465,00 

15 de mAio – TeATro “comi umA 
GAlinhA e Tô PAGAndo o PATo”

cArloS nuneS R$ 4.500,00 

locAção de luz - JunSom R$ 950,00 

12 de Junho – bAile doS nAmorAdoS 
com ricArdo nAzAr

ricArdo nAzAr R$ 3.800,00 

decorAção (diverSAS) R$ 340,55 

ToAlhAS - FeSTA chic R$ 542,00 

GArçonS - JurAcy R$ 180,00 

14 de AGoSTo – homenAGem AoS PAiS

locAção de Som R$ 1.000,00 

SAMBA DE COMADRE R$ 1.705,00 

18 de SeTembro – PAleSTrA

LANCHE PARA PALESTRANTE R$ 23,10 

PALESTRANTE R$ 0,00 

9 de ouTubro – imProbAr

imProbAr R$ 1.700,00 

LANCHE R$ 59,56 

13 de novembro – TeATro conFiSSõeS 
dAS mulhereS de 40 

conFiSSõeS dAS mulhereS de 40 R$ 5.000,00 

lAnche PArA inTeGrAnTeS R$ 67,67 

ECAD R$ 62,00 

BANNER R$ 32,40 

Flyer R$ 200,00 

TOTAL R$ 24.627,28 

receiTA

bAile doS nAmorAdoS R$ 4.045,00 

homenAGem AoS PAiS (vendA conviTeS 
A não SócioS)

R$ 680,00 

TOTAL ARRECADADO COM O TEATRO R$ 3.355,00 

TOTAL R$ 8.080,00 

inveSTimenTo SociAl (r$ 16.547,28)



Informativo do Jaraguá | Janeiro de 201318 Informativo do Jaraguá | Janeiro de 2013 19

dentre um universo de mais de 17 mil pessoas, onde temos 52% mulheres e 48% homens, é impossível agradar a 
todos, porém agradar à maioria é possível. É o que constatamos a partir dos resultados obtidos na Pesquisa de Satis-
fação encomendada pelo Jaraguá à Fatec/CDL BH – Faculdade de Tecnologia do Comércio e divulgada em sua íntegra 
em nosso site: www.jaraguaclub.com.br

Para melhor atender e prestar um serviço de qualidade superior ao associado, foi realizada nas dependências do clube uma 
Pesquisa de Satisfação onde, através da técnica de amostragem, sem repetição, entrevistou-se, aleatoriamente, um total de 
505 associados.

oBJeTivoS

geral: Pesquisar e analisar o nível de satisfação dos associados do Jaraguá Country Club. 

Específicos: identificar as 
necessidades e preferên-
cias dos associados.

Pretendeu-se atingir os 
objetivos deste trabalho 
considerando um nível de 
confiança de 98%, admi-
tindo-se um erro amostral 
de 4% e um grau de re-
torno de 100%. Buscou-se 
conhecer as opiniões sobre 
modalidades esportivas, de 
lazer, infraestrutura, insta-
lações e entretenimento, 
além de atendimento, ma-
nutenção, limpeza, comu-
nicação e gestão.

deSenvolviMenTo

O trabalho foi desenvol-
vido e aplicado por uma 
equipe técnica no período 
de outubro e novembro de 
2012. Foram utilizados os 
princípios de “probabilísti-
ca” (onde todas as pessoas 
têm a mesma probabilida-
de de serem escolhidas) e 
“casualidade” (escolha do 
público aleatoriamente).  
Houve representatividade 
de todas as áreas, idades e 
tempo de clube, conforme 
gráficos ao lado

PeCUliaridade do JaragUÁ

Foram constatados na pesquisa pontos 
fracos e fortes, que já são do conhecimen-
to geral, porém agora de forma científica 
e profissional. 

ouve-se falar que o clube fica cheio todos 
os dias. E é verdade. Mais de 60% vão ao 
clube toda semana e 13% vão diariamente. 
Temos um percentual de frequência altíssi-
mo ao Jaraguá, que nos permite entender 
que temos atrativos para o associado per-
manentemente, seja segunda-feira quando 
somente a academia funciona, seja em dias 
de inverno, chuva ou feriado. 

PeSqUiSa de SaTiSFação  
dos sÓcIos do cluBe JArAGuá 
TraBalho FeiTo. aSSoCiado SaTiSFeiTo. 

SaTiSFação SaTiSFação

Fonte: Fatec (out./nov.2012)

Fonte: Fatec (out./nov.2012)

Fonte: Fatec (out./nov.2012)
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reConheCiMenTo

Sobre análise do atendimento em áreas de apoio, onde colaboradores mantém contato pessoal direto com associados, 
a avaliação também foi gratificante no sentido de que houve o reconhecimento ao trabalho de capacitação realizado 
junto aos funcionários ao longo do ano passado. 

Fonte: Fatec (out./nov.2012)

alTo ÍndiCe de SaTiSFação

O local onde o associado mais freqüenta foi analisado e o resultado, pra variar, tem sido condescendente: índices de 
satisfação médios na casa de 75%.

valorização da CoTa

Por essas e por outras, a valorização do patrimônio é iminente. 

uma cota que teve seu valor de condomínio reajustado agora em janeiro para r$ 190,00/mês, hoje está estimada em 
R$ 7.200,00 e, com certeza, terá valorização natural em breve. Há de se considerar os benefícios e as obras entregues 
no segundo semestre de 2012 (3ª quadra de saibro + quadra poliesportiva coberta + Deck Sul + novos sanitários + 
nova lanchonete) somados as que estão para serem entregues em 2013 (Deck Norte + piscina coberta e aquecida + 
novo campo de futebol).

Fonte: Fatec (out./nov.2012)

exCelenTe 
FreqUênCia dUranTe 
Todo o ano

De acordo com dados 
da secretaria do Clube 
(gráfico ao lado), consta-
tamos que a frequência 
não varia durante o ano e 
permanece na faixa mé-
dia de 36 mil associados 
/ mês. Resultado de um 
calendário estruturado 
de eventos sociais, es-
portivos e culturais, bem 
trabalhado pela atual Di-
retoria Executiva.

CreSCiMenTo ConTÍnUo

Nitidamente, os associados estão vindo mais ao clube. Em 2012 esse número foi superior a 20% em comparação a 
2010. E ainda dobrou o número de convidados nesse mesmo período. Ou seja, o aumento progressivo de procura pelo 
Jaraguá demonstra, na prática, o que se constatou no resultado da Pesquisa: a plena satisfação do usuário, a aceitação 
pela forma moderna de gerir o clube, a maneira integrada entre áreas e diretorias.

Fonte: Secretaria do JCC

Fonte: Secretaria do JCC

Foram avaliados os critérios: 

1. Segurança e domínio na 
execução das atividades;

2. Atenção no atendimento;

3. eficiência no atendimento;

4. Postura profissional no 
ambiente de trabalho.

SaTiSFação SaTiSFação
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CoMUniCação

houve um aumento de canais de comunicação nos dois últimos anos e ficou perceptível que os associados buscam informa-
ções de formas distintas e variadas. o índice de satisfação entre excelente e bom ficou bem significativo: 77% avaliam bem 
a comunicação do clube. demonstração, mais uma vez, do trabalho sério e profissional desenvolvido nessa área.

aCeiTação geral

94% dos entrevistados indicam o clube para um amigo e 80 % avaliam entre bom e excelente o trabalho da atual Gestão 
integração. o resultado final demonstra não somente a plena concordância como também a objetiva aprovação por parte da 
grande maioria dos associados.os métodos modernos e integrados implementados por Goes e Faria, somados ao cuidado e 
respeito que a Diretoria Executiva tem por funcionários e associados, nos permite concluir que administração atual realmente 
trabalha em prol do associado. 

SaTiSFação bOLiCHE / sinuCA

Fonte: Fatec (out./nov.2012)

Taça JaragUÁ BoliChe

SinUCa PreMia oS MelhoreS

um espetáculo a Taça Jaraguá de boliche, realizada nas 
pistas do clube, em novembro e dezembro, com  a  par-
ticipação  dos melhores  jogadores  de minas Gerais. A 
finais aconteceram no sábado, 8 de dezembro e logo 
após houve a premiação e a confraternização dos par-
ticipantes. 

1ª diviSão:

duPlA cAmPeã: MarizeTe e Thiago FeliCeTTi (Jara-
gUÁ)

duPlA vice-cAmPeã: raFael gregori (JaragUÁ) e 
FlÁvio CaSTellÕeS

duPlA 3ª colocAdA: walTer CoSTa e ChiCo MaCedo

 2ª diviSão:

duPlA cAmPeã: João MaThiaS e laUro (dUPla do 
JaragUÁ)

duPlA vice-cAmPeã: oTÁvio e Fred

duPlA 3ª colocAdA: daniel loPeS e eder(dUPla do 
JaragUÁ)

A confraternização da Sinuca aconteceu na noite de 18 
de dezembro no salão social e agradou a  todos que  lá 
estiveram.  Foi  um  sucesso. Houve  ainda  a  entrega  
de trofeus  e medalhas  aos melhores  de 2012. Veja 
mais fotos e relação dos vencedores dos torneios do ano 
passado em nosso site: www.jaraguaclub.com.br

Torneio vaPT vUPT “MenSal” 

vaPT vUPT – SoMa de PonToS dUranTe o ano 

ranking de SinUCa 

CaMPeonaTo inTerno de SinUCa 

Melhor TaCada do CaMPeonaTo 

tOrnEiO 51º AnivErsáriO dO JArAGuá dE sinuCA 
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no dia 9 de dezembro aconteceu a xiv volta inter-
nacional da Pampulha. E mais uma vez a equipe do 
Jaraguá se fez presente com toda infraestrutura e 
preparação para correr os 18.650 metros da prova. 

A novidade dessa vez foi o pódio conquistado pelo atleta Leo 
mesquita, que correu como guia do atleta deficiente visual, 
Anderson Coelho e, juntos,  alcançaram o segundo lugar. Eles 
completaram a prova em 1h 21min 44seg.

gUia de aTleTaS deFiCienTeS FÍSiCoS

Competição é competição. Esforço, dedicação, planejamen-
to. o objetivo é sempre a vitória. mas vencer não significa 
necessariamente chegar em primeiro lugar. Esta é a magia 
do esporte. E tudo torna-se ainda mais especial quando a 
participação na competição é em função de outra pessoa.

Nas provas de atletismo, em pista ou rua, o guia está lá 
para ser os olhos do atleta com deficiência visual total 
ou parcial. A preparação para as provas pode ser em 
conjunto ou separado. 

Para ser guia, a única exigência é possuir um preparo físico 
superior do atleta a ser guiado. O ideal é que o guia não 
chegue ao esforço máximo quando o paratleta estiver em 
seu desempenho máximo. O guia precisa se adaptar ao atle-
ta a ser guiado, mas o contrário também é necessário. O 
guia nunca deve estar à frente ou atrás, sempre ao lado do 
companheiro. A relação entre o guia e o paratleta deve ser 
de muito respeito e paciência. O paratleta deposita no guia 
total confiança.

As instruções do guia são constantes, indicando curvas, 
trânsito de pessoas, possíveis interrupções físicas no tra-
jeto, como buraco, meio fio, quebra mola ou um galho de 
árvore mais baixo. E ainda é preciso prestar atenção no de-
sempenho do atleta, controlar o ritmo da prova, informar a 
distância já percorrida, o tempo decorrida na prova, apoiar 
na hidratação. Para o deficiente visual a principal orientação 
é o contato físico, principalmente na região do cotovelo. A 
cordinha que é levada pelos dois é mais um dispositivo de 
segurança a ser usada em último caso. E também não pode 
ser usada para rebocar o paratleta.

Corrida FUTeBol

JaragUÁ no Pódio JaragUÁ

FeSTa da garoTada

ParTiCiPação de eqUiPeS JaragUÁ eM 2012

é vIce cAmPeão mIneIrooPorTUnidade

Para o atleta Leo Mesquita, quando o planejamento para a 
volta internacional da Pampulha começou, faltava para ele 
motivação. “Havia treinado muito bem ao longo do ano, con-
quistado todas as marcas que havia sonhado. Mas para a 
Volta realmente estava faltando alguma coisa”, diz o atleta 
de 40 anos. “Foi ai que surgiu no mês de agosto a ideia de 
correr como guia de deficiente visual”, completa leonardo. 
“Mesmo a possibilidade de marcar um novo recorde pessoal 
na prova não me contagiava, pricisava de algo mais real”, 
conclui.  Após entrar em contato com a Adevibel – Associa-
ção de deficientes visuais de belo horizonte, leonardo foi 
apresentado ao atleta Anderson Coelho. 

oS TreinoS

Bastou apenas um con-
tato telefônico e o pri-
meiro treino aconteceu. 
“Fiquei muito surpreso, 
pois o Anderson, desde 
o primeiro momento se 
mostrou totalmente re-
ceptivo.” Foram apenas 
dois treinos, um na rua 
e outro em pista de atle-
tismo, até que chegou o 
dia 9 de dezembro. 

a Prova

“Agradeço demais ao Anderson pela oportunidade que ele 
me confiou. mais do que ele, eu fui o verdadeiro beneficiado. 
Com toda certeza, esse acontecimento fará parte das estó-
rias que contarei aos meus netos”, finaliza leo.

Demonstrando grande valor de grupo, aplicação tática e 
muita vontade, o Jaraguá tornou-se vice-campeão na cate-
goria sub-10 do Campeonato Mineiro de Escolas de Futebol 
(imeF). A final, disputada contra o cruzeiro no sábado, 8 
de dezembro, na Arena Gregorão, bairro nacional (atrás do 
Ceasa), contou com grande número de torcedores do Ja-
raguá. O resultado não condiz com a belíssima campanha 
da equipe que perdeu por 5x0, mas que deixa a todos bem 
motivados com a capacidade técnica do time mirim. Vejam 
matéria especial em destaque no Jornal Super Notícias.

No dia 19 de dezembro aconteceu a confrater-
nização de escolas e equipes de futebol. Mais de 
150 pessoas, entre alunos, atletas e familiares, 
se confraternizaram durante todo o dia no Jara-
guá. Começou com um delicioso café da manhã 
e seguiu com jogos de futebol, campeonatos de 
truco, almoço no Restaurante Seresta, amigo 
oculto e entrega de presentes ao final da tar-
de. e à noite, no salão social, o Presidente Goes 
recebeu das mãos das crianças e do treinador 
Bruno Ribeiro o troféu de vice-campeão. E ainda 
houve a apresentação dos resultados alcança-
dos de 2012 para pais e atletas. “Trabalho de 
união, socialização, emoção e alegria”, como 
destaca o professor Rômulo.

PArAbénS AoS meninoS e comiSSão TécnicA!!!

equipe de corrida sempre presente

Anderson, leo, Wendel e o merecido trofeu

Anderson e leo durante a prova

PriMEirO sEMEstrE – suPEr COPA dO iMEF

inFAnTil PriMeira FaSe

Pré-inFAnTil qUarTaS de Final

mirim qUarTaS de Final

sEGundO sEMEstrE – CAMPEOnAtO MinEirO dO iMEF

inFAnTil qUarTaS de Final

Pré-inFAnTil SeMiFinal

mirim PriMeira FaSe

Pré-mirim qUarTaS de Final

FrAldinhA oiTavaS de Final

denTinho SeMiFinal

Goes, Bruno, rogerinho e os atletas vice campeões
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FeSTaS de FiM de ano
Época de confraternizações e festas entre amigos. Assim se 
caracteriza o mês de dezembro. E várias foram as comemo-
rações no Jaraguá. Para quem nos enviou fotos de sua tur-
ma, pelada e grupo de amigos, divulgamos no espaço abaixo 
como forma de incentivar cada vez mais a integração entre 
os associados. A todos feliz 2013 com muito calor humano.

FeSTa do vôlei
Fotos da comemoração das aniversariantes do mês de de-
zembro da turma do vôlei: Rejane – Dica – June – Jaqueline

FEstA dA PELAdA dO tAtu dE dOMinGO – 9 HOrAs

FeSTa da Pelada do M.e.h.
A festa de Natal, que contou com um delicioso almoço servido 
pelo buffet maria Thomas, fechou em grande estilo a gestão 
2012 da diretoria social composta pelo peladeiro Junior e sua 
esposa Tânia. O local escolhido foi o próprio quiosque e aconte-
ceu no dia 8 de dezembro, quando todos receberam uma linda 
caneca de chopp personalizada. A animação ficou por conta do 
DJ Ervini, que contagiou inclusive os quiosques vizinhos.

FeSTa da Pelada Terça noBre

FeSTa da Pelada qUarenTão
há 33 anos a turma do Quarentão esbanja saúde, união e ami-
zade. Pelada que todo fim de ano se organiza e faz sua con-
fraternização em família em local fora de Belo Horizonte. Este 
ano foi em uberaba, onde durante cinco dias de festas, teve seu 
ápice em uma pelada jogada em pleno uberabão.
“Fomos recebidos pelo presidente da Câmera dos Vereadores 
de uberaba, dutra (amigo de ronaldo cardoso, presidente do 
Sindicato da Polícia Civil de BH) e ainda tivemos a honra de ter 
presença do famoso Djalma Santos, para dar o chute inicial, hoje 
com 84 anos,” destaca renato, atual presidente do Quarentão.

FeSTa da Pelada do oSMar

Pelada do vagalUMe

Pelada do vagalume recebe as presenças do caixa e da diretoria do clube



Informativo do Jaraguá | Janeiro de 201328 Informativo do Jaraguá | Janeiro de 2013 29

naTal de Todo MUndo naTação enCerra o anoConFraTernização do BUraCo

BUraCo do CoCenza

PaPai noel no JaragUÁ

na segunda-feira, 3 de dezembro, o Comitê Femini-
no, organizou, em parceria com a Diretoria Social 
e a Fundação CDL/BH e CDL Jovem, um dia de so-
nhos para 330 crianças carentes. 

A diversão foi geral com apresentação de coral, atividades 
recreativas e distribuição de algodão doce e pipoca.  Houve 
um delicioso almoço organizado pelas meninas do Comitê e 
ainda, ao final do dia, o que todos mais esperavam: a chega-
da do Papai Noel com muitos presentes. Foi um delírio geral. 
Agradecimentos aos sócios que colaboraram, de uma forma 
ou de outra pela realização desse evento, principalmente 
aos conselheiros.

Gritaria, sorrisos, cartinhas na mão e muita expectativa. 
Domingo, 16 de dezembro, o Jaraguá recebeu grande 
número de crianças e pais no salão social. Todos, ávidos 
pela chegada do Papai noel, curtiram brinquedos infláveis 
montados no Belvedere e um sensacional show de mági-
ca no Salão Social. O bom velhinho passou horas e horas 
tirando fotos com cada criança presente, que ainda levou 
uma lembrancinha para casa. 

- 24 atletas da equipe do Jaraguá participaram da 3ª Tra-
vessia Rei e Rainha do Mar, realizada nos dias 15 e 16 
de dezembro, entre as praias do Leme e Copacabana, no 
Rio de Janeiro. Destaque para o nadador Marcelo Braga 
Ladeira, que conquistou, com grande mérito, o 2º lugar na 
categoria especial. Parabéns a todos.

- A turma do Deep Water realizou seu churrasco de confra-
ternização no dia 8 de dezembro e a turma da hidroginástica, 
em 14 de dezembro, optou por um lanche à beira da piscina.

 - Em 18 de dezembro, durante um belo dia de sol, a equipe 
de natação infantil “fechou o ano” de maneira inusitada. A 
equipe foi dividida em dois times, Atlético e Cruzeiro, e duran-
te uma hora de jogo, a meninada esbanjou energia e muita 
vontade no campo de futebol. Alguns pais não resistiram à 
emocionante partida e entraram na disputa também. 

- No dia 21 de dezembro, o encerramento com chave de ouro 
do calendário de 2012. No salão social, atletas, convidados e 
diretores prestigiaram a confraternização da natação. A tur-
ma virou a noite, esbanjando alegria e descontração. confi-
ram mais fotos no site.

Na noite de 5 de dezembro, no Belvedere, aconteceu a 
confraternização da turma do Buraco do Jaraguá. Esti-
veram presentes amigos, jogadores e Diretoria Executiva 
que premiou os melhores do 2º semestre. Mais fotos em 
nosso site www.jaraguaclub.com.br

Noite de massas e mais um encontro de amigos que a 
cada mês fica maior e melhor. o buraco do cocenza or-
ganizou em 11 dezembro o 2º Festival de Massas, evento 
beneficente que arrecadou brinquedos e produtos de  lim-
peza que foram doados a instituições de caridade. E vai 
um aviso: a turma do Buraco do Cocenza está de férias e 
volta a se reunir a partir de 10 de janeiro.

Solidariedade JÁ

Doações de alimentos, brinquedos e produtos 
de limpeza arrecadados juntos ao Buraco do 
Cocenza, Natal Solidário (em parceria com o 
Colégio Dona Clara) e eventos culturais reali-
zados pelo Comitê Feminino e Diretoria Social, 
foram entregues a instituições de caridades, 

dentre elas a casa de nazaré (do Padre Gilson) 
no Bairro Morro Alto e também a Creche Fra-

ternidade Espírita Albino Teixeira.

Papai noel - alegria das crianças

Fotos com Papai noel

Alegria sempre presente no Buraco do cocenza

nAtAL / burACO naTação

equipe no rJ
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naTal da Melhor idade

o aManhã

Nada melhor que curtir momentos felizes ao lado de amigos, dançando ao som de uma boa música. E é assim que a turma do Clube 
da melhor idade, todo mês, se encontra e realiza seu tradicional baile, onde não faltam o bingo e brindes no intervalo.

Em dezembro não foi diferente, o Natal foi comemorado ao som de Sirlo e Cia no salão social mais uma vez repleto de associados e 
convidados, numa data atípica, em 12/12/12. A todos, nosso desejo de continuidade dos encontros saudáveis em bailes, churrascos 
e almoços. Saúde, paz e muita alegria no ano que se inicia. A diretoria do cmi informa que os bailes voltarão em fevereiro. Até lá.

Se algum dia eu sou-
besse que nunca mais 
veria você...
Eu lhe daria um abraço 
mais forte.
Se eu soubesse que se-
ria a última vez a ver 
você...
Eu lhe daria um beijo 
e o chamaria para dar 
mais um.
Se eu soubesse que se-

ria a última vez a ouvir sua voz...
Eu gravaria cada movimento e cada palavra, para revê-
-lo todos os dias.
Se eu soubesse que seria a última vez que eu poderia 
parar mais uns dois minutos para dizer-lhe: “gosto de 
você”...
Eu diria, ao invés de deixar que presumisse.
Se eu soubesse que seria o último dia a compartilhar 
com você...
O aproveitaria muito mais intensamente em vez de dei-
xá-lo simplesmente passar.
Sempre acreditamos que haverá amanhã para corrigir 

um descuido...
Para ter uma segunda chance de acertar.
Será que haverá uma chance para dizer: “posso fazer 
alguma coisa por você?”
O amanhã não é garantido para ninguém. Seja para jo-
vens ou mais velho, e hoje pode ser a última chance de 
abraçarmos aqueles que amamos.
Então se estamos esperando pelo amanhã, por que não 
agimos hoje?
Assim, se o amanhã nunca chegar não teremos arrepen-
dimentos de termos aproveitado um momento para um 
sorriso, para um abraço, para um beijo, uma gentileza, 
porque estávamos muito ocupados para dar a alguém o 
que poderia ser o último desejo.
Abracemos hoje aqueles que amamos, sussurremos em 
seus ouvidos, dizendo-lhes o quanto nos são caros e que 
sempre os amamos.
Encontremos tempo pra dizer: “desculpe, obrigada, eu 
perdôo você”.
Sempre há tempo para amarmos.
E se não houver amanhã, também não haverá remorsos 
de hoje para carregarmos.
Pense nisso agora... Feliz 2013 a todos, que neste Ano 
Novo, todos os seus desejos sejam realizados.

um grande abraço a todos

hilda goes

Melhor idade




