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EDITORIAL
Prezado(a) jaraguense,
Estar em família, junto das
pessoas que gostamos é
sempre agradável. Compartilhar momentos de
lazer e de alegria com pessoas amigas nos traz sentimento de conforto.
E assim me sinto também
no ambiente do Jaraguá,
onde compartilho diversão
e divido responsabilidade à
frente da Diretoria Executiva. A quem está a minha volta,
procuro repassar a necessidade de uma boa convivência
diária. A relação em sociedade deve ser de solidariedade e
respeito ao próximo.
Abordo aqui esse assunto, pois temos vivido, no clube,
algumas situações constrangedoras de maus hábitos de
crianças, jovens e adolescentes.
Nossos monitores e auxiliares de
gerentes são orientados a prestarem assistência a todo e qualquer
associado. Assim como também
são orientados a manter a ordem.

Com grande satisfação comunico que foram contratadas
as empresas Tecaenge e Ambiente Piscinas, responsáveis
pela construção do Deck Norte e da Piscina Aquecida. Assim sendo, as obras continuam dentro da previsão de entrega para o fim deste ano.
Também em andamento as obras do salão de jogos, da
sala do tênis de mesa, da pista de skate e a revitalização
do parquinho, todas em ritmo acelerado. O vestiário para
os atletas do basquete e do tênis será entregue no próximo
mês. A turma da peteca receberá brevemente um quiosque
junto às quadras descobertas, projeto este aprovado pelos
praticantes. A cobertura da varanda da peteca, no Complexo Esportivo, está sendo toda trocada por policarbonato,
material mais resistente que a antiga lona de plástico. Em
volta das piscinas olímpica e aquecida, demos início à substituição das pedras que apresentam desgaste do piso. É o
Jaraguá pujante e dinâmico que todos nós gostamos.
O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido vem por
meio de conversas com associados,
e-mails, telefonemas e agora publicamente. O Jaraguá foi destaque na
matéria de capa do jornal Estado de
Minas de domingo, 14 de abril, onde
o tema abordado foi o dia-a-dia dos
Clubes de lazer de BH. Tivemos a oportunidade de apresentar o Jaraguá com
grande diferencial dentre os demais.
Não deixem de ler a matéria completa
em nosso site.

prevenir
é melhor que
remediar

Número crescente de boletins de
ocorrência tem sido registrado em
relação a atos constrangedores,
uso de bebida alcoólica e outras substâncias por jovens.
Uma situação delicada de se abordar mas necessária, pois
prezamos pela vida saudável de nossos associados, seja
dentro ou fora do clube. E ainda por si só, são situações
ilegais.
Mantemos um controle rígido junto aos concessionários, assim como é a fiscalização em toda a área do
clube, que é monitorada por mais de 50 câmeras de
vídeo e por nossos monitores.
Mas o Clube não pode e nem deve substituir as funções
que são dos pais. Devemos fiscalizar nossos filhos, verificando com quem andam e o que fazem nas horas de lazer.
Assim minimizaremos uma situação que tem acontecido:
adolescentes e jovens portando bebidas em suas mochilas.
Por isso afirmo: prevenir é melhor que remediar.

Tenho também assuntos muito importantes a serem destacados. Desde o dia 16 de março até 19 de maio, estamos
com plantão na portaria A, durante os fins de semana, com
serviços gratuitos para atualização de biometria e foto. A
partir daí, não será permitida a entrada de associado que
não tiver foto atualizada ou registro de biometria.

E para finalizar, convites à família jaraguense. Dia 10 de
maio, o Baile das Mães será uma festa especial com a participação da banda mineira 14BIS. Venham e participem.
Ainda temos algumas mesas disponíveis para o salão. No
dia 27 próximo, teremos o 2º Show Kids de Natação, com
apresentação de nossos alunos de escolinha e o 2º Torneio
das Estrelas de Futevôlei, com participação de ex-jogadores profissionais. E no domingo, 28, a abertura do Cifu e do
Tatuzinho com a entrega oficial do novo Campo A e show
da Banda Purarmonia. Prestigiem e participem.
Forte abraço e boa leitura.

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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Débito Automático de Condomínio

A partir de agora, o Banco Mercantil do Brasil, além do Bradesco, aceita
débito automático em conta corrente, referente ao valor mensal de
condomínio do Jaraguá.
A inclusão, alteração ou cancelamento do cadastro de débito automático
deve ser realizado até o dia 26 do mês anterior ao da cobrança.
O(A) sócio(a) proprietário(a) deve comparecer à Secretaria do Clube, ou
formalizar solicitação por e-mail, onde conste todos os seus dados de
associado(a) e seus respectivos dados bancários.
Em caso de conta conjunta, o titular da conta corrente deve ser também o
titular da cota.

Contas Aprovadas

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

Em reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Jaraguá na segundafeira, 18 de março, após parecer favorável do Conselho Fiscal, as
contas da atual Gestão Integração, referentes ao ano de 2012 foram
aprovadas pelo plenário. Foram realizadas apreciação, deliberação
e aprovação das demonstrações contábeis e relatório da Diretoria
Executiva referente ao ano de 2012.

E na terça-feira, 19 de março, por unanimidade, as contas foram igualmente
aprovadas durante Assembleia Geral Ordinária, realizada no Salão Social do
Jaraguá. É a Gestão Integração pensando e fazendo mais pelo associado. O
Relatório Gerencial encontra-se divulgado em nosso site: www.jaraguaclub.
com.br

Nossos pêsames aos familiares de
Cláudio Denilli de Oliveira, falecido em 20 de março.
Candida Julia de Rezende, mãe de Valeria Cristina de Rezende, esposa de
Jadir Alves de Moraes, conselheiro fiscal do Jaraguá, falecida em 12 de
março.
Osvaldo Soares Coutinho, falecido em 14 de abril
Adriano da Silva Cordeiro, filho do Sr. Dirceu Cordeiro, integrante da Pelada
Cinquentões, falecido em 04 de abril.

Conselho Deliberativo

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 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

A sua volkswagen
e o seu clube
agora juntos!
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TELEFONES ÚTEIS
Geral: 3490-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Assessoria de Comunicação: 3490-9113
Academia Fitness Jaraguá: 3490-9125
Sauna Masculina: 3490-9106
Sauna Feminina: 3490-9128

A Mila Pampulha
está cada vez
mais perto de você.

Ambulatório: 3490-9123
Berçário: 3490-9121
Departamento de Cobrança: 3490-9115
Eventos: 3490-9119 / 3490-9117
Gerência: 3490-9101
Presidência: 3490-9107

ofiCinA CoMPleTA

MAior esToQUe de Bh

ConforTo e ModernidAde

Condições especiais para
associados do Clube Jaraguá.

Mila Pampulha,
o seu Volkswagen está aqui.
Venha nos visitar,
estamos esperando!

Pampulha
Av. Professor MAgAlhães Penido, 1001

fone: (31) 3499-4100
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corrida

Correr é vida
Mais uma vez a equipe de corrida do Jaraguá fez bonito. No
domingo, 24 de março, ao redor da Lagoa da Pampulha, os
atletas participaram da Corrida Mizuno 10 Miles Series. A
turma obteve excelentes resultados, dentre os quais destacamos os relacionados a seguir. Parabéns a todos que participaram da Corrida da Mizuno!

Participação feminina

Tivemos ótimos resultados na classificação por categoria:

CONQUISTANDO OS
MELHORES RESULTADOS

1º lugar: Ana, Carlos e Ricardo (16km)
Sergio: 2º lugar (4km), Leo (natação): 2º lugar (8km)
Norma, Cleide e Jeanine: 5º lugar (8km)
A corrida ganhou nota 10 em organização e alto astral!

Paris é logo ali
Em 7 de abril, às 8h45 da manhã, horário local, e 4h45 no
horário de Belo Horizonte, foi
dada a largada para a 37ª Maratona de Paris! Mais de cem
nações e mais de 40 mil corredores competiram ao longo dos
42.195 metros.

Participação masculina

combinado com uma visita à cidade. Aos pés do Arco do Triunfo
os corredores posicionaram-se para a largada. Após descerem
a Avenida Champs-Elysées, avançaram pela Praça da Concórdia, e logo após a Rua Rivoli, todos passaram pela Praça da
Bastilha e seguiram à frente do Parque
Bois de Vincennes. A dificuldade do retorno foi suavizada pela visão da Catedral
de Notre-Dame e a Torre Eiffel. Uma corrida realmente inesquecível.

UNIDADE JARAGUÁ
DO INFANTIL AO 9º ANO
DO FUNDAMENTAL

4ª maratona de nosso atleta
Leo Mesquita

A Maratona de Paris é, hoje,
uma das maiores maratonas
do mundo ao lado das de Nova
York, Londres, Berlim, Chicago e
Tóquio, não apenas em termos
de concluintes, mas também
em termos de performance dos
atletas, logística e serviços oferecidos ao longo da prova.
A Maratona
O desafio pessoal da corrida é

HÁ 25 ANOS

Leo em Paris

Leonardo Mesquita, 40 anos de idade
e atleta da equipe de corrida do Jaraguá desde 2009, completou sua quarta
maratona. A preparação para esta de
Paris foi específica. Durante 16 semanas, Leo treinou exaustivamente. E o
resultado veio em forma de superação,
pois conseguiu concluir a prova abaixo
do tempo esperado, 2h 51min e 27seg.
Parabéns ao Leo por mais essa proeza.

RUA CORONEL MARCELINO, 182

3490-5000
www.coleguium.com.br
PAMPULHA • GUTIERREZ • NOVA LIMA • LAGOA SANTA
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Gestão Integração

Aqui se Faz aqui se mostra
Jovens com mais espaço no clube

Como reunir filhos adolescentes em local fechado, junto de amigos, onde eles possam se divertir com segurança? Como trazer os jovens a frequentar mais as dependências do Clube? Pensando nas respostas a essas perguntas, foi criada uma série
de ações e eventos voltados para a satisfação dessa classe.

Gestão Integração

Informativo do Jaraguá | Abril de 2013

Parquinho revitalizado
Espaço tão cobiçado, seja por papais, vovós ou babás,
o parquinho está passando por uma reformulação completa. Já foram plantadas novas árvores, que em breve
possibilitarão gostosas sombras naturais e está em pleno andamento a obra de ampliação. Anexo ao parquinho, será construído um novo berçário, mais amplo e
com mais comodidade para os usuários.

Lazer ampliado
Ampliação do Complexo Esportivo

Algo tão solicitado há vários anos e agora prestes a ser realizado. Um local especial para os praticantes de skate está para
ser inaugurado em breve. As obras da pista de skate,que ficará ao lado do Parquinho, estão em pleno andamento.

Melhoria na alimentação
Um ponto tão criticado e com necessidade de uma intervenção mais direta por parte da Diretoria é o setor de alimentação do Clube. Propostas têm sido discutidas e ações
realizadas. Situação ideal ainda não foi encontrada, mas o
caminho tem sido percorrido no intuito de melhorar consideravelmente a oferta de bebidas e comidas ao associado.
Exemplos desse trabalho foram as mudanças das lanchonetes à beira da piscina da passarela.
De um lado, onde eram servidas, essencialmente, frituras,
agora algo bem mais saudável, Açaí do Johhny. E do outro
lado a mudança de uma pequena tenda do coco para uma
ampla e estruturada lanchonete, do Deck Sul. Variedade no
cardápio que visa atender a todos os gostos e paladares.
Transtorno é provisório no parquinho

É a Gestão Integração fazendo mais e melhor
em prol do associado jaraguense.

Quadra Poliesportiva Coberta
Pista de skate quase pronta

Espaço exclusivo total segurança

Eventos culturais e sociais
O Comitê Feminino, criado especialmente durante a atual Gestão, está voltado para a realização de eventos culturais e sociais. A atenção ao associado, à vontade da mulher, em satisfazer todos os membros de uma família são os objetivos desse
grupo. Assim tem sido feito com a realização mensal de palestras, shows e teatro.

Faça chuva ou faça sol, os atletas de esporte especializado podiam praticar o vôlei, peteca e squash com segurança.
Agora os atletas do futsal e basquete também já podem. Em
dezembro passado, foi inaugurada a Quadra Poliesportiva
Coberta, ampliação tão desejada do Complexo Esportivo.

Lanchonete Açaí do Johnny

Auditório normalmente lotado

Diversidade cultural - dança

Nova Quadra Poliesportiva Coberta

Lanchonete Deck Sul
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entrevista

Gente que faz

Toda empresa que se preze deve ter em seu quadro funcional, profissionais voltados para o resultado, para o atendimento
exemplar, ou seja voltados para o cliente final. No caso de um clube de lazer, a atenção deve estar voltada para a busca
incessante da satisfação do associado.

geral
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE TERCETOS

No Campeonato Brasileiro de Tercetos de boliche, realizado
entre os dias 28 e 31 de março (feriado de Páscoa) no Boliche Del Rey, vários sócios atletas do Jaraguá se destacaram:

Janaína Meireles levou a 1ª colocação com o Terceto feminino da 1ª divisão;

No Jaraguá temos vários colaboradores com esse espírito de equipe, que visam o melhor, não só para o clube, como para
seus colegas de serviço e para os associados. Nesta edição, destacaremos Raquel, gerente operacional que conhece o
Jaraguá como poucos.

Thiago Felicetti levou a 1ª colocação com o Terceto masculino da 2ª divisão, a melhor série com Terceto e 3º
lugar individual;

Pela terceira vez, Raquel presta serviço ao clube e, como das vezes anteriores, sempre agregando valores e conhecimentos
para melhoria dos serviços prestados ao associado. Veja abaixo a entrevista concedida à Revista Jaraguá:

Renato Pena ficou em 3º lugar com o Terceto da 2ª divisão
masculina

2ª divisão masculina
Terceto Campeão - Thiago Felicetti (Jaraguá), Marcelo Medeiros e Asdrúbal Neto

Daniel Murta ficou em 1º lugar com o Terceto da 1ª divisão
masculina , melhor série com Terceto e 2º no individual;

proteger
o patrimônio do
clube e atender
os associados.

Rafael Lima conquistou o 6º lugar individual na 1ª divisão;
Participaram também com ótima atuação: Juliano Bueno,
Vanessa Andrade e Mauricio Gastin.
Parabéns a todos os jaraguenses que mais uma vez honraram o nome de nosso Clube!

Raquel está de volta

RJ: Você já trabalhou antes no Jaraguá. Comente sobre
sua trajetória aqui no clube.
Raquel: Já tive duas passagens anteriores pelo Jaraguá.
Na primeira passagem (2006 a 2007), atuei como subgerente. Minhas funções eram organizar e administrar recursos materiais e humanos destinados a eventos e gerenciamento dos funcionários.
Na segunda passagem (2008 a 2011), fui convidada a
retornar para criar e gerenciar o departamento de eventos. Esse projeto nasceu em paralelo com a reestruturação
do novo salão social. Nessa época, atuei como assessora
direta do Diretor Social. Desenvolvi plano de ações para
comercialização do novo salão; supervisionei os eventos
realizados no clube, fossem eles próprios ou de terceiros;
desenvolvi projetos para eventos sociais, buscando sempre inovação e qualidade; organizei e participei de todos os
eventos sociais e esportivos.
Em maio de 2011, recebi uma proposta de trabalho para
atuar no planejamento e na organização de eventos jurídicos, que eram realizados em várias cidades brasileiras. Fui
motivada pela experiência em realizar eventos em outras
localidades e conhecer novas maneiras de trabalho.

RJ: Nesta sua volta, o que poderá agregar valor ao clube?

RESULTADO DO TORNEIO
VERÃO DE SINUCA

Raquel: Na minha última ocupação, tive o prazer de
trabalhar com Ministros do Supremo, presidentes de órgãos públicos, governadores e renomados advogados
que exigiam uma excelência na qualidade do serviço
prestado e planejamento das ações. São essas experiências que trago para o Jaraguá.

Agora em destaque, apresentamos os campeões do Torneio
Verão de Sinuca do Jaraguá, realizado entre os dias 28 de
fevereiro e 10 de março:

RJ: Quais ideias inovadoras que tem para o clube? Fale
um pouco sobre isso.

Campeão: LEANDRO (Leandro Pereira Kessimos)

Raquel: Pretendo formar uma equipe motivada, comprometida e treinada que resultará em um atendimento padronizado de alta qualidade e um processo operacional eficaz.
RJ: Você está como gerente operacional, cargo até então,
inexistente. Qual o motivo da criação deste cargo? Quais
suas funções?
Raquel: O cargo de gerente operacional engloba zelar pelo
bom relacionamento entre associado e funcionário, garantindo que os colaboradores tenham total condições de atender
às necessidade do clube, oferecendo um local apropriado,
confortável e agradável. Entre minhas funções irei monitorar
e orientar os funcionários, ser a ponte entre a Diretoria e os
colaboradores, administrar os recursos humanos e financeiros, proteger o patrimônio do clube e atender os associados.

1ª Divisão Feminina
Terceto Campeão- Simone Peixoto, Marizete Scheer e Janaina Meireles (Jaraguá)

CATEGORIA: OURO

Vice-Campeão: DAYRON (Dayron Gontijo Azevedo)
3º Lugar: ZEMA(José Maria toni)
4º Lugar: ACIR (Acir Edilson Antonossi)

Acir, Zema, Dayron e Leandro

CATEGORIA: PRATA
Campeão: SADI (Sadi Ribeiro Filho)
Vice-Campeão: RENATO (Renato de Oliveira)
3º Lugar: OSWALDO (Oswaldo de Melo Araujo).
4º Lugar: Tivemos W x O.(Jogador não compareceu)

Renato e Sadi
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Cartas à Mesa
Campeonato de Truco

Domingo, 7 de abril, na Área do Tatu,
aconteceu a abertura oficial do
Campeonato de Truco 2013.
Estiveram presentes o Diretor
da área, Alfredo Noce, o assessor do
truco, João Monteiro, o Vice Presidente Marco Faria, o Presidente Felisberto
Goes e vários Diretores. O evento contou
ainda com a participação da patronese
Leila Pujone que encantou a todos com sua linda voz. Logo
depois aconteceu a primeira rodada. Fotos e tabela de jogos
e pontos disponíveis em nosso site www.jaraguaclub.com.br

geral
Campeonato de Buraco
Com a participação maciça dos “buraqueiros” do Jaraguá, aconteceu no
domingo, 10 de março, na Área do
Tatu, a abertura do Campeonato de
Buraco do 1º Semestre e primeira rodada. O torneio conta com 24 duplas
que jogarão entre si até o final de maio.
Até lá muita emoção em cada partida
disputada. Veja fotos em nosso site.

geral
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Jaraguá na Feira Informando
O Jaraguá participou da 14ª Feira INFORMANDO – Feira
de Formaturas e Oportunidades, realizada no Expominas, entre os dias 22 e 24 de março. Ela é considerada
a maior feira de formatura do Brasil e reúne as melhores empresas do setor. Mais de 30 segmentos em um só
local: buffet, cerimonial, banda, coral, convite, decoração,
fotografia, filmagem, espaço para eventos, entretenimentos, agências de turismo, roupas de festas, dentre muitos
outros. Estima-se que, durante os três dias, um público
superior a 1500 pessoas passaram pela feira.

Cláudia e Paulo Quintão

Leandro, do Dep. de Eventos informa que foram distribuídos
119 vouchers e comenta sobre a participação do Jaraguá:
“foi uma oportunidade de mostrarmos para o mercado que o
Jaraguá possui um espaço diferenciado, confortável, moderno e de fácil acesso. O local ideal para coroar os momentos
especiais, seja para casamentos, 15 anos e formaturas.”
Leandro em atendimento

Com um estande que ambientava nosso espaçoso salão social, a Diretoria Social, junto ao Departamento de Eventos,
apresentou um material criado especificamente para a feira.
Foi realizada uma ação promocional onde as turmas que
preenchiam o cadastro ganhavam um voucher especial, que
lhes proporcionarão um desconto exclusivo no fechamento
do contrato de locação em 2013.

O retorno positivo dessa participação já está acontecendo.
As visitas ao salão social, feitas por comissões de formatura
e por cerimoniais aumentaram gradativamente nas últimas
semanas. O Diretor Social Paulo Quintão reconhece a importância dessa feira e já pensa no futuro. “Devemos investir
mais ainda na feira do próximo ano, colocando um estande
de maior tamanho, mais bem localizado, mais bem decorado, com mais materiais de divulgação e ações atrativas para
o público”, afirmou Quintão.

Diretoria Social e Comitê Feminino em Ação
Ajuda a quem precisa. Pensando e agindo dessa forma, as
mulheres do Comitê Feminino, em parceria com a Diretoria Social, tem conseguido integrar eventos culturais com
ação solidária. E assim foi a apresentação de dança do
Sarandeiros, em março, quando foram arrecadadas mais
de 90 pacotes de fraldas geriátricas e entregues ao Asilo
Cidade Ozanan, conforme recibo ao lado.

Hilda Goes, Neide, Suzana e Paulo Quintão
durante a entrega das fraldas ao Asilo

Recibo de entrega das fraldas
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dia das mães
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Baile das Mães

Lucas Bori

14

Lucas Bori

14BIS faz a festa
Em 83 saiu “A Idade da Luz” quinto disco em menos de cinco
anos, com mais um grande hit “Todo Azul do Mar”.

Influências
Criada há mais de 30 anos, a formação do 14BIS é a mesma de quando começaram. Naquela época, a influência dos
Beatles sobre gerações de músicos em todo o mundo, principalmente sobre aqueles que foram seus contemporâneos,
foi indiscutível. Muitos foram os músicos que perceberam a
riqueza de possibilidades da chamada música pop a partir
do tratamento inovador - arranjos sofisticados, harmonias
complexas e um vocal cuidadoso - dado às suas canções
pelo grupo inglês.

No ano seguinte foi lançado o disco 14BIS II, disco considerado clássico da banda com inovações harmônicas, vocais e
instrumentais trazendo mais sucesso e afirmação no cenário
musical brasileiro para o grupo. Nesse disco se destacam
músicas como “Planeta Sonho”, “Nova Manhã”, “Caçador de
Mim”, “Bola de Meia” entre outras.

O sétimo disco é o último disco de canções inéditas, composto e gravado com a formação original da banda e marca
a saída de Flávio Venturini para a melhor condução de uma
carreira solo que já havia rendido 2 discos paralelos ao trabalho da banda . A parceria com Renato Russo em “Mais
uma Vez” é um grande sucesso desse trabalho. Naquele
mesmo ano de 1987 foi gravado o primeiro disco ao vivo
“14bis ao Vivo” ainda com a formação original.
Lucas Bori

No Baile das Mães deste ano poderemos reviver e curtir
grandes momentos da música popular brasileira. Será uma
noite inesquecível que terá como atrações principais os músicos mineiros do 14BIS, que abrem a festa às 23 horas. A
partir de 1 hora da manhã, o agito ficará por conta da banda
Sputnik, que promete apresentar repertório inédito.

Milton Nascimento (produtor do primeiro disco) que o grupo
foi contratado por uma gravadora multinacional para gravar
o 14BIS I, disco que rapidamente galgou as paradas com
canções como “Natural” e “Canção da América”, esta ainda
inédita de Milton Nascimento e Fernando Brant.

Sylvio Coutinho

Recordar é viver

Aí veio o sexto disco onde o 14BIS experimenta e flerta com
a new age (movimento musical britânico). Novas parcerias
musicais e estéticas mostram que “A Nave Vai” é multifacetado desde a capa ao conteúdo. Canções como “Nuvens”,
blues como “Figura Rara” e a new age “Outras Dimensões”
traduzem a inquietude musical e a busca incessante do novo
pelos seus integrantes.

Não foi diferente com os cinco rapazes do 14 BIS, que entre
outras influências - brasileiríssimas por sinal - tiveram nos
Beatles o fator decisivo para sua formação.
Influenciados também por sucessos internacionais, o “Clube
da Esquina” foi para todos do grupo a prova que poderia ser
criada no Brasil uma nova música brasileira original, popular
e ao mesmo tempo sofisticada .
Trajetória de Sucesso
Nos fins dos anos 70, o Brasil ainda em processo de redemocratização, era um país onde a formação de uma banda era
vista com desconfiança pelas gravadoras. Foi com o aval de

refletindo bem o momento e o amadurecimento do grupo.
No final nos anos 90 a banda grava o “Bis Acústico” apresentando aos fãs, grandes sucessos no formato acústico e
também canções inéditas como “Sonhando o Futuro”.
Em 2000, um belo trabalho gravado ao vivo em parceria
com a banda “Boca Livre”.
Lucas Bori

gem aos EUA onde a banda comprou o melhor equipamento
existente à época, fato que ajudou a aprimorar ainda mais
a sonoridade do disco. O grande hit foi “Linda Juventude”.

Em 2004, mais um disco de músicas inéditas, “Outros Planos” onde a banda mostra novas parcerias e belas músicas
como “Outono”, “Canções de Guerra” e “Constelações” entre
muitas outras.
O trabalho mais recente é o CD e DVD “14BIS ao Vivo”, primeiro DVD da banda contendo seus grandes sucessos e trazendo a participação de Flávio Venturini, Beto Guedes, Rogério Flausino e Marcus Vianna.
Os planos para o futuro breve são o remix do CD “Outros
Planos” com a adição de duas canções inéditas e a comemoração dos 30 anos da banda com a volta de Flávio Venturini
para a gravação de um CD e DVD de sucessos da banda e
de inéditas do grupo compostas especialmente para comemorar estes 30 anos de sucesso.

Em 1981 foi lançado o “Espelho das Águas” disco onde a
banda apresentou novos ritmos e arranjos. “Mesmo de Brincadeira” um country mineiro, “A qualquer Tempo “ um barroco mineiro, além de apresentar mais um clássico inédito de
Milton e Brant, “Nos Bailes da Vida”.
1982 veio com “Além Paraíso” gravado depois de uma via-

Já nos anos 90 é lançado “Quatro por Quatro”, disco raro no
mercado que apresenta músicas como “Romance”, “O Fogo
do teu Olhar”, “Dona de Mim” entre outras.
O décimo disco é também o primeiro gravado fora do Brasil.
“Siga o Sol” foi quase todo gravado e mixado em Nova York

Imperdível
Por essas e pela simples razão de ser uma festa em homenagem as Mães, este baile se torna imperdível. Anote aí, 10
de maio, a partir das 22 horas, no salão social. Mesas ainda
à venda na secretaria do clube. Para mais informações,
ligue 3490-9110 ou 3490-9109.
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Campeões da Peteca do VI CIOEESP

N

o domingo, 7 de abril, encerrou-se o torneio de
peteca do VI CIOEESP em grande estilo. Este ano
a competição teve a participação de 60 atletas,
entre homens e mulheres. As categorias foram divididas por faixa etária, considerando ainda o índice técnico
de cada um. As decisões foram muito disputadas e emocionantes. Logo após aconteceu a premiação aos campeões e
vice, realizada pelos Diretores do clube, pelo ex-jogador de
vôlei e atual vereador, Pelé e pelo Presidente da Federação
Mineira de Peteca, Inimá de Souza.

Águas Igarapé
Raul e Wellington - Campeões
Fernando Horta e Hilton – Vice-campeões

cioeesp
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Homenagens
Ainda receberam as merecidas e sinceras homenagens: ex-Diretor Serjão pelo belo trabalho desenvolvido na área, Carlos
Gomes, pelo exemplo de atleta da melhor idade, Cavaco, por estar sempre disputando os primeiros lugares e ainda Valdir e
Letuza. Parabéns a todos os participantes.
Acompanhe resultados e tabela dos jogos em nosso site www.jaraguaclub.com.br
E na próxima edição cobertura completa sobre as finais de todas as modalidades.

Carlos Gomes Exemplo de atleta e amigo

Fernando, Hilton, Raul e Wellington

Águas Cambuquira

Quem conhece Carlos Gomes sabe que a homenagem prestada a ele na premiação aos melhores da peteca do VI Cioeesp, no dia 7 de abril, foi mais que merecida. Em reconhecimento público a ele, a Revista Jaraguá divulga abaixo um
bate papo exclusivo com este “menino” de 77 anos de idade,
exemplo de atleta, pai, avô e marido.

total, não somente com joelho, ombro, calcanhar e panturrilha. Precisamos estar muito bem afinados, para que possamos viver tranquilos e felizes.
RJ: Sinta-se à vontade em falar de sua vida pessoal, em
relação ao convívio com amigos do Jaraguá.
Eu me sinto feliz como membro participante do Jaraguá. No
início, fomos muito bem recebidos, inclusive, pelo nosso amigo Toninho. Fiz muitas amizades e mantenho este convívio
até hoje, nos fins de semana, nos encontros festivos e divertidos, tanto no clube quanto fora dele.

Cavaco e Afonso - Campeões
Mário e Carlos Gomes – Vice-campeões
Inimá, Presidente da FEMPE, em discurso
aos diretores e atletas presentes

Masculino

Agradeço a atenção e o privilégio de poder participar deste
bate-papo. Obrigado

Águas Ingá

Carlos, ao lado do vice Faria e do Diretor
Ricardo, após receber a homenagem

Agnelo e Marcos (major)- Campeões
Wolder e André Loreto – Vice-campeões

Mário, Carlos Gomes, Afonso e Cavaco

Águas Copasa
Murilo e Pedro - Campeões
Bira e Eustaquio BR – Vice-campeões

Águas Araxá

Bira, Eustáquio, Murilo e Pedro

Feminino
Carol e Letuza - Campeãs
Sandra e Luciene – Vice-campeãs

Wilson (Veinho), Magrelo, Camilo e Geraldo (Tatu)

Sou sócio do Jaraguá desde 21 de novembro de 2007. Cota
0863
RJ: Além da área da peteca frequenta outra área? Sua família frequenta o clube?
Frequento o clube junto com minha esposa. Procuro acompanhar, sempre que possível, futebol de campo, futebol de
salão e voleibol, pois deles já participei na minha juventude,
além de frequentar os bailes da Melhor Idade.

Wolder, Andre, Major (Marjor) e Agnelo

Magrelo e Wilson (veinho)- Campeões
Geraldo(Tatu) e Camilo – Vice-campeões

RJ: Você é sócio desde quando e qual sua cota?

Luciene, Carol, Sandra e Letuza

RJ: Fale um pouco de sua relação com a peteca.
Comecei a jogar peteca em 1970, ocasião em que deixei de
jogar o futsal. Jogava no antigo Campo do Lazer e no Iate,
de onde sou sócio remido. Já participei de vários torneios e
campeonatos.
Além da peteca, que jogo 4 vezes por semana, frequento
academia 3 vezes. Quanto estou na quadra, sinto um grande
prazer. Naquele momento interajo com todos os atletas, tanto os que estão jogando quanto aqueles que esperam para
jogar. Dependendo da partida, o desgaste físico se torna
muito grande. Mas no final, saio da quadra contente, mesmo
que o resultado tem sido desfavorável para mim.
Nós, que praticamos o esporte de fim de semana, precisamos ter o cuidado com a saúde em geral. O cuidado deve ser

Campeonatos em destaque
Campeonato Mineiro:
Campeão 8 vezes / Vice campeão 7 vezes
Campeonato Brasileiro:
Campeão 5 vezes / Vice campeão 2 vezes
Copa Kaizer: Campeão 2 vezes
Copa Chevrolet: Campeão 2 vezes
Amigos da Peteca Guarapari:
Campeão 4 vezes / Vice campeão 2 vezes
Minas Tenis: Campeão 8 vezes / Vice campeão 2 vezes
Torneios disputados pelo Jaraguá
Campeonato Mineiro:
Campeão: 2008 - 2010 - 2011
3º Lugar: 2009
Torneio Interno:
2008 - Dias dos Pais - Seletiva da Fempe - Campeão
2009 - CIEESP - Vice campeão
2010 - Primavera - Vice campeão
2011 - CIEESP - Campeão
2012 - Primavera - Vice campeão
2013 - CIEESP - Vice campeão
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Natação no

VI CIOESSP
Na manhã de sábado, 23 de março, realizou-se a 1ª
etapa do CIOEESP/Natação com a participação dos 46
atletas inscritos, nas seguintes provas:
- 50 metros livre
- 50 metros costas com nadadeira
- 50 metros borboleta com nadadeira
- Apneia dinâmica sem nadadeira

Torneio Escola
Dia 16 de março, 51 atletas da Natação Infantil, acompanhados pelo treinador responsável pela equipe, professor
Léo, participaram da 1ª etapa do Torneio Escola de Natação,
realizada no Sest/Senat. A equipe ficou em 2º lugar, com pequena diferença de 40 pontos para o 1º lugar. As fotos estão
em nosso site www.jaraguaclub.com.br
A próxima etapa será em 18 de maio e os atletas participarão das seguintes provas: 25m livre, 25m peito,
50m livre e revezamento 4x25m livre.

A modalidade apnéia, a cada dia, conquista mais atletas.
Aline Lucena, da equipe São Francisco, atingiu a marca
de 81,80m, quebrando seu próprio recorde, que era de
77 m, marca atingida no ano passado.
Na apneia, também se destacaram Fernando Pimenta,
com 68m, Maíra Marcolino, com 50m. Os atletas Luiz
Neres, Sérgio Freitas e Carlos Marcolino também atingiram ótima pontuação.
Parabéns aos assessores e professores que garantiram
a excelente organização desse evento. Na próxima edição, cobertura total sobre a última etapa, realizada em
20 e 21 de abril, com provas individuais, revezamento
por equipes, provas de nado sincronizado, além da premiação aos campeões.

Equipe de Natação Infantil no Torneio Escola

Festival Máster de Natação.
Numa realização da FAM – Federação Aquática Mineira - no sábado, 9 de março, no Clube dos Oficiais, foi
disputada a primeira etapa, do total de oito, do Festival
Máster de Natação. A equipe do Jaraguá, composta por
46 atletas e treinada pelo professor Emerson, garantiu o
3º lugar geral entre os 14 participantes.
E a turma já se prepara para a segunda etapa que acontecerá em 13 de abril. Parabéns a todos e boa sorte nas
próximas etapas!

Atletas da natação e nado sincronizado durante o VI Cioeesp

Equipe do Jaraguá no Festival Máster Natação

Show Kids de Natação
No dia 27 de abril, a partir das 8h, no salão social, acontece o Show Kids de Natação, com palestras e atrações
artísticas para a garotada. E depois na piscina, apresentação das toucas branca, amarela, azul, verde e vermelha para as famílias e convidados.

geral
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Happy Hour e Boate Teen: aceitação geral!

M

ais uma vez a família jaraguense se encontrou
para descontraídos bate papos ao som de uma
boa música. A banda Boca de Sino tocou e cantou para associados e convidados no Belvedere
na noite de sexta-feira, 22 de março. E mais uma vez a pista
da Boate Teen, adaptada no espaço do Restaurante Seresta,
ficou repleta de jovens.
Instituídos pela atual Gestão Integração, o Happy Hour e a
Boate Teen se tornaram eventos imperdíveis para a família jaraguense, pois são ambientes agradáveis onde amigos
se encontram e se divertem com segurança. Em nosso site
www.jaraguaclub.com.br veja mais fotos.
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Páscoa no clube

N

o domingo, 31 de março, de 11h às 13h, com a
presença de coelhões e muitas crianças, aconteceu no Belvedere, a confraternização da Páscoa.
Foram momentos descontraídos com a participação de pais, filhos e a equipe de animadores. Foto especial
impressa na hora e entregue para a criança, pintura de rostos, distribuição de guloseimas, além de muitas brincadeiras
de integração marcaram a festa. Mais fotos em nosso site.

páscoa

melhor idade
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Melhor Idade homenageia as Mulheres
Em homenagem às mulheres pelo seu dia especial comemorado em março, o Clube da Melhor Idade realizou o seu baile do
mês passado voltado a elas. Foi uma festa que contou com a presença de associados e convidados em expressivo número,
que a cada mês se torna maior, assim como a animação e a organização. Parabéns não só às mulheres jaraguenses, como
a todos os participantes do CMI, que a cada dia se mostram com mais vigor físico e alegria.
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40TÃO

História que merece
respeito e admiração

Fundação
Partindo do pressuposto que para a saudável prática do futebol ou de qualquer exercício físico, deve-se ter como finalidade a mente sã e corpo são. Assim sendo, foi fundada em
22 de março de 1979 a Pelada dos Quarentões.
Os idealizadores e fundadores foram os senhores Syliro
Dourado Mesquita (DOURADO), Hélio Caixeta (TITO), Mario
Oliveira da Silva Lima (SR.MÁRIO) e Waldemar Nogueira
da Gama Filho (MAZINHO). Eles, na busca de um grupo
mais homogêneo, criaram o nome “QUARENTÕES”,
citado em ata e que se mantém até hoje. Após
um tempo foi criado o símbolo com os dizeres
“40TÃO” que se mantém como uso obrigatório
e assim é chamado até hoje.
A fim de evitar as disputas
futebolísticas com os mais
jovens, quando se exigiam
maiores sacrifícios e esforços, os sócios peladeiros com mais de 40
anos à época aderiram
à nova Pelada, jogada às
9h30 de domingo.
Regimento interno:
Ficou decidido, desde
o início que na composição do grupo
haveria duas
divisões: os
fundadores e os
convidados.
Somente
os fundadores poderiam compor a
diretoria que regeria
o presente e o futuro dos atletas da Pelada. Em uma nova
formulação, em 1986, ficou decidido entre os fundadores
que, de uma forma mais democrática, a diretoria passaria a ser eleita por todos os participantes, sendo neste
pleito eleitos os primeiros diretores do quarentões: José
Marins Liva, Dirceu Cordeiro e Wanderley Caldeira, membro efetivo e atuante.

futebol

futebol
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Curiosidades
Em março de 1981, o grupo se reuniu e resolveu fazer uma
disputa diferente entre si, dividindo o grupo entre “enxutos x
gostosões”. Como premiação ficou decidido que o perdedor
de uma partida de melhor de quatro pontos pagaria ao grupo vitorioso uma leitoa ou um cabrito assado. Essa disputa
foi lavrada em ata.
Uma outra curiosidade é a dúvida que muitas pessoas nos
perguntam por que o nome 40tão se o grupo vive cheio de
atletas 50tão,60tão,70tão e até 80tão? Para preservar o
esforço físico dos atletas ficou determinado no livro do estatuto do 40tão, que não poderia admitir atletas com idade
inferior a 40 anos, pois atletas com idade inferior possuem
uma energia física superior e poderia gerar desgaste físico
nos atletas do grupo.
Participação
O número inicial de atletas que poderiam ser
admitidos no grupo seria de 28 integrantes,
chegando, ao máximo, a 30 integrantes.
Já em 1981 foi autorizado, em votação,
aumentar o número para 34 atletas. A
partir daí, a cada ano, foram feitas adequações para melhorar o nível da pelada.
Esse conceito de aumentar a quantidade
de participantes do grupo ocorreu devido o
caminhar natural do envelhecimento dos jogadores. Com isso, a prática da pelada com o pessoal mais novo
que ia chegando ficou, de
certa maneira, prejudicial aos
mais velhos, pois o desgaste
físico se tornava maior. Por
esse motivo, os Quarentões
foi se adequando e admitindo maior número de atletas.
Atualmente o grupo
está com 40
jogadores,
sendo
37
atletas efetivos e 3 convidados.
Sempre preocupado em
não deixar os
atletas mais antigos em segundo plano, foi criada a Galeria
de Honra. “Assim os atletas mais antigos podem participar
efetivamente das atividades esportivas, sem que haja a necessidade de grande esforço físico. Pois isso poderia colocar
em risco sua integridade física e mental. E esse sempre foi
o objetivo do grupo, como citado na época da criação dos
quarentões”, explica o atual Presidente Iran.

Grupo atual - Quarentões 2013

Um agradecimento geral de todos os participantes aos mais
antigos é o reconhecimento pela preservação com orgulho e
trabalho da querida agremiação chamada Quarentões.
Saudades
Fatos pitorescos que eram citados e que serviam de risadas dos próprios envolvidos e saudosos amigos. Ali Rachid,
ex-jogador profissional do América, contava a todos, com
deboche, que fora trocado por um ônibus velho do time de
Curitiba. Blair Barbosa foi trocado por algumas caixas de
uísque para jogar em um time da Venezuela. Contos que
nos proporcionam saudades e alegria na recordação. A eles
nossas mais sinceras homenagens.

Burj

Edifício
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3 quartos, 1 suíte, varanda e
2 vagas de garagem.

Badaró
o de

Seu sonh

Demonstração de união e fé - Reza antes
da 1ª Pelada Oficial de 2013

viver bem.

ÚLTIMAS UNIDADES COM PREÇOS ESPECIAIS

PARA COMPRA DE APARTAMENTOS NA PLANTA!

VENHA CONHECER O APARTAMENTO MODELO!

RECEBA SEU APARTAMENTO MOBILIADO
PARCERIA

LIGUE E RESERVE JÁ O SEU:
(31) 3047-0572 | 3047-0573

Rua Libero Badaró, 92
Bairro Santa Rosa
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“Neste dia temos a oportunidade de reunir e confraternizar
com os pais, filhos, genros, noras e netos. Nossas festas
são grandiosas e prestigiadas por todos que participam e
somente a encerramos quando o clube encerra suas atividades”, explica Iran.
A programação seguinte é a realização da tradicional
partida entre Atlético e Cruzeiro, que ocorre sempre no
inicio de dezembro. E para comemorar o encerramento
das atividades, baile com direito a um belíssimo jantar
para os casais, sempre acompanhado de uma bela música para embalar a noite.
Arrecadações
Proporcionar o melhor conforto aos participantes gera custo.
E para suprir esse custo, é estabelecido uma mensalidade
que é revertida para diversas ações durante o ano, tais como:
- manter a cozinha abastecida e equipada com os utensílios
necessários para receber um grupo de ate 200 pessoas; patrocinar as diversas atividades festivas anuais; parte da
verba é revertida para dar presente aos participantes.
Interessante
O 40tão virou tradição pelo respeito e carinho com que trata
seus participantes. Muito admirado por todos do Clube pelo
trabalho de agrupar pessoas que não fazem parte dele, está
sempre aberto para receber os amigos em atividades sociais. Situação que se confirma nos passeios dos quais muitos querem participar por simpatizarem com o 40tão.
No ano de 1999, o grupo começou a promover viagens para
diversas partes de do Estado de Minas e até para outros
estados. A primeira viagem realizada ocorreu às instalações
do Hotel Tauá, localizado em Roças Novas. A partir daí, o
grupo foi inovando e, desde então, realiza viagens anuais. Já
conheceu lugares diversificados como: Caldas Novas, Praia
Formosa, Grussaí, Araxá, Ouro Preto, São Lourenço, Poços
de Caldas, Pouso Alto (local onde implantou-se o “grito de
carnaval” com marchinhas, que se tornou uma tradição nas
viagens) e Uberaba.
Neste ano de 2013 o roteiro já está definido. A viagem
será para Capitólio, nas instalações do Hotel Balneário do
Lago Hotel. A Diretoria, composta por Iran, Bené, Túlio e
Gutemberg, recebe apoio do Wanderlei e Vandique. Todos
trabalhando com zelo e capricho para proporcionar mais
um passeio inesquecível.
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Festas Anuais
Todos os domingos são momentos de confraternização
e festa com uma resenha acompanhada de um bom tira
gosto, cerveja gelada, música de bom gosto e um papo
sempre agradável.
Inicia-se o ano com o play off para abertura das atividades.
Em março, comemora-se o aniversário do grupo, geralmente
com um baile. Em agosto toda a família do 40tão se reúne para uma festa de confraternização diferenciada, onde
concilia-se o Dia dos Pais com o Dia das Mães.

ARTIGO

Acidente vascular cerebral (AVC) é a terceira causa de mortalidade nos países desenvolvidos, perdendo apenas para as doenças cardíacas e câncer, além de ser uma das maiores causas de sequelas permanentes, limitando as atividades e exercícios
físicos do paciente.
Diretoria Quarentões 2013

Filosofia
A filosofia do 40tão é sempre receber e acolher os amigos,
tanto nas viagens, como nos bailes e em qualquer outro local. Assim define Iran: “nosso grupo já é conhecido por uma
frase antiga e que perpetua até os dias de hoje: ‘Quarentão,
um estado de espírito.’

A isquemia é a diminuição ou falta de aporte sanguíneo em uma área do cérebro, causando lesões, às vezes, irreversíveis.
Muitas são as causas de isquemia ou AVC. Um depósito de gordura na parede das artérias forma placas de ateroma que
dificultam a dilatação das mesmas e podem até obstruí-las. Dependendo do seu calibre, diminuem ou até mesmo impedem
a passagem do sangue para irrigar o cérebro. Por outro lado, elas podem facilitar a aglutinação de plaquetas (elas ativam a
coagulação do sangue) que, aderindo às mesmas, formam coágulos, que ao se desprenderem, poderão obstruir as artérias
menores, causando o AVC.
Dependendo da extensão da
lesão e da artéria afetada,
pode ser fatal ou recuperável,
por meio de cirurgia (retirada
do coágulo), ou mesmo reabsorção, após aplicação de anti-coagulantes. A hipertensão
arterial, diabetes, alimentação gordurosa, sedentarismo
e fatores genéticos são tidos
como causas coadjuvantes
ou mesmo determinantes do
AVC.

Honra
Seguem as palavras do atual Diretor Presidente, Iran
Bernardes:
“Hoje tenho o privilégio de possuir em minhas mãos, o livro
de ata de fundação do grupo 40tão. Vejo como um exemplo
singular que, se fosse seguido pelos jovens de hoje, levando-se em consideração a mesma vibração e determinação tão
bonita, serveria como resgate. Não permitiria um cenário
atual de tanto jovens envolvidos com drogas e tipos de criminalidade. Seria uma grande satisfação para mim se meus
filhos, aos 40 anos, seguissem meus passos e adentrassem
nesse grupo que admiro e considero ter bastante força. Aproveito essa oportunidade para parabenizar aos fundadores
do grupo e agradecer o privilégio de participar desta família.“

Componentes mais antigos*
Como fundadores ou atletas mais antigos,
podemos citar:
Antônio Violante (Tonho), Novais, Vandique, Ari,
Moreno, Duca, Antônio Capoteiro,
Cleber Isidoro e Wanderley.
Jogadores citados em ata na fundação do Grupo:
Arly, Amorim, Betinho, Blair, Cordeiro, Daniel,
Dirceu, Dourado, Eudes, Fred, Isidoro, Araujo,
Jair, Wanderley, Luizão, Mario, Mazinho, Dominguinhos, Monteiro, Pita, Jorge, Jô, Ruy, Calábria,
Tárciso, Tonho, Téo, Tito e Carvalho.
Foi citado que, nesse dia, alguns atletas
deixaram de participar do grupo: Barroca, Jader,
Jonas, Miltão, Rudar, Rodrigues, Simões e Xisto.
Ex-jogadores profissionais e membros do 40tão
Moura, Tonho, ,Vandique,Tito e Pita.
*Informações repassadas pelo atual Diretor Presidente

O ideal é que se faça exames
periódicos para verificação do
nível de lipídios no sangue,
bem como outros exames, caso sejam necessários. A aterosclerose começa muito cedo e tem que ser diagnostica e colada.
Atualmente já dispomos de exames sofisticados que mostram essas placas em qualquer artéria e a cores, bem como medicamentos que interferem na sua formação. Uma das recomendações médicas é que se faça caminhadas, aumentando
gradativamente o tempo e, de preferência, em área plana. A alimentação deve ser preferencialmente com baixo teor de
gorduras, principalmente as de origem animal. Algumas margarinas podem substituir manteiga.
Dr. Maurício Cardoso
Médico e Membro do Conselho Deliberativo
O acidente vascular cerebral (acrônimo: AVC), ou acidente vascular encefálico (acrônimo: AVE), vulgarmente
chamado de derrame cerebral, é caracterizado pela perda rápida de função neurológica, decorrente do entupimento (isquemia) ou rompimento (hemorragia) de vasos sanguíneos cerebrais. É uma doença de início súbito na
qual o paciente pode apresentar paralisação ou dificuldade de movimentação dos membros de um mesmo lado
do corpo, dificuldade na fala ou articulação das palavras e déficit visual súbito de uma parte do campo visual.
Pode ainda evoluir com coma e outros sinais.
Dentre os principais fatores de risco para AVC estão: a idade avançada, hipertensão arterial (pressão
alta),tabagismo, diabetes, colesterol elevado, acidente isquêmico transitório (AIT) prévio, estenose da válvula
atrioventricular e fibrilação atrial.
Origem: Wikipédia
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A AMIZADE REAL
Um homem que amontoara sabedoria, além da riqueza, auxiliava diversas famílias a se manterem
com dignidade.
Sentindo-se envelhecer, chamou o filho para instruí-lo na mesma estrada de bênçãos. Para começar,
pediu ao moço que fosse até o lar de um amigo de
muitos anos, a quem destinava 300 reais mensais.
O jovem viajou alguns quilômetros e encontrou a casa indicada. Esperava
encontrar um casebre em ruínas mas o que viu foi uma casa modesta, mas
confortável. Flores alegravam o jardim e perfumavam o ambiente. O amigo
de seu pai o recebeu com alegria. Depois de inteligente palestra, serviu-lhe
um café gostoso. Apresentou-lhe os filhos que se envolviam num halo de
saúde e contentamento.
Reparando a fartura, o portador regressou ao lar sem entregar o dinheiro.
Para quê? Aquele homem não era um pedinte. Não parecia ter problemas. E
foi isso mesmo que disse ao velho pai, de retorno ao próprio lar.
O pai, contudo, depois de ouvir com calma, retirou mais dinheiro do cofre,
dobrou a quantia e disse ao filho:
“Você fez muito bem em retornar sem nada entregar. Não sabia que o meu
amigo estava com tantos compromissos. Volte à residência dele e em vez de
trezentos, entregue-lhe seiscentos reais, em meu nome. De agora em diante,
é o que lhe destinarei. A sua nova situação reclama recursos duplicados.”
O rapaz relutou. Aquela pessoa não estava em posição miserável. Seu lar
tinha tanto conforto quanto o deles.
“Alegro-me em saber”, falou o velho pai. “Quem socorre o amigo apenas
nos dias do infortúnio, pode exercer a piedade que humilha, em vez do
amor que santifica.
Quem espera o dia do sofrimento para prestar favor, poderá eventualmente
encontrar silêncio e morte, perdendo a oportunidade de ser útil. Não devemos
esperar que o irmão de jornada se converta em mendigo a fim de socorrê-lo.
Isso representaria crueldade e dureza de nossa parte.
Todos podem consolar a miséria e partilhar aflições. Raros aprendem a acentuar a alegria dos seres amados, multiplicando-a para eles, sem egoísmo e
nem inveja no coração. O amigo verdadeiro sabe fazer tudo isso. Volte pois e
atenda ao meu conselho. Nunca desejei improvisar necessitados em torno da
nossa porta e sim criar companheiros para sempre.”
Entendendo a preciosa lição, o rapaz foi e cumpriu tudo o que lhe havia determinado seu pai.
***
O verdadeiro amigo é aquele que sabe se alegrar com todas as conquistas.
Se ampara na hora da dor e da luta, também sabe sorrir e partilhar alegrias.
O amigo se faz presente nas datas significativas e deixa seu abraço como
doação de si próprio ao outro.
Incentiva sempre. Sabe calar e falar no momento oportuno.

Coral Jaraguá

Pode estar muito distante, mas sua presença sempre perto.

O Coral do Jaraguá está em pleno andamento. O
maestro Antônio Balbino avisa que os ensaios já
começaram e o coral já conta com mais de 30
sócios participantes. Mas se você gosta de cantar,
ainda dá tempo. A expectativa é que o coral tenha
uma média de 40 vozes. Toda quarta, a partir de
19h30, acontecem os ensaios. Chegou a sua vez.
Vá e participe. Mais informações, ligue 3490-9117.

O verdadeiro amigo é uma bênção dos céus aos seres na Terra.
É isto ai meus amigos, mais um texto para reflexão.
Boa leitura e abraços a todos,

Hilda Goes
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10/05
Salão Social
ALL INCLUSIVE
Buffet e Bebidas

(refrigerante, espumante,
whisky, cerveja)
Mesa com 4 lugares: R$560,00
Mesa com 6 lugares: R$840,00
Pagamento em 3x no boleto de
condomínio (abril/ maio/ junho)
Convite não sócio – R$40,00

1h às 4h

23h

SOB BELVEDERE: mesas livres
Show com Leandro Penna
22h às 3h - Todos os ritmos
Belvedere - 12 de maio - 10h30
Almoço Musical no Salão Social - 12h
O brinde será entregue somente neste dia, às mães, de 9h às 14h, na entrada do salão social, e de 14h às 19h na sala da Gerência.

