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EDITORIAL
Prezado(a) jaraguense,
Apesar de acreditar no provérbio popular “força de
vontade move montanhas”,
nos dias de hoje, elas dificilmente sairão do lugar sem
um planejamento prévio,
dedicação e muito trabalho.
O maior número de eventos sociais oferecidos aos
associados tem permitido a
eles uma maior interação e
divertimento seguro nas dependências do clube. Assim foi
desde o ano passado quando começamos com o Projeto
Jaraguá Verão, as apresentações culturais coordenadas
pelo Comitê Feminino e o Happy Hour, uma vez por mês.
Neste ano, o clima instável no mês de janeiro nos obrigou
a adaptar a programação do projeto para apresentações
musicais e atividades infantis em
locais fechados, tais como salão
social, Belvedere e Bar Seresta.
Mas felizmente a frequência ao
clube, durante o Projeto Jaraguá
Verão, tem sido muito boa.

como já ocorre com o Deck Sul, a nova lanchonete, os novos sanitários, a terceira quadra de saibro, a quadra poliesportiva coberta e tantas outras benfeitorias realizadas
nesses dois últimos anos.
A consequência é a valorização natural da cota de nosso
querido clube. Na última reunião do Conselho Deliberativo
foi definido o reajuste de 50% do valor do título de propriedade do Jaraguá Country Club a partir de primeiro de
março. A cota passará a valer dez mil e oitenta reais.
Em breve, daremos início ao nosso calendário esportivo
oficial de 2013, com VI Cioeesp, que já está com suas inscrições abertas na secretaria ou com assessores da área, o
Cifu e o Tatuzinho, além dos torneios específicos de sinuca,
truco, buraco e futevôlei.
Para que essas competições continuem tendo o respaldo
e a participação crescente de nossos associados, divulgamos nesta edição a primeira fase do calendário esportivo
e social de 2013. Com isso, nossos associados terão possibilidades de se programarem melhor e
com antecedência.

Os
associados,
em geral, tem
nos apoiado

Às sextas-feiras, cantores de excelente nível nos têm proporcionado momentos bem agradáveis.
Sempre que posso, compareço
com minha família e desfrutado de boas conversas com
amigos, seja à beira da piscina ou no Belvedere. No Bar
Seresta, lazer com segurança para os nossos jovens, com
a realização da Boate Teen. E no fim de semana, aulas de
axé, hidroginástica, brincadeiras infantis e shows à beira
da piscina. Convido a todos a virem e a participarem, pois
teremos programação até o dia 24 de fevereiro.

Na Colônia de Férias de janeiro, houve uma evolução em
termos de planejamento, organização e participação. O envolvimento dos monitores, praticamente todos associados
do clube, junto com o coordenador Alan, professor do Jaraguá, foi notório. As brincadeiras e atividades lúdicas desenvolvidas durante a semana proporcionaram às crianças
uma satisfação maior que nas vezes anteriores. Estou a
afirmar isso decorrente conversas com vários pais e informações que a mim chegam. Parabéns a toda a equipe, pais
e crianças participantes.
As obras pelo Jaraguá estão em pleno andamento. Elas,
provisoriamente, tem causado algum transtorno mas serão melhorias que ficarão para sempre. Os associados, em
geral, tem nos apoiado, pois sabem que a piscina aquecida
coberta, o Deck Norte, a pista de skate, a sala para tênis de
mesa, o novo campo de futebol e o novo toboágua, quando prontos, trarão benefícios à família jaraguense. Assim

Outro ponto que faço questão de ressaltar são as escolinhas de esporte
do clube que tem tido uma aceitação
crescente. Temos investido e acreditado na equipe. Existe toda uma programação de participações em eventos
internos e externos ao longo do ano,
tanto no futebol, quanto no vôlei, basquete e atividades do parque aquático, a hidroginástica,
deep water, natação e nado sincronizado.
A escolinha de esporte, além de ser o caminho natural
de aprendizagem e aperfeiçoamento, é um lugar propício
e agradável para maior socialização não só de crianças,
como de jovens e adultos. Eu indico a todos a participarem
e inscreverem seus filhos em uma de nossas escolinhas. É
gratificante ver a evolução de uma criança no esporte.

A todos uma ótima leitura e um forte abraço,

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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ESPAÇO

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

Nossos pêsames aos familiares de

TORNEIO DE GUARAPARI – 2013

A

B

revista@jaraguaclub.com.br

ERTO

- Sra. Tereza Silveira Torres, mãe do associado Carlos Jefferson S. Torres
(Carlão), ex diretor de Esportes Especializados e ex conselheiro, falecida
em 21 de janeiro.

Entre em contato com o Comitê Feminino
A partir de março, os jaraguenses voltarão a ter eventos culturais
pelo menos uma vez por mês, organizada pelo Comitê Feminino. Entre
em contato com o Comitê. Envie sugestões e críticas para o e-mail
comitêfeminino@jaraguaclub.com.br

Com participação de associados do Jaraguá e tendo na coordenação os
associados Murilo e Bira (atual Diretor da Confederação Brasileira de
Peteca e Assessor de Esportes Especializados do Jaraguá), foi realizado,
nas praias de Guarapari, ES, em janeiro, o 28º TORNEIO AMIGOS
DA PETECA. Parabéns aos associados participantes! Destaque para os
sócios Carlos Gomes, Afonso Gontijo e Maurício Gastin, vice campeões
em suas respectivas categorias.

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
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

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Rua Amável Costa 07, Bairro Jaraguá
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.270-470
Tel.: (31) 3490-9109 / 3490-9110
Fax.: (31) 3490-9108
E-mail: secretaria@jaraguaclub.com.br

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

TELEFONES ÚTEIS
Geral: 3490-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Assessoria de Comunicação: 3490-9113
Academia Fitness Jaraguá: 3490-9125
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Sauna Feminina: 3490-9128
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Colônia de Férias

cada vez melhor
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Muitas brincadeiras, sorrisos, alegria e animação marcaram
mais uma Colônia de Férias de Verão do Jaraguá. Monitores
bem treinados e atenciosos foram responsáveis por mais de
70 crianças que, entre os dias 21 e 26 de janeiro, usufruiram do clube para puro lazer e divertimento.
No sábado, 26 de janeiro, houve o encerramento com café
da manhã especial para a criançada e para os pais. Foi
uma confraternização entre coordenador, monitores, diretoria, pais e crianças, onde foi apresentado um vídeo realizado
durante a semana com as crianças brincando e cantando. O
Diretor Beto Goes e o coordenador Alan falaram um pouco
sobre a evolução e a melhoria das atividades apresentadas
às crianças nos últimos dois anos. De acordo com Alan, “a
participação efetiva da Diretoria durante todas as etapas da
colônia viabiliza ainda mais os trabalhos.”

Equipe de trabalho
Neste ano, a equipe foi constituída de professor do clube
e monitores associados. Todos bem treinados e orientados
para garantir maior segurança e dinâmica às atividades. A
coordenação foi assumida por um profissional efetivo do

clube, graduado em educação física, com larga experiência
nessa área, que trouxe maior planejamento e melhor execução das atividades.
A alimentação e o espaço
A alimentação das crianças foi um ponto chave que evoluiu
bastante. Os alimentos industrializados foram substituídos
por alimentos saudáveis e mais “caseiros”, fornecidos em
horários e locais adequados ao ritmo das crianças. E conhecendo detalhes do público alvo, a equipe pode adequar as
atividades à realidade das crianças e ao espaço disponível,
sendo as dependências do clube melhor aproveitadas.
O vídeo e as fotos encontram-se disponibilizadas em nosso
site www.jaraguaclub.com.br .

5

6

Informativo do Jaraguá | Fevereiro de 2013

colônia de férias

Depoimentos
“Há 4 anos como sócios, sentimos significativa melhora no
clube como um todo. Gostamos muito da participação do
coordenador Alan. Nossas filhas adoraram a colônia, principalmente por causa do espaço do clube e das piscinas, em
comparação com outras colônias que elas já frequentaram.”
Marcelo Dias e Andrea Dias – cota 3508
Pais de Luísa e Mariana

Café da manhã de confraternização

Luísa, Marcelo, Andrea e Mariana

“A colônia foi ótima com muitas atividades diferentes. Foi
excelente. Adoramos e podem contar com meu filho para a
próxima colônia.”
Mara – cota 2370
Mãe de Renan (9 anos)

Renan e Mara

“Muito legal. Atividades diversificadas. Essa colônia foi melhor que as anteriores. Os monitores estão de parabéns. Todos muito atenciosos. Mas faltou a divulgação com antecedência da programação. Fora isso, foi nota mil.”
Rawllinson e Marta Helena – cota 1482
pais de Henrique Cauã (8 anos)

Rawllinson, Marta Helena e Henrique

colônia de férias
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a r t i g o

Ele cresce, eu aprendo.

ABRIR O
PRIMEIRO
LIVRO

ESCREVER
UMA
GRANDE
HISTÓRIA.

P

oxa, parece que foi ontem. Agora já está com cinco anos! Sinceramente, se me
perguntarem o que é ser pai, ainda não sei responder. Todo dia é uma coisa nova
que aprendo e tenho que me posicionar, uma situação inédita, uma questão nunca antes apresentada. Acho que vale mais a idéia de construção: todo dia colocar
um tijolinho para edificação da casa.
Olhando para trás e vendo como ele é (isso mesmo, 5 aninhos), sou obrigado a concordar e
dar mais crédito ainda aos mais velhos. Sempre ouvi que “seu filho é um espelho de você”,
que “ele aprende com exemplos” e que “ele vai repetir o que você faz”. Não imaginava que
era “batata”. Impressionante. Tudo que ele faz é reflexo do que eu e a mãe dele fazemos.
Claro que algumas coisas nós ensinamos metodologicamente mas, muitas vezes, de repente ele simplesmente faz.
Lembro daquele bebê indefeso, com a pele
enrugada, sem dentes, com chorinho estridente, e sorrisão ao me ver (o que até hoje
ele mantém). E agora é meio estranho vê-lo molequinho, correndo com força e postura. Encontra-se numa de independência,
quer fazer tudo sozinho: vestir roupa, almoçar, colocar desenhos na TV, etc. E, detalhe, agora bate papo, conta cada história,
canta músicas, enfim... já é um rapazinho,
como diria a vovó.

agora
bate papo,
conta cada
história,
canta
músicas

Esta situação é legal e preocupante ao mesmo tempo. A parte boa é ver algumas qualidades minhas sendo repassadas. O outro lado da moeda é a responsabilidade que vai
às alturas ao imaginar que da mesma forma que o predicado é reproduzido, os defeitos
também são e, serão.
O fato é que não adianta se desesperar ou se martirizar no processo de criação. Acredito
que quando os pais estão imbuídos de fornecer uma boa educação e tendo em mente o
bem do filho, a correta orientação se dá de forma natural, sem maiores sobressaltos. Não
acredito em receita de bolo mas, acho que cuidar com preocupação de acertar já é um
grande passo para se conseguir êxito.
Thiago Malta
Jornalista

CONQUISTE OS
MELHORES RESULTADOS.
PROCESSO SELETIVO 2013
PAMPULHA • GUTIERREZ • NOVA LIMA • LAGOA SANTA

www.coleguium.com.br | Tel: 3490-5000

10

Informativo do Jaraguá | Fevereiro de 2013

O

tempo instável do mês de janeiro, variando entre
sol e pancadas de chuva, não contribuiu para uma
frequência assídua de pessoas ao Projeto Jaraguá
Verão. Mas mesmo assim tem sido muito bacana ver o Parque Aquático movimentado com as atividades
programadas. Os associados têm comparecido e aprovado.
Quando o evento ocorre em locais fechados, recebe alto número de associados e convidados, como o Happy Hour no
Belvedere e a Boate Teen no Bar Seresta. Em alguns dias o
evento foi naturalmente cancelado pelas fortes chuvas. Em
nosso site www.jaraguaclub.com.br vejam mais fotos.

Programação Especial
Dj na piscina, hidroginástica com os professores Rosália, Xande e Cláudio, atividades recreativas diversas com
equipe especializada, brinquedos infláveis, distribuição
de pipoca e algodão doce, cineminha, aulão de axé e
várias bandas musicais à beira da piscina. Assim tem
sido os sábados e domingos no Jaraguá com atrações
da melhor qualidade, tais como Banda DKN (pagode),
Purarmonia e Diretucada. Essas duas últimas esquentaram o Pré carnaval à beira da piscina.
Lembre-se: teremos programação especial até o dia 24
de fevereiro. Toda quarta-feira, no Boletim Informativo
Semanal, é divulgada a programação do fim de semana
seguinte. Para receber o Boletim, solicite pelo e-mail comunicacao@jaraguaclub.com.br

verão

verão
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Happy Hour e Boate Teen
A cada sexta-feira, um cantor ou cantora se apresenta para
os jaraguenses no Belvedere e Dj toca para os adolescentes
no Bar Seresta. São oportunidades para um bom bate papo
descontraído entre amigos e para uma maior integração entre os jovens do clube.
Dentro do Projeto, já tivemos as apresentações de Geórgia
Brown, Levy Jardim e Alessandro Alves. Todos bem concorridos, deixando o Belvedere repleto de animação. “Eventos
como esse nos possibilitam encontrarmos com amigos, num
local seguro e tranquilo, enquanto nossos filhos também se
divertem”, revela o associado Bruno Marques.

verão

escolinha
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Escola de futebol
Progresso constante
A escola de futebol do Jaraguá, desde 1999, tem à frente o
ex jogador profissional e agora professor tão querido pelos
alunos, Rômulo Pinto. Com aproximadamente 250 alunos,
a escolinha tem horários e estrutura técnica para receber
mais crianças interessadas. São aulas durante a semana e
no sábado, pela manhã. O trabalho que se inicia agora em
fevereiro tem todo um planejamento de acordo com o número total de alunos. “Se houver necessidade, refazemos a
programação diária”, esclarece Rômulo.
Trabalho sério
Sabe-se que o sedentarismo é o maior causador de doenças graves, hoje em dia. Por isso é aconselhável incentivar
nossas crianças à prática esportiva. O Jaraguá tem essa
preocupação não só no incentivo ao futebol como para
outros esportes.
A escola de futebol visa uma aproximação entre os interesses dos alunos atletas e uma boa qualidade de vida para
os mesmos. Respeitam-se a idade e as particularidades de
cada um, e são trabalhadas suas necessidades. Cada categoria tem sua programação específica de treino, planejada a
partir de uma avaliação feita da turma.

formação de cidadãos ativos e conscientes.

Porém, é notório que o sonho de qualquer moleque que jogue bola é ser jogador profissional. Para isso, existe o Projeto
ESCOLA ESPORTE que busca formar “atletas profissionais de
futebol”, com um aprendizado mais complexo, com conhecimento de futebol e uma boa leitura de jogo.
Esperançoso com o trabalho dos últimos anos e acreditando que no Jaraguá existam muitos meninos bom de bola,
Rômulo finaliza: “estamos ainda começando esse projeto,
vamos para o nosso terceiro ano. E apesar de estarmos no
início, já colhemos resultados positivos e até surpreendentes.
Temos alto nível técnico em nossos campeonatos de futebol,
no Cifuzinho e no Tatuzinho. Chegaremos lá.”
Para mais informações sobre escolinha de futebol,
entre em contato com a secretaria pelo e-mail
secretaria@jaraguaclub.com.br ou pelos telefones: 3490-9110 / 3490-9109.

Nas categorias de crianças mais novas são trabalhados o
poder de decisão, coordenação motora, postura, socialização, aceitação de suas deficiências e dos colegas, confiança,
enfim, fatores psicológicos para auto-estima. A alegria em
praticar esporte deve ser fundamental. A criança deve querer jogar bola e não estar ali por imposição dos pais.
Fundamentos do futebol, movimentação de um jogo, o
que fazer com a bola, quando fazer e porque fazer são
treinados constantemente. Com o desenvolvimento natural, passa-se a uma aproximação maior com os jovens
e adolescentes das competições, uma integração crescente. Assim todos acabam, mais cedo ou mais tarde,
tendo oportunidades em torneios externos, quando nossos alunos são avaliados em relação aos demais atletas
que buscam espaço no futebol profissional.
Rômulo é enfático na hora que o assunto é a relação futebol
x estudo. “Nossa prioridade não é formar jogadores de futebol. Aqui o estudo é fundamental. O aluno sem nota boa na
escola não participa das equipes”, esclarece o treinador. O
objetivo é proporcionar um desenvolvimento harmonioso e
global aos alunos, onde o foco imediato é ensiná-los a jogar
futebol mas, a longo prazo, fornecer subsídios para que eles
se tornem pessoas autônomas e críticas. São trabalhados
também valores morais, éticos e ligados à saúde, para uma

Presidente Goes recebe trofeu de 2º lugar no
campeonato mineiro-2012 no Sub 10

Confraternização no fim de 2012 entre
alunos, pais, diretoria e professores
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Campo A novinho em folha

Prestes à inauguração
A expectativa é grande, porém a espera é necessária. Peladeiros não veem a hora da bola rolar redondinha no novo gramado do Campo A. A previsão é que o campo seja liberado até o
fim de março.

no novo Mineirão. Ela tem como característica o crescimento
lateral, se tornando mais densa. Como o inverno de Belo Horizonte é seco demais e muito frio à noite, a irrigação neste
período deve ser modificado, e assim receber atenção especial
pelos profissionais que cuidam do gramado. Por essas e por
outras o cuidado inicial e a manutenção periódica são fundamentais para que o Campo A tenha o tão sonhado tapete.

Campo A quase pronto

Será um novo campo, pois ele foi totalmente reconstruído com
a mesma grama usada nos principais campos do Brasil, a Bermuda Celebration. Há mais de 13 anos os campos de futebol
do Jaraguá passam somente por reformas periódicas, de manutenção necessária após uso contínuo. Porém o tempo útil
acabou há muito tempo e a atual Diretoria resolveu reconstruir
totalmente o Campo A.
Algumas recomendações são providenciais passar aos peladeiros antes da abertura do campo A.
Com grama recém plantada, o nivelamento não se dá imediatamente, pois pode haver diferença entre uma placa e outra
colocada. Por questões naturais de corte da grama na fazenda
de produção, uma placa pode ficar mais alta que a outra. Então
formam-se pequenos degraus entre elas. Dentro do processo
inicial, quando se faz o uso de rolo e de areia de cobertura,
somente com o tempo e o próprio uso, o piso ficará no mesmo
nível. Mesmo após a liberação do campo, as irregularidades
vão se acertando com o próprio jogo.
Rodrigo, técnico que está à frente da Green Gramado, empresa
responsável não só por essa reforma como de tantos outros
gramados do país, lembra: “na Arena do Jacaré, por exemplo,
logo no início da liberação, a bola dava uns piques aleatoriamente. Assim aconteceu durante algum tempo até que o gramado se acertasse naturalmente. E hoje, ele é considerado um
dos melhores gramados do Brasil.”
Para que a grama fique num tamanho padrão e o piso sem
nenhum desnivelamento, o corte deve ser feito 2 vezes por semana. A irrigação automática, 3 vezes ao dia, por 15 minutos
por cada um dos 4 setores do Campo A. De praxe, são 70 dias
para liberação para uso. Esse cronograma deverá ser cumprido, se nada de anormal acontecer.
Bermuda Celebration é a grama plantada e a mesma usada

Uma recomendação fundamental que Rodrigo chama atenção é que “quando o gramado estiver molhado não o utilize
de forma alguma, pois o desgaste é sensivelmente maior
de quando está seco.”
Uma preocupação antiga dos peladeiros e que será finalmente
resolvida é sobre a drenagem. Ela será bem superior que do
campo antigo. Agora a drenagem é composta por um colchão
de brita e uma camada de base de areia que vem por cima,
tornando-se assim eficiente o dreno.
Até o 3ª mês de uso, a utilização deve ser reduzida para dar
mais condição à raiz da grama de se desenvolver. Ou seja, na
linguagem popular, “o gramado pegará melhor”.
E vale uma última recomendação. Dentro de uma manutenção
periódica padrão, o ideal de uso é de 8 horas por semana sendo aceitável até 12 horas. Agora é só esperar e ficar na torcida.

futebol
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Campo C

Campo B
Comprimento

32,7 m:

Comprimento

56,2 m:

Largura

18,7 m:

Largura

5271,56 m²:

Área

611,49 m²:

Área

Esmeralda

Grama:

Esmeralda

93,8 m:

Grama:

Calendário Futebol de Campo
Previsão do Início das atividades

05/03/2013
42° CIFU 2013

Inscrições – 04 X R$ 25,00 = R$ 100,00
Início das inscrições

11/03/2013

Término das inscrições

17/03/2013

Sorteio das equipes

10/04/2013

Abertura CIFU 2013

21/04/2013

Primeira Rodada

27/04/2013 e 28/04/2013

Segunda Rodada

04/05/2013 e 05/05/2013

Dia Das Mães

12/05/2013 - ( Não haverá Rodada )

Terceira Rodada

18/05/2013 e 19/05/2013

Quarta Rodada

25/05/2013 e 26/05/2013

Feriado Corpus Cristi

30/05/2013- ( Não haverá Rodada )

Quinta Rodada

08/06/2013 e 09/06/2013

Quartas de Final

15/06/2013 e 16/06/2013

Festa Junina

23/06/2013 - ( Não haverá Rodada )

Semi-Final

29/06/2013 e 30/06/2013

Final

07/07/2013
24° Cifuzinho 2013
Inscrições – 04 X R$ 25,00 = R$ 100,00

Início das inscrições

11/03/2013

Término das inscrições

17/03/2013

Sorteio das equipes

10/04/2013

Abertura

11/08/2013

Primeira Rodada

17/08/2013 e 18/08/2013

Segunda Rodada

24/08/2013 e 25/08/2013

Terceira Rodada

31/08/2013 e 01/09/2013

Quarta Rodada

07/09/2013 e 08/09/2013

Quinta Rodada

14/09/2013 e 15/09/2013

Quartas de Final

21/09/2013 e 22/09/2013

Semi-Final

28/09/2013 e 29/09/2013

Final

06/10/2013
15° Cinquentíssimo 2013

Campo A
92,6 m:

Comprimento

Previsão Abertura

06/08/2013

Previsão Término

08/10/2013
Fechamento dos Campos

60,2 m:

Largura

5574,52 m²:

Área

Campo A

22/12/2013

Grama:

Bermudas Celebration

Campo B

14/10/2013 - ( Reforma Geral )
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segurança

PM sempre presente
na região do Jaraguá
A 16ª Companhia de Polícia Militar Especial, subordinada ao
13º Batalhão de Polícia Militar, é responsável pelo policiamento de 18 bairros localizados entre as regiões de Venda
Nova, Pampulha, São Francisco e Planalto e desenvolveu
diversas ações preventivas e repressivas para garantir a Ordem Pública e a Paz Social durante o ano de 2012, alcançando resultados positivos e o apoio da comunidade.

em relação ao mesmo período de 2011, além da redução de,
cerca de 12%, nos registros de roubos e furtos a residências
e de veículos. Tais estatísticas refletem a efetividade dos trabalhos de policiamento e o resultado de envolvimento junto
à comunidade, que passou a adotar práticas preventivas.
Abaixo segue tabela com dados estatísticos de crimes violentos referentes a 2011 e 2012.

O atual Comandante da Companhia e sócio do Jaraguá,
Major Jean, assumiu a função há pouco mais de um ano e,
desde então, desenvolve um estilo participativo de gestão de
seus recursos humanos e logísticos. Ele promove reuniões
com os comandantes de setores para detectar os problemas
e desencadear ações que realmente sejam aceitas pela população e que possam ser efetivamente realizadas.

“Os planejamentos em conjunto entre o Comandante de
Companhia e Comandante de Setor permitem a adoção de
medidas mais efetivas e a identificação dos problemas de
cada conjunto de bairros”, destaca o Major Jean. Ele ainda
esclarece que a Polícia Militar tem adotado como principal
estratégia o envolvimento da comunidade para a identificação dos problemas, permitindo o direcionamento racional e
técnico dos recursos.

Exemplo de sucesso desta gestão é o que tem sido desenvolvido no Setor 3, composto pelos bairros Jaraguá, Liberdade, São Luiz, Aeroporto, Santa Rosa e Indaiá. O policiamento
desse conjunto está sob a coordenação do Comandante do
Setor, Tenente Mariano. Ele busca identificar os problemas
da região e, após reuniões com o Comandante da 16ª Companhia, tem desenvolvido ações específicas de mobilização
social e de combate à criminalidade local.

O Setor 3 conta ainda com um serviço exclusivo, denominado “Polícia e Família”, composto de um grupo de policiais e de recursos tais como Base Comunitária Móvel,
ciclopatrulha e motopatrulhamento. Sua atuação junto à
comunidade para implantação de redes de vizinhos protegidos, cadastro de moradores, identificação de locais
de risco, orientação de moradores e comerciantes para
adoção de procedimentos de autoproteção, além do policiamento ostensivo, é realizado diariamente.
Até Dezembro de 2012, o Setor contava com 18 redes de vizinhos protegidos implantadas, além de haver registrado redução no número de registros de crimes contra o patrimônio
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MAIS UM TALENTO NA EQUIPE DE NATAÇÃO

H

ideki Goeking Hanaoka, 8 anos, vem se destacando na equipe de natação do Jaraguá há algum tempo. Tem
conquistado frequentemente os primeiros lugares nas competições da qual participa, com destaque para o
Torneio Escola 2012, 6 etapas Troféu Eficiência 1º lugar, Campeonato Pró-Máster de Natação Infantil (das
seis etapas realizadas, participou de cinco e ficou em 2º lugar geral), duas medalhas de ouro e uma de
prata no Troféu Binhá em São João Del Rey.

Hideki

A Setorização, estratégia adotada pelo Comando da 1ª RPM
(região metropolitana de Belo Horizonte), visa particularizar
os problemas de cada região e dividir a responsabilidade
pela coordenação do policiamento, através dos Oficiais que
assumem o Comando de cada Setor. A comunidade da região do Jaraguá reconhece o trabalho profissional realizado
e agradece o empenho dos policiais militares.
Major Jean e Tenente Mariano

natação

De acordo com as palavras da assessora Dalci, “Hideki segue a trilha de Isaac Guimarães, nosso “menino de ouro”, atualmente atleta do Minas Tênis Clube e promessa para as Olimpíadas de 2016”. E ainda acrescenta: “Hideki é muito querido por
todos da equipe, está sempre bem humorado e não falta aos treinos e nem abre mão de participar de todas as competições.”
Ele será o primeiro atleta a usar a touca “gold”, categoria especial criada pelo professor Leonardo Assunção. “É uma forma de
incentivar a equipe, que já é boa, a se esforçar cada vez mais e, cada um procurar ser o melhor dos melhores.” diz o professor.

Mais Natação
O Diretor José Basílio e a assessora Dalci se orgulham muito
de toda a equipe e planejam mudanças para melhorar ainda
mais a Escolinha de Natação.

As escolas do Parque Aquático (natação, hidroginástica, deep
water e nado sincronizado) retornam às atividades normais
no dia 5 de fevereiro, quando as equipes de competição iniciam treinamentos para o VI CIOEESP, a ser realizado a partir
de março.
Até o final do ano, as equipes infantil e máster terão um
calendário bem apertado, quando participarão de campeonatos, torneios, travessias e festivais diversos. O calendário
será divulgado em breve. Aguardem mais informações em
nosso boletim semanal e na próxima edição.
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Calendário

Esportivo/Social 2013

Em respeito ao associado, para que ele possa se programar e saber
com antecedência quais eventos esportivos e sociais que o clube oferecerá durante o ano, divulgamos a seguir cronograma das áreas do Tatu,
Sinuca e Social. Esclarecemos que as programações foram repassadas
pela Diretoria e Assessoria de cada área, podendo sofrer alterações, as
quais à época serão amplamente divulgadas aos associados.

ÁREA DO TATU

Março

Boliche
Torneio Início: 23 de fevereiro a 17 de março
Torneio Duplas: 11 de maio a 16 de junho
Confraternização 1º semestre: 06 de julho
Torneio Tercetos: 06 de agosto a 01 de setembro
Torneio Individual: 21 de setembro a 03 de novembro
Taça Jaraguá Boliche: 05 de novembro a 08 de dezembro
Confraternização 2º semestre: 08 de dezembro
Truco
Campeonato Truco: 10 de março a 09 de junho
Confraternização truco: 15 e junho
2º Semestre em aberto para a “Taça Campeão dos Campeões” e “Torneio Truco”
Tatuzinho
Previsão de abertura e encerramento similar ao Cifu: 21 de abril a 07 de julho
Buraco
Campeonato Buraco 1º semestre: 10 de março a 26 de maio
Confraternização 1º semestre: 05 de junho
Maratona Buraco Noturna: 29 de junho
Campeonato Buraco 2º semestre: 11 de agosto a 20 de outubro
Maratona Diurna do Buraco: 24 de novembro
Confraternização 2º semestre: 27 de novembro
Futevôlei
Torneio das Estrelas: 02, 03, 09 e 10 de março
Campeonato: 27 e 28 de abril, 04 e 05 de maio

05/03 – Evento organizado pelo Comitê Feminino

Programação para o 2º semestre em aberto.

13/03 – Baile da Melhor Idade

SINUCA

Abril

Fevereiro
Início do Torneio VAPT VUPT 2013 - fevereiro a setembro
VAPT VUPT nº 73 – 10 e 17 de fevereiro
Março
Torneio de Acesso ao RANKING - 02 a 10 de março
Início da disputa do RANKING de Sinuca
Período de disputa: 17 de março a 25 de agosto
Disputa Torneio Verão (a definir datas)
Abril
Torneio de Bilhar
Período de disputa: 28 de abril a 21 de julho
VAPT VUPT nº74 – 07 e 14 de abril
Ranking de Sinuca (continuação)
Maio
Ranking de Sinuca (continuação)
Torneio de Bilhar (continuação)
VAPT VUPT nº75 – 12 e 19 de maio
Junho
VAPT VUPT nº76 – 09 e 16 de junho
Ranking de Sinuca (continuação)
Torneio de Bilhar (continuação)
Julho
Ranking de Sinuca (continuação)
Torneio de Bilhar (encerramento)
VAPT VUPT nº77 – 07 e 14 de julho
Agosto
VAPT VUPT nº78 – 11 e 18 de agosto
Ranking de Sinuca (encerramento)
Inscrições para o 39º Campeonato Interno de Sinuca
Período de disputa: 15 setembro a 24 de novembro
Setembro
39º Campeonato Interno de Sinuca
Abertura: 15 de setembro
VAPT VUPT nº 79 – 08 e 22 de setembro
Outubro
Campeonato Interno de Sinuca (continuação)
Torneio Interclubes: Jaraguá x Labareda
Novembro
Campeonato Interno de Sinuca (encerramento)
Dezembro
Confraternização e entrega dos prêmios aos vencedores de 2013. Data prevista:
06 ou 07 de dezembro

ÁREA SOCIAL
Fevereiro
01/02 – Happy Hour e Boate Teen
02/02 – Pré Carnaval na piscina com a banda Purarmonia
03/02 – Pré Carnaval com Diretucada
06/02 – Baile da Melhor Idade
09/02 – Baile de Carnaval
10/02 – Matinê
11/02 – Henrique Jotta & Liana na piscina
12/02 – Henrique Jotta e Liana na piscina
15/02 - Happy Hour e Boate Teen
16/02 – Banda na piscina
17/02 – Banda na piscina
22/02 - Happy Hour e Boate Teen
23/02 – DJ na piscina
24/02 – DJ na piscina

Caminhada Ecológica – data a definir
10/04 – Baile da Melhor Idade
16/04 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
Maio
10/05 – Baile das Mães
12/05 – Missa em Homenagem às Mães
15/05 – Baile da Melhor Idade
21/05 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
Junho
04/06 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
08/06 – Arraiá Mirim
12/06 – Baile da Melhor Idade
22/06 – Festa Junina
Julho
10/07 – Baile da Melhor Idade
16/07 – Comitê Feminino
Colônia de Férias – data a definir
Agosto
09/08 – Baile dos Pais
11/08 – Missa em homenagem aos pais
14/08 – Baile da Melhor Idade
20/08 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
Setembro
11/09 – Baile da Melhor Idade
17/09 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
Caminhada Ecológica – data a definir
Outubro
08/10 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
12/10 – Dia das Crianças
16/10 – Baile da Melhor Idade
Novembro
05/11 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
13/11 – Baile da Melhor Idade
22/11 – Baile de Aniversário do Clube
Dezembro
03/12 – Evento organizado pelo Comitê Feminino
11/12 – Baile da Melhor Idade
15/12 – Chegada do Papai Noel
31/12 – Revéillon

geral
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Gente
que
faz
Equipe unida, competente e feliz

O

Departamento de Compras do Jaraguá é um
local onde se encontra as características perfeitas de um ambiente ideal de trabalho. Pessoas competentes realizando suas tarefas
diárias com alegria e dinamismo. A demonstração de
profissionalismo acontece a toda hora.
A equipe é coordenada pelo sorridente e simpático Pedro Elias,
funcionário que, há 16 anos no clube, já passou por várias
outras áreas e há 8 está à frente desse setor que engloba
também o almoxarifado. Sempre solícito, ele atende a todos
com educação, atenção e claro, com um sorriso no rosto.

deve ser cumprido à risca. A solicitação de compra vem do
responsável pelo setor, então passa-se à fase de levantamento de preços, tendo como referência qualidade do produto
ou serviço, valor final, entrega, garantia, atendimento, dentre
outros aspectos. Três orçamentos são apresentados ao Diretor da área e ao Presidente. Então, aprovado o orçamento e
a compra efetuada, passa-se ao recebimento e conferência.
Tudo feito de maneira padronizada e com total atenção.
Engana-se quem pensa que a tranquilidade é reinante neste
setor, pois a demanda é constante e a pressão também. Todo
o processo de orçamento de uniformes de funcionários e de
torneios esportivos passa também por aqui. “É complicado
comprar uniformes para os campeonatos. São muitos detalhes que temos que ficar atentos. Mas ao mesmo tempo é
gratificante participarmos de todas as etapas e vermos, no dia
da abertura, tudo certo e os sócios uniformizados no desfile.
Ver o resultado é bem legal”, constata Pedro Elias.

Equipe de compras - Pedro, Maurício,
Paulo César, Deocreciana e Simeão

Para que a eficiência do setor seja completa, ele conta com a
colaboração de Paulo César, mais conhecido como PC, responsável também por compra de materiais diversos, Maurício e
Deocreciana, responsáveis pelo almoxarifado e Simeão, motorista. Juntos formam uma equipe unida e comprometida. “Aqui
todos querem ser atendidos imediatamente. Então temos que
saber lidar com prioridades e atender a todos da melhor maneira”, explica Pedro.
O dia a dia é simples, porém de alta responsabilidade, pois
toda e qualquer compra segue um ritual formal interno que

Pedro Elias
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matéria

Em janeiro,

nem tudo fica parado

matéria
Quem está de férias

De fato o primeiro mês do ano tem como principal característica as férias escolares. Nessa época, muitos pais costumam
programar seu descanso para acompanhar seus filhos durante a pausa acadêmica.
Para a BHTRANS existem mudanças significativas no fluxo de veículos na cidade. Em janeiro, houve uma redução de 10%
no volume de veículos que circulam pela capital. Essa diferença é percebida principalmente no hipercento, nos tradicionais
horários de trânsito intenso, quando alguns personagens saem de cena: pais, motoristas de vans escolares e universitários.
Além disso, o transporte coletivo também sofre alteração. De acordo com a assessoria da BHTRANS, no
primeiro mês do ano, algumas linhas passam a operar com menos carros. Em geral, todas as linhas modificadas atendem a comunidade escolar, como a linha
5102 – Santo Antônio/UFMG, que atende os estudantes
da Universidade Federal, e a linha 5201 – Dona Clara/
Buritis, que atende alunos de duas faculdades na região
do Buritis. Ambas sofrem redução de 16% no quadro
habitual de viagens.

Passados os festejos de fim de ano, o ritmo normal das atividades em geral retoma em janeiro. Mesmo assim é comum
pensar que “em janeiro a cidade está vazia” ou que “as coisas só acontecem depois do Carnaval”. Mas, será que é mesmo
assim? A reportagem da Revista do Jaraguá consultou alguns setores importantes da sociedade para analisar a movimentação de início de ano.
Expediente normal
A idéia é mostrarmos que a vida não para em fim de ano e muito menos em janeiro. O ano não começa somente depois do
carnaval. Vários setores da sociedade, normalmente, prosseguem em seu cotidiano. Muitas pessoas continuam na labuta
profissional.

A cidade não para, a cidade só cresce
Enquanto a comunidade escolar aproveita as férias de verão,
vários setores da sociedade seguem suas atividades normais. Segundo a Superintendência Central de Imprensa do
Governo de Minas Gerais, nenhum setor do Estado modifica
sua rotina de atendimento ao público durante esse período.
Hospitais, pronto socorros, delegacias e tantos outros profissionais, por exigência natural de ofício, não param.

Começamos pelo próprio Jaraguá. A turma de manutenção trabalhou, e muito, às vésperas do Revéillon. A orientação era
deixar o clube arrumado para receber associados e convidados para a festa. E assim ficou, tudo em seu devido lugar com
muita organização e planejamento do setor de eventos.
Durante a festa, enquanto a maioria se divertia, seguranças, garçons, músicos, porteiros, profissionais da limpeza e da monitoria estavam a postos para atender às necessidades dos associados. E para que, na reabertura do clube tudo pudesse
estar devidamente em seu lugar, limpinho, como se nada houvesse acontecido, muitos trabalharam enquanto a maioria
descansava.

Outro setor que segue plenamente operante é o comércio.
Os negócios e transações permanecem ativos, impulsionando a economia já no primeiro mês do ano.

Outros profissionais e a mesma estória
Para a contadora, Patrícia Maria Gomes, o ano de trabalho começou em 2 de janeiro, sendo que a empresa já tinha compromissos com o pagamento de impostos já no dia 5. “Pra gente não é mês de férias. A rotina continua com as obrigações
normais desde os primeiros dias do ano”, relata.
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O economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio/MG), Gabriel de AnEm janeiro, menos carros e ônibus no hipercentro
drade Ivo, entende que janeiro é um mês complicado para o
empresariado, mas acredita que as vendas não ficam prejudicadas. “São utilizadas duas ferramentas para atrair o consumidor neste período: as trocas e as liquidações. Com uma boa equipe de vendas, é possível ter um início de ano rentável
e lucrativo”, relata.
Início de ano com panorama positivo
Os dados relativos às vendas desse mês só serão divulgados no fim de fevereiro ou início de março, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Gabriel, no entanto, tem uma perspectiva otimista com relação ao volume de negócios do
período. “Existem alguns fatores que levam a crer que teremos um mês de janeiro positivo. O endividamento das famílias,
que esteve muito alto no primeiro semestre de 2012, permaneceu acomodado no segundo semestre, com tendência a queda. O último levantamento de novembro passado aponta para 5,5% de inadimplência, demonstrando que as famílias preferiram pagar suas dívidas no fim do ano para ir às compras neste mês, aproveitando as liquidações”, esclarece o economista.

O tratamento de beleza não pode parar

E como ficar bonita é uma ação cotidiana para boa parte das mulheres, e dos homens também, o salão de beleza da cabeleireira Vanuza de Paula Gonçalves de Souza manteve o fluxo rotineiro de atendimento no primeiro mês do ano. “A demanda
está um pouco menor em comparação a novembro e dezembro, período de muitas festas, formaturas e eventos. Mas os
clientes continuam realizando serviços de manutenção, como cortes e hidratação” destaca Vanuza.
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matéria

Jaraguá a todo vapor
O sol, a brisa e o calor, normalmente provenientes dessa época do ano, não tem sido frequentes. Mesmo assim, com
programações atrativas do Projeto Jaraguá Verão e tantas outras oportunidades de lazer que o clube oferece, os
associados têm mantido uma frequência média ao clube (conforme constatou-se em matéria da última edição desta
revista). Essa assiduidade é mais um dado que desmitifica o conceito de “cidade vazia”.

geral
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A Árvore dos Problemas
Esta é uma história de um homem que contratou um carpinteiro para ajudar a arrumar algumas coisas em sua fazenda.
O primeiro dia do carpinteiro foi
bem difícil.
O pneu do carro furou.
A serra elétrica quebrou.
Cortou o dedo.
E ao final do dia, o seu carro não
funcionou.
O homem que contratou o carpinteiro, ofereceu-lhe uma carona
para casa.
Durante o caminho, o carpinteiro não falou nada.
Quando chegaram em sua casa, o carpinteiro convidou o homem
para entrar e conhecer a sua família.

Em janeiro, Banda DKN se apresenta à beira da piscina durante o Projeto Jaraguá Verão

Aliás, para fechamento desta matéria, há de se destacar que, durante o mês de janeiro, a equipe da Revista Jaraguá
se revezou para produzir esta edição e levar ao associado, informações atualizadas e a programação cultural, social
e esportiva para 2013.

Quando os dois homens estavam se encaminhando para a porta
da frente, o carpinteiro parou junto a uma pequena árvore e gentilmente tocou as pontas dos galhos com as duas mãos.
Depois de abrir a porta da sua casa, o carpinteiro transformou-se.
Os traços tensos do seu rosto transformaram-se em um grande
sorriso, e ele abraçou os seus filhos e beijou a sua esposa.
Um pouco mais tarde, o carpinteiro acompanhou a sua visita até
o carro.
Assim que eles passaram pela árvore, o homem perguntou:
- Por que você tocou na planta antes de entrar em casa?
- Ah! esta e a minha Árvore dos Problemas.
- Eu sei que não posso evitar ter problemas no meu trabalho,
mas estes problemas não devem chegar até meus filhos e minha
esposa. Então, toda noite, eu deixo os meus problemas nesta Árvore quando chego em casa, e os pego no dia seguinte.
- E você quer saber de uma coisa?
- Toda manhã, quando eu volto para buscá-los, eles não são nem
metade do que eu me lembro de ter deixado na noite anterior.
Pois é meus amigos, vamos plantar uma árvore desta para cada
um de nós?
Sabe onde? Em nossos corações. Com isso, tenho a certeza de
que nossas vidas serão muito melhores.
Não custa tentar.
Forte abraço a todos.
Hilda Goes
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