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Nosso querido Jaraguá está
passando por uma fase de
maturação
administrativa.
São dois anos e cinco meses
em que a Gestão Integração
trabalha em prol do associado. Nosso caminhar é marcado pelo aprendizado constante
de saber inter-relacionar com
diferentes interesses. Saber
lidar com assuntos diversos,
resolver conflitos, conciliar ânimos e gerir com eficácia.
Estamos num processo de modernização de gestão, com a implantação de novas ferramentas de controle, novo sistema de
informática, estruturação de uma equipe de funcionários mais
competentes e treinados, mudança de concessionários para uma
melhor prestação de serviço ao associado.
A doação do tempo e da experiência
profissional de nossos diretores é o segredo de nossa administração. Temos
realizado maior número de eventos
sociais, voltados para a família em
geral. Temos atendido aos anseios de
cada área específica do clube, dentro
de um planejamento prévio e racional
de trabalho. Nossos eventos esportivos tem tido cada vez mais participações de associados e causado interesse crescente em personalidades
empresariais e políticas.

08/06
16h às 22h

Esse panorama e o contato diário e permanente com associados
nos fazem acreditar que estamos na direção certa. Em breve teremos uma série de inaugurações importantes para satisfação
de nossos associados: pista de skate, sala de jogos, sala de tênis
de mesa, vestiário das áreas de basquete e tênis e a tão esperada obra do ano, Deck Norte e piscina aquecida coberta.
O Jaraguá não para de crescer e progredir. Nesse mês de maio tivemos uma série de eventos voltados para as mães: baile, missa
especial, almoço musical e evento do comitê feminino. Um mês
voltado para essa pessoa tão especial na vida de todos nós. E
aqui deixo um abraço fraterno a todas as mamães jaraguenses.

e convidado

às 18h

Simultaneamente aos eventos sociais acontecem os esportivos.
O Cifu e Tatuzinho, cada vez mais disputados e prestigiados. São
campeonatos onde podemos presenciar o convívio saudável da
verdadeira família jaraguense no clube. Os torneios de buraco
e truco estão perto de conhecerem seus campeões, sempre realizados com muita organização. Tivemos ainda o Torneio das
Estrelas de futevôlei no qual pudemos ver em ação, ex-jogadores
de futebol competindo junto com nossos sócios atletas.
Pensar antes para fazer depois, ou seja, planejar com consciência
e executar com precaução. Todas as ações da Diretoria são previamente analisadas, discutidas em reunião para depois serem
postas em prática. Assim foi a compra, com pagamento à vista,
do lote da rua Erasmo Figueiredo, que fica ao lado das saunas.
Sua aquisição foi feita de forma totalmente transparente, com a
recomendação do Conselho Fiscal e aprovação do Conselho Deliberativo, e que nos
possibilitará, num futuro bem próximo, à
expansão de atividades de lazer.

O Jaraguá não
para de crescer
e progredir

A Diretoria atual, além de executar as manutenções necessárias
para o bom funcionamento do clube, propõe e executa novas
obras que atendem a novos e antigos anseios dos mais diversos
setores. Tudo realizado com recursos próprios, fruto de uma administração austera e profissional.

No parquinho e
estacionamento da sauna

músicas ambientes para uma maior acomodação das pessoas.
Teremos grandes atrações musicais, dentre os quais destaco Renato Teixeira que irá se apresentar no palco da piscina e a banda
mineira Skank, que fará o show principal no palco do estacionamento. E ainda tudo que se tem direito em uma típica festa
junina, com entrada gratuita para nossos associados.

Mensalmente os Happy Hours e bailes da Melhor Idade recebem
mais adesão e o nosso apoio irrestrito. E dando sequência ao
calendário social, dia 8 de Junho teremos o 3º Arraiá Mirim, inovação de nossa gestão, que a cada ano, recebe maior número de
associados e convidados. Nossa tradicional Festa Junina, dia 22
de junho, promete ser uma das melhores dos últimos tempos.
Como nos dois anos anteriores, teremos espaços distintos com

Não posso deixar de lembrar sobre as
eleições que acontecerão em novembro
deste ano. Por norma estatutária, teremos
que eleger uma nova Diretoria Executiva,
Conselhos Fiscal e Deliberativo. Os eleitos
terão a responsabilidade de dar prosseguimento ao trabalho sério que vem sendo
realizado nos últimos anos.
O processo de crescimento que o Jaraguá passa atualmente
deve e precisa continuar. Sobre o assunto “eleições” abordaremos no momento adequado, porque a preocupação atual de
nossa gestão é gerir de forma eficaz o dia a dia do Clube. Ressalto que ninguém está autorizado a falar, nem a usar o nome do
Jaraguá, sobre sucessão política.
Citei aqui esse assunto, apenas para convidar o sócio a uma
reflexão do momento privilegiado que vive o nosso Jaraguá. E
penso que deva continuar nos próximos anos.
Ótima leitura a todos e forte abraço,

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:
revista@jaraguaclub.com.br
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“O show da banda 14Bis na noite de 10/05 no clube Jaraguá foi
simplesmente maravilhoso. Parabenizo ao diretor social Paulo Quintão e a
todos que se empenharam para o sucesso deste evento, inclusive a Raquel
Rocha. Para mim, que frequento todos os bailes do clube há alguns anos, foi
o melhor baile das mães que já presenciei.”
Michelle Talita Moreira – cota 1715
“Em nome do Vôlei Feminino, agradeço todo apoio recebido da Diretoria do
Jaraguá, o qual foi imprescindível para o sucesso de nosso Torneio. Vocês
são “SHOW”... O nosso churrasco também foi um espetáculo. Muito obrigada
e fiquem com DEUS!!!”
D I C A - Assessora do Vôlei Feminino
Mudanças no Comando da 16ª CIA Polícia Militar
“Sr Presidente,
Através desta mensagem, externamos nossos sinceros agradecimentos por
todo o apoio que outrora este Clube dispensou aos trabalhos desenvolvidos
pela Polícia Militar de Minas Gerais através deste Comandante de Companhia
que já não mais estará à frente dos trabalhos de comando da 16ª CIA.
Desde o início do ano de 2013 fui transferido para a Assessoria Institucional, o

Nossos pêsames aos familiares de
Sra. Alba Alves Pereira, mãe do Conselheiro Fiscal, Sr. Túlio Décio Alves Pereira,
falecida em 15 de abril.
Sra. Maria Stela Dutra Gusmão, esposa do Conselheiro Fiscal, Sr. José Gusmão,
falecida em 26 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

Mila Pampulha
A sua
melhor vizinha
mora ao lado.

que se explica devido às necessidades do Comando da Corporação de realocar
seus Oficiais nas diversas funções dentro e fora das Unidades, com o fim de
melhorar o gerenciamento e permitir a rotatividades dos cargos, além de
permitir o surgimento de novas idéias e o compartilhamento daqueles trabalhos
que trouxeram resultados positivos para outros meios.
Desta forma, não poderíamos deixar de agradecer o sempre presente e
indispensável apoio de V.Sa. que, representando o clube ou não, sempre nos
prestigiou, possibilitando um Comando ajustado aos interesses da comunidade,
de forma racional, profissional e com apoio e credibilidade que a Polícia Militar
ostenta e merece.
Assim, manifesto aqui os mais sinceros votos de apreço e estima e esteja
sempre à vontade para contar com a Polícia Militar.”
Jean Jacques Alcântara Pedra, Major PM – cota 2175
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Assessoria de Comunicação: 3490-9113
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Venha conhecer a mais moderna e bem localizada concessionária Volkswagen.

OFICINA COMPLETA

MAIOR ESTOQUE DE BH

CONFORTO E MODERNIDADE

Assistência Técnica com condições especiais para você:

1ª e 2ª revisão por apenas R$196,00 *
Central de agendamento:

Pampulha
AV. PROFESSOR MAGALHÃES PENIDO, 1001

FONE: (31) 3499-4100

3499-4221

*Consulte condições na concessionária. Preço fixo para 1º ou 2º serviço (revisão
de fábrica). Válido para toda a Linha Nacional Volkswagen. Itens de desgaste
natural não estão inclusos no preço fixo divulgado. Serviços adicionais ficam sujeitos
a aprovação prévia do orçamento pelo cliente. Para mais informações entre em
contato com a nossa central de agendamento e consulte condições.
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Torneio Início de Boliche
O único torneio de boliche do Jaraguá em que os sócios disputam
o título em condições de igualdade aconteceu no dia 24 de março.
A partir dele são formados o ranking e as divisões para as competições seguintes de dupla (início marcado para maio), tercetos, individual e a Taça Jaraguá, que também contam com a participação
dos melhores atletas de outras equipes de Minas Gerais.

A competição contou com a participação de 29 atletas e a final foi
disputada por seis associados. O vencedor foi Rafael Lima, seguido
por João Mathias e, em terceiro, Fabily Rodrigues. Foram premiadas ainda a melhor linha (partida), com os 245 pontos de Rafael,
e a melhor série (maior pontuação das cinco partidas diárias), com
os 955 pontos de Fabily Rodrigues.
Após os jogos a confraternização entre a turma do boliche correu
solta. E que nos próximos torneios haja participação de mais associados, tendo em vista que muitas pessoas no clube gostam de
jogar, mas ficam receosas de disputarem um torneio. Jogar boliche
não é bicho de sete cabeças. E Fabily confirma: “o clima aqui é bem
descontraído e os jogadores experientes incentivam os novatos, inclusive dando dicas de como jogar e o tipo de material necessário
para a prática. Vale a pena conferir!”
Fabily, Rafael e João Mathias

Colaboração: Fabily Rodrigues

HÁ 25 ANOS

CONQUISTANDO OS
MELHORES RESULTADOS

UNIDADE JARAGUÁ
DO INFANTIL AO 9º ANO
DO FUNDAMENTAL

RUA CORONEL MARCELINO, 182

3490-5000
www.coleguium.com.br
PAMPULHA • GUTIERREZ • NOVA LIMA • LAGOA SANTA
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Comissão de Obras do Deck Norte
Trabalho sério e compromissado com o associado
Anseio antigo de alunos, atletas e associados, a ampliação
do Parque Aquático (Deck Norte) e a construção da piscina
coberta e aquecida estão para se tornar realidade em poucos meses.
Marco Faria, Vice-Presidente do Clube e presidente da Comissão de Obras do Deck Norte, explicita abaixo alguns pontos que interessam diretamente a toda família jaraguense.

Acompanhamos o andamento das obras do Deck Norte, assim como cobramos o cumprimento do cronograma. Cada
detalhe da obra é discutida, desde orçamentos tomados
para cada etapa quanto de sua execução. Para isso trabalhamos em grupo e as decisões são tomadas de forma concisa, visando sempre o melhor para o associado.

novidades
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Aqui se faz Aqui se mostra

O esporte faz bem à saúde. Isso, todos nós sabemos e para que ele seja praticado nas melhores condições possíveis dentro
do clube Jaraguá, a Diretoria Executiva da atual Gestão Integração não mede esforços.

Inauguração da Quadra de Saibro de Tênis
Em outubro passado, em atenção às solicitações de um número crescente de associados jogadores de tênis, foi inaugurada
pelo Presidente Felisberto Goes e pelo Vice-Presidente Marco Faria, mais uma quadra de saibro de tênis. Assim teremos mais
um espaço para prática dessa modalidade que, a cada dia, vem ganhando mais adeptos no clube.

Qual a sua importância?
O objetivo é mostrar para cada associado o trabalho transparente e profissional realizado pela atual Gestão Integração.
Trabalhamos em prol da satisfação do associado, buscando
sempre atender a todos anseios da sociedade jaraguense. E
esta obra, por ser de grande vulto, temos a responsabilidade
de acompanharmos de perto cada detalhe da obra.

Marco Faria

O que é a Comissão de Obras do Deck Norte?
Desde quando o orçamento para execução das obras do
Deck Norte foi aprovado, no ano passado, pelos Conselhos
Fiscal e Deliberativo, esta comissão foi criada. São representantes do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, do
Corpo de associados, da Diretoria Executiva e de profissionais da área de arquitetura e engenharia, que se reúnem
periodicamente.

Há de se destacar nosso compromisso com o associado,
de não comprometer a saúde financeira do clube e ainda
termos possibilidade de realizarmos obras em outras áreas.
Assim tem sido feito com a restauração do Campo A, revitalização do Parquinho, construção da pista de skate, do novo
salão de jogos, da sala de tênis de mesa, da nova quadra de
saibro de tênis, do novo vestiário para atletas de basquete e
tênis, cobertura da quadra poliesportiva no Complexo Esportivo, dentre tantas outras obras de menor porte e manutenção, necessárias ao crescimento de nosso Jaraguá.

Qual a previsão de entrega?
Dentro de uma expectativa positiva e agendada com as empresas responsáveis pela execução da obra, entregaremos o
Deck Norte e a piscina coberta em meados de outubro, caso
nenhum imprevisto aconteça.

Nova quadra de tênis

Goes e Faria na entrega da nova quadra de tênis em outubro-2012

Revitalização do Campo A
Em fevereiro deste ano, foi entregue aos peladeiros um Campo A “novinho em folha”. Pela primeira vez, nos últimos 15 anos, esse campo sofreu
intervenção geral. Ou seja, ele foi totalmente
reconstruído com nova forma de drenagem de
água e colocação de grama mais durável, a
mesma usada nos principais estádios do Brasil,
inclusive no Mineirão, a Bermuda Celebration. Ela
tem como característica o crescimento lateral, se
tornando mais densa e resistente.

Goes e Faria entregam oficialmente o novo Campo A aos
associados durante solenidade de abertura do Cifu 2013

Qual o seu papel à frente desta comissão?

André, Ângelo, Estelamares, Basílio, Faria e
Fábio Pedrosa em reunião da Comissão

Minha responsabilidade é trabalhar em parceria com cada
componente da comissão, buscar otimizar cada etapa, cobrar dos responsáveis o cumprimento do cronograma, buscar a melhor relação de custo/benefício na contratação das
empresas responsáveis por cada etapa. Enfim é trabalhar
como se fosse cada associado fiscalizando uma obra a ser
feita em sua casa. Me cobro muito por isso: entregar o melhor para o associado.

Jogo do Cifu 2013 disputado no novo Campo A
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Baile das

Mães
Tudo aconteceu como se imaginava

Foi mais uma festa de integração da família jaraguense.
A animação foi do início ao fim. Cada pessoa que chegava
mostrava-se admirada com a organização e beleza que se
encontrava o salão social.
A expectativa era grande para a apresentação da banda
14Bis. E não foi por menos, quando os quatro integrantes
subiram ao palco foi um delírio só. A empolgação tomou
conta do ambiente e a pista de dança ficou totalmente tomada. A cada música, lembranças que ficaram na memória
e a esperança de novos tempos. Saudosos, muitos queriam
que o show durasse para sempre.

Salão repleto para ver e curtir 14BIS

O Show não pode parar
14 Bis recebe diretores do Jaraguá antes do show

Ao término da apresentação do 14 Bis, inúmeros aplausos,
seguido de um necessário intervalo para mudança e arrumação do palco. A parada serviu para um merecido descanso, um bate papo à mesa, uma bebidinha gelada e uma
beliscada no tira gosto. Mas também serviu para se apreciar
a apresentação profissional do grupo de dança de quatro
belas mulheres que encantaram a todos, deixando muitos
marmanjos boquiabertos.

Em seguida veio a segunda banda da noite, Sputinik, e o nível de descontração foi o mesmo. Um verdadeiro espetáculo
musical muito bem trabalhado cenicamente por todos seus
componentes.

Beto Goes, Goes, vereador Sérgio Fernando e Faria

Show do 14 Bis

Público atento curtindo o espetáculo

Apresentação de dança

Show da Banda Sputinik
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Domingo Especial

COM missa e almoço musical
Dia bonito de sol e o Belvedere lotado para a missa em homenagem às Mães. Cerimônia que contou com a presença
de associados, convidados, Presidente Goes, Vice presidente
Faria e a família jaraguense. Logo após no salão social, ao
som de Mike Show aconteceu o Almoço Musical, com ofertas
de diferentes pratos frios, quentes e saborosas sobremesas.
E para fechar com chave de ouro as homenagens a essa
pessoa tão querida por todos nós, não poderia faltar um presente. E a todas as mamães associadas que estiveram presentes no domingo especial no clube, receberam um brinde
acompanhado de uma belíssima mensagem.

Almoço Musical das Mães

Espaço Alternativo
E como poderia deixar de acontecer, houve
espaço alternativo para quem preferiu outro
ambiente. Como realizado em outras ocasiões, em festa de grande porte, onde o Corpo
de Bombeiros exige o cumprimento da lei, ou
seja, limitação de pessoas dentro do salão social, a Diretoria Executiva, atenta aos anseios
dos associados em geral, proporcionou show
com Leandro Pena no Bar sob o Belvedere. Local que ficou também repleto de associados
e convidados. Veja mais fotos em nosso site.

Sob o Belvedere, todas as mesas tomadas

Missa das Mães

Missa das Mães
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Lance de jogo - especial
Visão geral da solenidade de abertura do Cifu e Tatuzinho

Festa do Futebol

Q

A solenidade contou com as presenças ilustres do Secretário de Estado de Esporte e Juventude, Eros Biondini, Secretário
Municipal de Esportes e Lazer, Bruno Miranda, vereadores Dr. Nilton e Pelé, deputados estaduais Luzia Ferreira e Mário Caixa,
e ainda ex-jogadores profissionais, Rômulo, Euler, Éder Aleixo e Reinaldo.

uem foi ao Jaraguá na manhã de Domingo, 28 de abril, presenciou uma das festas de abertura do Cifu e Tatuzinho
mais organizada dos últimos tempos. Esse evento se torna cada vez mais prestigiado junto às classes empresariais e políticas de Belo Horizonte. É uma demonstração do apoio dos empresários que patrocinam os torneios do
clube e acreditam na seriedade da atual Gestão Integração à frente do Jaraguá.

Vereador Pelé, Presidente do Clube Sírio, Najwa, Rômulo, Éder, Secretário Estadual de Esportes, Eros Biondini, Faria, Euler e Goes

Lance de Jogo - Jovem

Secretário Municipal de Esportes, Bruno Miranda, Vereador Dr. Nilton, Vice-presidente Marco Faria e Dep. Estadual, Luzia Ferreira
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CIFU / TATUZINHO

Rubens Cardoso, o Rubinho, recebeu das mãos do Diretor de Campo, Rogério Marinho, uma placa em homenagem pelos
serviços prestados e pelo exemplo de atleta participante de todas as 42 edições do Cifu. Ele disse que perdeu o cálculo de
quantas vezes chegou às finais, mas puxando pela memória, foram 9 campeonatos e 8 vice-campeonatos, e declarou: “é com
muita satisfação e muita honra que recebo esta homenagem. É sonho antigo, pois quando abriram os portões do Jaraguá eu
entrei. E sendo homenageado pelo meu clube do coração, não poderia ser diferente. A emoção é muito grande.”

CIFU / TATUZINHO

Rubinho recebe a placa do Diretor Rogerinho

Banda do Colégio Militar e a torcida ao fundo

A banda do Colégio Militar ficou responsável pelo hino nacional,
assim como pelas músicas de fundo para o desfile dos atletas.
Em especial momento, Mário Caixa fez uma narração fictícia
para a torcida jaraguense, que foi ao delírio, tendo sido o gol
imaginário feito pelo eterno rei da torcida atleticana. Para finalizar a solenidade, o Presidente Goes agradeceu a presença de
todos e declarou aberto oficialmente os torneios Cifu e Tatuzinho, que movimentarão o clube até meados de julho.

Logo após houve a inauguração oficial do novo gramado do
Campo A, realizada pelo Presidente Goes e pelo Vice-presidente Marco Faria. Em seguida aconteceram os primeiros jogos do
Cifu, Torneio Início do Tatuzinho e show do grupo de samba Purarmonia. Foi mais uma festa da família jaraguense.

Quiosques cheios para curtir show de samba

Informativo do Jaraguá | Maio de 2013

Destaque: Na edição de terça-feira, 30 de abril, uma matéria em destaque foi publicada no Jornal Super, sinal de credibilidade
que o Clube vem adquirindo junto aos meios de comunicação e comunidade em geral. Confira fotos, vídeos e matéria do
Super (na íntegra) em nosso site.

no Super
Matéria do Cifu
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Palavras de quem conhece o mundo
do futebol e do esporte em geral
Em exclusividade para a Revista Jaraguá, personalidades reconhecem o eficiente trabalho desenvolvido pela atual Gestão Integração e comentam sobre o evento.
Eros Biondini
Secretário de Estado de Esportes e Juventude de
Minas Gerais
“Jaraguá é um clube atual e bem frequentado. Por onde a
gente vai, só recebe elogios referentes a ele, que está sabendo desempenhar muito bem o seu papel de inclusão social e
de atração das famílias. E assim contribui para uma sociedade menos violenta com mais paz e mais esporte. Parabéns
ao Jaraguá por mais esta edição do Cifu que conta, hoje,
com o prestígio de muitas e muitas pessoas que vieram aqui
participar.”
Eros falou também sobre a abertura oficial do campo
A, com o mesmo tipo de grama do Mineirão:

be de lazer do Brasil. Na verdade não são mil atletas que o
Jaraguá mobiliza nesta abertura de torneios. Está mobilizando mil famílias. Vejo a juventude, as mulheres e as famílias
presentes. É uma festa realmente histórica, bonita e por isso
que fiz questão de estar participando. É uma alegria muito
grande estar presente hoje aqui.”

“Com as melhorias realizadas no clube, percebemos que o
objetivo é reunir as famílias, integrar, promover o esporte e a
saúde. Muito bacana esse trabalho feito no Jaraguá. Quero
parabenizar toda a diretoria.
A inauguração do gramado só reforça o compromisso da
atual administração com a melhoria do clube, ao entregar
aos associados um campo com as mesmas condições do
gramado do Mineirão. Isso nos orgulha muito e mostra a
competência e capacidade de trabalho da atual diretoria. Ela
está realmente trabalhando em benefício dos associados.
Parabéns mais uma vez.”
reinaldo lima
Ex-jogador de Futebol

Bruno Miranda
Secretário Municipal de Esportes

“O clube está usando de suas finalidades, incentivar o esporte, o lazer e a confraternização. O Cifu e o Tatuzinho demonstram a importância do esporte para a vida de todos
nós. Para as crianças, a importância dos primeiros chutes,
dos primeiros ensinamentos e para os adultos a possibilidade de uma atividade física saudável.”

A gente que está vivendo esse momento tão importante, pré
Copa das Confederações e Copa do Mundo, começa a ficar
mais exigente com o gramado. E o Jaraguá também ficou
e trouxe o que tem de melhor em tecnologia de gramado
esportivo para o clube. Parabenizo essa iniciativa pioneira de
trazer um gramado padrão Fifa para os associados do Clube
Jaraguá. Meus parabéns pela iniciativa.”
mário Caixa
Deputado Estadual e Narrador Esportivo

kvvk-

“O clube Jaraguá, mais uma vez, está de parabéns, pela organização do Cifu, considerado o maior campeonato de clu-
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Show Kids

de Natação
3º Encontro Familiar da Escolinha

Dr. Nilton
Vereador de Belo Horizonte

“Isso mostra como a Diretoria do Jaraguá está atualizada. Ela encontrou o caminho acertado para poder
fazer os seus investimentos. Está priorizando aquilo
que nós temos de mais moderno e atual. Com isso o
resultado é esse: hoje estamos vendo famílias todas
integradas. Cada dia mais, pessoas querendo participar desses torneios, de todas as atividades que o
Jaraguá proporciona. Este gramado é mais uma prova
de que tudo que há de melhor em termos de equipamento esportivo e de tecnologia, o Jaraguá está absorvendo e, hoje, com certeza, está na ponta dos clubes campestres. Jaraguá está de parabéns.”

“O Jaraguá dá uma demonstração clara de sua proposta
para a cidade: integrar família e despertar no jovem os
melhores valores que o esporte traz. Fico muito feliz em
poder prestigiar, estar presente neste evento maravilhoso
que integra tanta gente, mobiliza tantas famílias em torno
do esporte. A cidade precisa de mais eventos como esse
e, mais uma vez, o Jaraguá dá uma demonstração de
comprometimento com a sociedade de Belo Horizonte.

esportes

Pais e familiares em volta da piscina para
ver apresentação das crianças

No sábado, 27 de abril, no Belvedere, alunos da natação e
familiares participaram do Show Kids de Natação 2013. Foi
um evento realizado pela Diretoria do Parque Aquático, que
contou com a organização e colaboração da assessora Dalci,
dos professores Léo, Chico e Fábio, e dos estagiários Welbert e Mateus. Foi uma manhã de integração em que os pais
puderam saber com mais detalhes sobre o cronograma de
ações para este ano.
Após abertura feita pelo Diretor Basílio, palestra sobre alimentação adequada antes e depois do esporte, realizada
pela nutricionista Ázula Narayama e espetáculo de mágica
de Rubadel, foi a vez da meninada mostrar o que sabem nas
piscinas do clube. Houve uma rápida e objetiva apresentação
das toucas branca, amarela, azul, verde e vermelha para os
pais e convidados. Fotos em nosso site.

Diretor Basílio, Fábio, Mateus, Chico, Léo, Welbert e Dalci

Torneio
das
Estrelas
Futevôlei recebe ex-craques do futebol profissional
Reinaldo

No sábado, 27 de abril, aconteceu o Torneio das Estrelas no
Jaraguá. Foi um verdadeiro desfile de ex-jogadores na quadra de futevôlei. O Diretor da área, Alfredo Noce, o Presidente Felisberto Goes e o Vice-presidente, Marco Faria apoiaram
o evento e entregaram uma placa em homenagem ao sócio
Waguininho.

Euller
Ex-jogador de futebol profissional
“Eu gosto muito de ver eventos como este porque abrange
muitas categorias do futebol, desde o pré-mirim até o juvenil. Quero parabenizar a organização do evento, que mostra
todo o trabalho e o planejamento realizados.”
Éder Aleixo
Ex-jogador de futebol profissional
“O estado de conservação dos campos mostra a grandeza
do clube. A Diretoria proporciona ótimas condições de jogo
aos seus associados. A gente fica vendo essa turma num
gramado desse aí... é gostoso... dá até vontade de jogar
também. Mas o importante é isso, dar condições para que
o associado possa estar presente ao clube, e aqui a gente
vê isso, a rapaziada toda feliz e alegre. Isso é muito bacana.”

Goes, Waguininho e Goes

Alguns sócios praticantes da modalidade se juntaram a
ex-craques como Nonato, Paulo Roberto Prestes, Milagres,
dentre outros, para emocionantes disputas. Foram várias
partidas e o maior vitorioso foi o associado do Jaraguá que
pode presenciar belas jogadas e rever grandes jogadores do
passado.
Veja fotos em nosso site www.jaraguaclub.com.br

Alfredo, Goes, Faria, Samur, Waguininho e
João Prof ao lado dos ex-jogadores
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cioeesp

Cioeesp
Festa da Integração
A

cioeesp
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Assessora Dalci com professores de natação

Goes e Faria premiam atletas destaques do VI Cioeesp

Turma do Tênis marcou presença na festa

Ex diretor Sérgio recebe homenagem de assessores

Diretor Basílio e Presidente do Conselho Fiscal,
Marcos Nilton premiam atletas destaques

Candidatas Garota Cioeesp e a vencedora deste ano, Malu

confraternização realizada na noite de 26 de abril, no salão social, para os atletas participantes do VI Cioeesp e
convidados foi um registro real do sucesso que se tornou esse campeonato a partir do trabalho sério realizado
pela atual Gestão Integração.

Alegria, descontração, participação e integração acima de tudo, marcaram as disputas de todas as modalidades desse último
Cioeesp. O sucesso desse torneio se faz permanentemente pelo espírito olímpico vigente. A superação e o querer ganhar são
intrínsecos aos participantes mas o que fica no final é a amizade entre os associados. A alegria de praticar esporte no Jaraguá é visível em cada área e como reconhece a atleta de vôlei, Dica: “agradeço a essa diretoria que tanto tem nos apoiado”.
No evento, o Presidente Goes, ao lado do Vice presidente Faria e componentes da Diretoria Executiva, reconheceu a importância do
trabalho desenvolvido pelo ex Diretor Sérgio Freitas e assessores. Parabenizou a todos os atletas pela demonstração de esportividade vista durante as competições, agradecendo ainda aos parceiros e patrocinadores que, mais uma vez se fizeram presentes.
Veja fotos em nosso site.

Festa bem prestigiada pelos atletas e convidados
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Partidas Finais e Premiação

cioeesp
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Vôlei

Por experiências anteriores e por cada modalidade ter sua característica específica, chegou-se à conclusão que seria melhor
para todos que, logo após as partidas finais, fossem realizadas as premiações aos melhores. E assim foi feito, tendo ainda,
para encerramento de cada modalidade, confraternizações entre os participantes.
Basquete do VI Cioeesp conhece seu campeão.
Contando com a participação de dois times convidados, foi encerrado no sábado, 11 de maio, o Torneio de Basquete, válido
pelo VI Cioeesp. Numa partida muito movimentada realizada na belíssima quadra coberta do Complexo Esportivo, repleta
de belas jogadas e disputa acirrada, a equipe do Jaraguá A ficou em segundo lugar, tendo a forte equipe Anjos Celestes, de
Betim sagrando-se campeã.
Logo após houve a premiação aos vencedores e ao cestinha do campeonato, feita pelo Presidente Felisberto Goes, pelo Vice
presidente, Marco Faria e pelo Diretor, Paulo Quintão.
Parabéns a todos os atletas participantes, ao campeão Anjos Celestes e, em especial, aos sócios Dante e Arthur, que encabeçam e dignificam o esporte basquete do Jaraguá. Mais fotos em nosso site.

Com a presença de vários associados, convidados e ex-jogador de vôlei e atual vereador, Pelé, no domingo, 21 de abril,
aconteceram as partidas finais do vôlei masculino e feminino. Após as emocionantes partidas bem disputadas, o Presidente Goes e o Vice-presidente Faria, acompanhados de
diretores, entregaram as medalhas aos vencedores. Em seguida, atletas e convidados seguiram para o quiosque onde
foi realizado o Churrasco da confraternização da turma. “Aí
sim, a alegria e energia das atletas contagiaram a todos os
presentes e completaram o clima perfeito da festa”, declarou
a assessora Tiane.
E em reconhecimento ao total comprometimento da atual
Diretoria frente às necessidades do vôlei, encabeçada por
Goes e Faria, a assessora do vôlei feminino, Dica, declarou:
“O espírito esportivo unido ao de integração e amizade foram primordiais para se manter um clima de harmonia durante a realização dos jogos. E o apoio de toda a Diretoria
do Jaraguá também foi fundamental para o sucesso do nosso Torneio. Muito Obrigada!”
Masculino
Resultados das partidas finais
Rússia 1 x 2 Paraguai / Brasil 3 x 0 China
Campeão – Brasil / 2º lugar – China / 3º lugar – Paraguai
/ 4º lugar - Rússia
Melhor atacante: Rafael Grigori
Melhor defesa e destaque: Mac Dowel Campos
Melhor levantador: Luiz F. Lauro – Lu

Jaraguá A- da esquerda p direita - Claudio, Thiago Bolivar, Daniel Pato, Dalton,
Flávio, Dante, Caca, Fabiano, Rangel, Rodrigo, Arthur com mascote Lucas

Brasil Campeão

Ex-jogador Pelé com atletas do vôlei masculino e diretores

Cena de jogo masculino

Vôlei Feminino
Resultados das partidas finais
Paraguai 3 x 0 China / Índia 2 x 0 Turquia
Campeão - Paraguai / 2º lugar – China / 3º lugar – Índia /
4º lugar - Turquia

Atletas das Equipes Femininas Finalistas com o Presidente Felisberto Goes, Vice-Presidente, Marco Faria e o
Diretor Administrativo, Renato Cordeiro

Goes, Faria, Quintão, Dante e Arthur antes da premiação

Sócia homenageada e ex-atleta Ariô com as Assessoras Dica e Tiane

Cena de jogo feminino
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Fustsal
Sênior
Resultado da final realizada no dia 21 de abril às 10h
Rússia 11 x 04 China
Campeã: Rússia / Vice-campeã: China
Goleiro Menos vazado: Anselmo Silva (Rússia) - 22 gols
Artilheiro: Wilton Filgueiras de Paula (China) - 12 gols

cioeesp
Máster
Resultado da final realizada no dia 14 de abril, às 10 horas
Brasil 4 x 1 Paraguai
Campeão: Brasil / Vice-campeão: Paraguai

cioeesp
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Natação
As provas finais da natação foram realizadas na manhã de sábado, 20 de abril, na piscina olímpica. Os 48 atletas, divididos
em 2 equipes, Amazonas e São Francisco, disputaram ponto a ponto, ou melhor, braçada a braçada. Aconteceram provas
individuais, borboleta, peito, livre e costas, além do grande revezamento entre as equipes, ao final. E a vencedora foi a equipe
São Francisco, com a mínima diferença de 6 pontos.

Prova final de natação
Equipe sênior campeã (Rússia), Vice-presidente
Faria e patrono do Futsal Xavier

Brasil Campeão Máster

Tênis
Aconteceram em grande estilo os jogos finais do torneio de Tênis do VI Cioeesp. A participação integrada de atletas experientes
com novatos deixa o clima mais harmonioso. Um dos grandes exemplos é o associado Lélio, com sua alegria contagiante e
amiga. A cooperação e ajuda mútua fazem parte do dia a dia do pessoal da bolinha amarela. E isso é plenamente notado nas
competições existentes na área. E assim só faz crescer o número de praticantes do tênis no Jaraguá. Parabéns a todos os atletas!

No momento do salto

Após o término das provas, todos para o quiosque da Natação, onde o Presidente Goes e o Vice-presidente Faria, juntamente com o Diretor José Basílio, que também é atleta
e que ganhou medalha de prata, fizeram a premiação aos
vencedores.
Troféu Destaque para a nadadora Wanderléa Medina. Após
a premiação, churrasco e muita alegria, sob o som da Banda
de Pop Rock do professor Léo (Quarenta +). Parabéns aos
organizadores e colaboradores do evento.

Os vencedores da natação e nado com Goes e Faria

Nado Sincronizado
As 8 atletas do Nado Sincronizado, divididas em 2 equipes,
Amazonas e São Francisco, disputaram no dia 20 de abril
as provas de figuras, e no dia 21, a belíssima prova de coreografias, quando a equipe São Francisco sagrou-se como
grande campeã.
Troféu Destaque para Érica.
Faria, Goes, Beto Goes e a turma campeã do tênis

Eis os resultados finais:
3ª classe
Campeão: Pedro Carvalho / Vice: Rafael Lial
4ª classe
Campeão: Lélio Cunha / Vice: Anderson Camargos
5ª classe
Campeão: Alexandre de Sá / Vice: Alex Mucci
Veteranos
Campeão: Lélio Araújo / Vice: Juscelino de Souza
Feminino
Campeã: Andreza Masu / Vice: Luciana Ramos

Lelio sempre muito querido por todos no Tênis

Competidoras do Nado Sincronizado
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geral

A minha dedicação. A minha oração. A minha gratidão. O meu amor
mais puro e bonito. A minha vida!
Feliz dia das Mães.
Um grande abraço a todas
Hilda Goes
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Cinema ao Luar

Para todas as queridas mamães
Ele é o nó no meu cabelo, o esmalte descascado na minha unha, as olheiras no meu rosto.
Ele é o brinquedo na gaveta de roupas, o
amassado nas páginas do meu livro, o rasgado no meu caderno de anotações.
Ele é o melado no controle remoto, o canal
de televisão, o filme no DVD.
Ele é o farelo no sofá, as tesouras no alto.
Ele é o backup no computador, o mouse escondido, as cadeiras longe da janela.
Ele é a marca de mão nos móveis, o embaçado nos vidros, o desfiado
nos tecidos.
Ele é o ventilador desligado, a porta do banheiro fechada, a gaveta da
cômoda aberta.
Ele é o coque na minha cabeça, o amarrotado nas roupas, as frutas
fora da fruteira, os panos de prato amarrando os armários.
Ele é o meu shampoo cheio de água, a espuma no chão do banheiro, o
brinquedo dentro da privada.
Ele é o interruptor nas tomadas.
Ele é o peixe no áquario, a árvore de natal, os “pisca-pisca” de todas
as casas.
Ele é o círculo, o susto.
A primeira visão da lua no começo da noite.
O valor do trabalho, a vontade de aprender, a minha força, a minha
fraqueza, a minha riqueza.
Ele é o aperto no meu peito diante de uma escada, a ausência de sono
diante de uma febre.
Ele é o meu impulso, o meu reflexo, a minha velocidade.
O cheirinho no meu travesseiro, o barulho, a metade, o azul.
Ele é o vazio triste no silêncio de dormir, o meu sono leve durante
a noite.
Ele é o meu ouvido aguçado enquanto durmo.
A minha pressa de levantar da cama, a minha espera de bom dia.
Ele é o arrepio quando me chama, a paz quando me abraça, a emoção
quando me olha.
Ele é meu cuidado, a minha fé, o meu interesse pela vida, a minha
admiração pelas crianças, o meu respeito pelas pessoas, o meu amor
por Deus.
É o meu ontem, o meu hoje, o meu amanhã.
Ele é a vontade, a inspiração, a poesia.
A lição, o dever.
Ele é a presença, a surpresa, a esperança.

geral

Na noite de 16 de abril, no espaço aberto do Deck Sul, a
partir das 20 horas, aconteceu a sessão Cinema ao Luar.
Associados puderam assistir ao filme “Intocáveis” sob uma
belíssima lua minguante que brilhava no céu. O evento foi
uma promoção do Comitê Feminino em parceria com a Diretoria Social. Os litros de leite, entregues à entrada da sessão,
foram doados à Creche das Rosinhas.

Lanchonetes
sob nova direção

Com a apresentação festiva do conjunto Ki Samba é Esse,
dos sócios Márcio e Pedro, no sábado, 11 de maio, foi reinaugurado o Bar do Peixe, agora sob a direção do sócio Thompson Possas, que passou a comandar também as lanchonetes
das saunas. Ele avisa que a especialidade continuará sendo
o peixe. Para quem não sabe, o Bar do Peixe fica embaixo do
salão de sinuca. Vale a pena conferir.

Trabalhe Conosco
Cinema ao Luar

Reconhecimento à Enfermeira Jusci

Jusci agradece a homenagem ao lado do
conselheiro Hamilton Elesbão

Na reunião do Conselho Deliberativo do dia 29
de abril, uma merecida homenagem foi prestada à responsável pelo ambulatório de primeiros
socorros do Jaraguá, a enfermeira Jusci. A ela
foi entregue pelo conselheiro Hamilton Elesbão
um Diploma de Honra ao Mérito pelo seu excepcional desempenho no atendimento ao associado que sofreu parada cardíaca no mês de
março, nas dependências do Jaraguá.

Está em fase de implantação um novo link no site do Jaraguá: TRABALHE CONOSCO. Ele é voltado para oferta de
vagas e captação de currículos de profissionais que queiram
fazer parte da equipe de colaboradores do Clube. Nesse link,
o internauta poderá visualizar vagas em aberto, fazer um rápido cadastro e enviar currículo. Agora ficou mais fácil indicar
ou se candidatar a uma vaga no Jaraguá. Espalhe essa ideia.
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