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Festa para todos
os associados
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Arraiá Mirim
Cada ano melhor
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Buraco e Truco
conhecem seus campeões

Skank se apresenta no Palco Principal da Festa Junina 2013

EDITORIAL
Prezado(a) jaraguense,
À medida que o tempo passa,
o ser humano amadurece e
adquire experiências valiosas.
Isso tem acontecido comigo,
invariavelmente, à frente da
administração do Jaraguá.

CIFUzinho
2013
Inscrições:

17/06 a 17/07

Como vice-Presidente na
gestão anterior e como
Presidente atual, entendo
melhor como funciona esta
máquina chamada Jaraguá. Máquina na concepção
generalista de se falar do
dia a dia de áreas operacionais, financeira, contábil e administrativa, onde o processo
não para. Porém, gerenciar este Clube é estar em contato
permanente com um “ser vivo”, que tem todos os órgãos
vitais de um ser humano, inclusive sentimentos.
Especificamente nesses três últimos anos como Presidente, junto
dos diretores e do vice Marco Faria, sinto que evoluímos significativa. Lidamos com pessoas de diferentes gostos e perfis. Aprendemos a ter sensibilidade de delegar responsabilidades. Falar,
fazer, ordenar fazem parte de quem
está num cargo hierarquicamente
mais alto. Só que perceber, ouvir e
entender são também extremamente
importantes para se alcançar resultados satisfatórios.

Sorteio das equipes:
Abertura:

Todos esses pontos citados se voltam exclusivamente para atender aos anseios de todos os associados. Sem discriminação ou
prioridade para nenhuma área, seguimos um planejamento sensato onde a saúde financeira de nosso clube é fator primordial.

Final:

18/08 20/10

Com dinheiro em caixa, com provisões de gastos conscientes ao
longo do ano, temos dado sequência às constantes obras de manutenção, assim como agilizado as obras de melhoria de lazer de
nosso associado. O investimento social de nossa gestão é algo
relevante também, pois o número de eventos nesse período é
visível, voltados a atender diferentes faixas etárias.
Abro parênteses para falar exclusivamente de nossa Festa Junina, realizada em 22 de junho. Graças a Deus e ao trabalho
incessante de uma equipe comprometida e séria, conseguimos
alcançar sucesso nessa nossa empreitada. Fiz questão de, ao
lado do Faria, percorrer todos os ambientes da festa. Pudemos
comprovar a alegria estampada no rosto de cada um. Vários convidados, amigos e parentes de nossos associados fizeram dessa
noite uma grande confraternização em família. Nosso intuito é
de que o associado se sinta cada vez mais satisfeito no clube,
como se aqui fosse a extensão de sua casa. E a Festa Junina
deste ano foi uma clara demonstração dessa situação. O cardápio de shows foi, sem dúvida, o melhor dos últimos anos, onde as
atrações principais, Renato Teixeira e Skank, souberam valorizar
indelevelmente nossa festa.
O profissionalismo de nossa equipe de colaboradores é relacionada, invariavelmente, à capacidade individual de cada um,
assim como ao trabalho realizado por esta diretoria no enga-

clube jaragua

clube jaragua twitter.com/jaraguaclub www.jaraguaclub.com.br

Somos muito cobrados por algumas questões anunciadas desde o início de nosso trabalho e não colocados em prática ainda. Exemplo disso é o convite gratuito mensal durante o fim de
semana para cada sócio proprietário. Por motivo de adequação
detalhada do sistema de informática, do qual dependíamos para
tal implementação, agora já com o investimento realizado nessa
área, creio que no próximo mês, essa ação será ofertada ao associado. À época serão divulgadas, através de nossos canais de
comunicação, as regras claras para utilização dos convites.
A preocupação com o bem estar do associado é primordial. Queremos oferecer situações a ele que, quando comparadas com
serviços de fora, ele possa ter a certeza que aqui no Jaraguá
recebe um serviço de alto nível. Em junho adquirimos seis novos
equipamentos para nossa academia em substituição a antigos.
Neste próximo mês será instalado aparelho de ar condicionado
na sala de spinning e providenciada a troca do piso da sala de
pesos, conforme pode-se comprovar em matéria na página 9
desta edição.

afirmo que
hoje entendemos
melhor os
associados

Desde o começo, nossos objetivos
administrativos se apoiavam em três
pilares:
- valorização do patrimônio;
- oferta de maior número de eventos
sociais e esportivos aos associados;
-capacitação/valorização de nossos
colaboradores.
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jamento da capacitação e valorização dos funcionários, onde
curso e treinamentos são constantes. Proporcionamos melhores
condições de trabalho a todos. No ano passado foi inaugurado o
refeitório exclusivo e este ano funcionários e seus familiares já
fazem uso do plano de saúde/odontológico. Está em adiantado
desenvolvimento e estudo o plano de cargos e salários, antigo
pleito, que será implementado em breve, ainda em nossa gestão.

Destaco também os torneios esportivos
realizados neste primeiro semestre, nos
quais percebo que a alegria dos participantes tem sido algo comum. Cioeesp,
Cifu, Tatuzinho, Buraco, Truco, Boliche e
Sinuca, todos realizados na maior integração dos jogadores. Isso nos motiva a aperfeiçoar o que estamos fazendo.

Melhorias são sempre bem vindas, ainda
mais quando a gente sabe onde e como
devemos agir. É isso que tem acontecido
com a atual Diretoria Executiva. Por experiência e por estarmos
diretamente ligados a cada área do clube, com a presença constante, seja do Diretor, minha ou do vice Marco Faria, afirmo que
hoje entendemos melhor os associados, com condições claras de
propor soluções mais adequadas para cada situação.
Chamo atenção para a programação de eventos sociais, esportivos e culturais do segundo semestre. Neste ano o nosso clube faz
50 anos de inauguração, 53 de fundação. Teremos uma extensa
programação de comemorações, fiquem atentos.
E por fim, parabenizo aos nossos diretores e colaboradores pela
excelência das atividades desenvolvidas. A satisfação dos nossos sócios é o reconhecimento do acerto nas mesmas.
Fiquem com Deus e ótima leitura

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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ESPAÇO
A

B

PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:
revista@jaraguaclub.com.br

ERTO

Moção de Congratulação
A Diretoria do Jaraguá Country Club foi homenageada pela Câmara Municipal
de Belo Horizonte com Moção de Congratulação pela realização do VI CIOEESP,
evento que congrega e estimula mais de mil pessoas em torno da prática
esportiva em várias modalidades. A homenagem foi de autoria do Vereador
Pelé do Vôlei e deferida em 07 de maio pelo Presidente da Câmara, Léo Burguês.
Quiosque:
De acordo com orientações da Diretoria Executiva, a fim de evitar futuros
aborrecimentos aos associados e convidados, a partir de agora, a reserva de
quiosque deverá ser feita somente pelo TITULAR da cota, sendo expressamente
proibida a reserva feita por dependentes.
Plano de Cargos e Salários:
Está em fase de estudo e discussão a breve implementação pela Diretoria
Administrativa do Plano de Cargos e Salários para os funcionários do Jaraguá.
Gestão Integração pensando no bem do funcionário e do associado.
Buraco do Cocenza:
No domingo, 9 de junho, foi comemorado em grande estilo e muito bem
prestigiado o 2º aniversário dessa turma animada e bom de cartas, que a
cada dia fica maior. Parabéns a todos os participantes e, em especial, ao Sr.
Antônio Cocenza.

Foto e Biometria
Desde o dia 20/05, a entrada de associado no clube somente está sendo permitida
se tiver foto atualizada ou registro de biometria. Caso sua foto esteja desatualizada
ou ainda não tenha feito o registro de sua biometria, favor procurar a Secretaria do
Clube para providenciar a atualização. É rápido, fácil e não custa nada.
Aulas de Futevôlei
O Jaraguá irá disponibilizar escolinha de futevôlei, onde serão trabalhados todos
os fundamentos, técnicas e táticas do jogo. As aulas serão ministradas pelo
professor Hélio Lanza (Helinho), graduado em Educação Física e praticante assíduo
da modalidade. Em princípio serão ministradas aulas duas vezes por semana nos
dias e horários, conforme discriminados abaixo:
4ª feira: de 18h às 20h
Sábado: de 11h às 13h
Os interessados podem se dirigir pessoalmente à secretaria do clube ou enviar
e-mail para secretaria@jaraguaclub.com.br
Errata:
Edição nº 80 – maio/2013 – na matéria da pg. 26 “Reconhecimento
à Enfermeira Jusci”, o fato ocorrido (parada cardíaca do associado) foi no
domingo, 24 de fevereiro e não no mês de março.
Nossos Pêsames e Sentimentos aos familiares de:
Criança João Pedro Avelar Cotta, filho do associado Sandro Magno Cotta,
falecido em 15 de junho.

Conselho Deliberativo

Mesa Diretora
Presidente: Almir Arantes Soares
Vice-presidente: Regina Maria Dâmaso
1ª Secretário: Flávio José dos Santos
2º Secretário: Ronaldson Borges

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: Christian T. Ayres Silva
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 Esportes Especializados: Ricardo Melo
Diretor de Esp. da Área do Tatu: Alfredo Noce
Diretor de Futebol de Campo: Rogério Marinho

Mesa Diretora
Presidente: Marcos Nilton Lima
Secretário: 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

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:
1ano de
excelência em
Volkswagen.
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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

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

A concessionária Volkswagen mais moderna do Brasil foi construída dentro do novo
conceito mundial da marca que reúne beleza e funcionalidade. A Mila Pampulha possui grande
diferencial na qualidade do atendimento, de produtos e serviços, o que confere a ela crescente
destaque como uma das concessionárias mais bem avaliadas do Brasil. hoje, a Mila
Pampulha comemora o seu 1º ano com muito sucesso, buscando sempre a total satisfação
do seu cliente. Venha nos visitar e surpreeenda-se.
Av. Professor MAgAlhães Penido, 1001

Pampulha

fone: (31) 3499-4100

Respeite os limites de velocidade.

Av. Antônio CArlos, 1880

fone: (31) 3449-9000
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esporte

Lélio: esse é o cara
Lélio Araújo, sócio desde 1985, é um jovem de 77 anos bem
vividos, como gosta de destacar. Joga tênis desde garoto
quando morava em Teresópolis/RJ, onde também adquiriu o
costume de nadar, o que ainda faz de vez em quando. É figurinha carimbada durante os fins de semana e praticamente
em todos os torneios de tênis realizados no clube.
Durante 45 anos participa de torneios de tênis com vivacidade de um iniciante. Colecionador de títulos, já foi campeão em Petrópolis, no torneio das Ortências, e já ganhou
vários troféus e medalhas participando de torneios em Valença, Friburgo, Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Aqui no
Jaraguá, dos seis torneios CIOEESP foi campeão em dois, e
finalista em três. Ótima trajetória para quem faz do lazer
uma forma saudável de levar a vida entre amigos, com
alegria e disposição.
De simpatia ímpar, Lélio é muito querido entre os praticantes do tênis. Quando se refere à turma, fala com
carinho: “me sinto muito bem na área do tênis, pois lá
somos uma família.”

Tem a fama de brigão, ranzinza e às vezes um pouco chato. Mas é o jeitão desse ser humano que declara: “sou muito competitivo, e na maioria das vezes, esqueço a minha
idade e discuto mesmo.” É incisivo ao reconhecer que entra só para ganhar. Talvez esteja aí o motivo de tanta rigidez na hora de discutir algum ponto. E finaliza: “ocorre que
sou muito exigente comigo mesmo e também nos jogos
de duplas. Mas tudo acaba bem.” Opinião compartilhada
por todos que o conhecem.

Durante a premiação do VI CIEESP este ano, Lélio é
ovacionado pelas amigas praticantes do tênis

Interclubes

HÁ 25 ANOS

CONQUISTANDO OS
MELHORES RESULTADOS

UNIDADE JARAGUÁ
DO INFANTIL AO 9º ANO
DO FUNDAMENTAL

de Peteca

Mais uma vez, atletas da peteca do Jaraguá fizeram bonito
em evento externo. Dessa vez foi durante o VI Interclubes,
realizado entre os dias 14 e 31 de maio. Participaram 15
associados do Jaraguá numa disputa com 20 clubes de Belo
Horizonte e região metropolitana, na arena montada na praça central do Minas Shopping, com a chancela da Confederação Brasileira de Peteca.
Terminamos em terceiro lugar geral. Parabéns a todos os
participantes por mais esse feito que enobrece o nome do
Jaraguá. E nossos agradecimentos ao associado Ubiratan
Carneiro, o Bira, Diretor da CBP, exemplo de pessoa e petequeiro assíduo em nossas quadras.

Classificação
Categoria Mista - Vice campeão – Agnelo, Ernani e Carol
Categoria Feminina - Vice campeão – Carol, Luciene e Irene
Categoria Masculina A (52 a 57 anos)
Campeão - Marcelo(Chocolate), Mauricio e D’Costa
Categoria Masculina B (52 a 57 anos)
Vice campeão – Sérgio Freitas, Lanza e Maurício

Maurício, Chocolate e D’Costa

RUA CORONEL MARCELINO, 182

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

8

Informativo do Jaraguá | Junho de 2013

Corrida de Rua
Esporte que cresce a cada dia

O fenômeno das corridas de rua, que há alguns anos vem
conquistando as cidades brasileiras, hoje é apontado como o
segundo esporte mais popular do país. As pessoas começam
a participar de corridas e treinos, conhecer grupos e equipes
de atletismo e fazer amizades. A corrida é apontada por especialistas como uma forma de relaxar e cuidar da saúde. Correr
traz importantes benefícios ao praticante.

fitness
ambiente saudável onde a qualidade de vida prospera por meio
da prática de um exercício físico prazeroso e da companhia de
pessoas interessadas em viver mais e melhor.
Em nosso site www.jaraguaclub.com.br veja fotos, vídeos e
mais informações.
Equipe do Jaraguá sempre em destaque nas provas

fitness
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Academia receberá novos aparelhos

Em atenção a todas as áreas do Clube, a Diretoria Executiva, ciente da necessidade de adequação e renovação de alguns aparelhos da academia, providenciou, desde o início de junho, orçamentos de novos equipamentos. Como de praxe em toda negociação
de compra realizada na atual administração, levou-se em conta a melhor relação custo x benefício, onde o foco foi atender, em
sua plenitude, aos anseios do usuário da academia.
Na última semana de junho, o Vice-Presidente Faria, responsável pela área, confirmou a compra dos aparelhos abaixo, com previsão de entrega para setembro.

Faça parte da Equipe de Corrida do Jaraguá
Objetivos
- Promover saúde, qualidade de vida, bem estar e socialização, por meio do treinamento e
participação em corridas de rua e cross country;
- Disponibilizar um serviço eficiente e ajudar a melhorar a qualidade de vida de cada
componente do grupo com um acompanhamento especializado;
- Permitir a participação em provas de corrida de rua e cross
country, traçando metas reais;
- Integrar os associados do Clube Jaraguá no cenário dos corredores amadores.
Estrutura
A equipe participa de oito provas por ano, consideradas provas
oficiais, onde o Clube Jaraguá disponibiliza, nas competições
realizadas em Belo Horizonte, estrutura completa de suporte
aos atletas, professores, enfermeiro, tenda personalizada, hidratação e tudo que for necessário.
Atletas
A equipe trabalha hoje com cerca de 50 atletas de diferentes
níveis físico e técnico, desde iniciantes a maratonistas.
Treinos semanais
Os treinos acontecem normalmente na orla da Lagoa da Pampulha, às terças e quintas feiras (19h30 às 21h) e sábados
(7h30h às 9h). Semanalmente, os professores enviam e-mail
com as planilhas de treinos e locais onde serão realizados.
Inscrições
As inscrições são realizadas na recepção da academia do clube
e somente os sócios podem se inscrever.
Importante
Vale a pena salientar que o treinamento de corrida, para ser
seguro e eficaz, deve ser orientado e supervisionado por profissionais da área de Educação Física.
Convite
Associado, venha participar da Equipe de Corrida do Clube Jaraguá, conhecer e fazer parte dessa turma. Você encontrará um

Necessárias Mudanças
Circuito de Corridas da Caixa 2013
Na etapa Belo Horizonte, realizada no domingo, 26 de maio, na
Pampulha, a equipe de Corrida do Jaraguá obteve, mais uma
vez, excelentes resultados. Participaram do evento número recorde de competidores, 40% maior em relação a 2012, onde
percorreram trajetos de 5 km e 10 km em torno da Lagoa da
Pampulha. O Jaraguá se fez representar com 22 atletas que
lograram ótimos resultados e alguns subiram ao pódio com os
seguintes destaques em suas faixas etárias:
Anna Lúcia Soares - 1º lugar
Jeanine Madeira Magalhães - 1º lugar
Mariângela Motta - 1º lugar
Tatiana Soares Paixão - 3º lugar
III Desafio Cross Country Estrada Real
No domingo, 9 de junho, foi a vez de nossa equipe de corrida,
com 22 inscritos também, participar do III Desafio Cross Country Estrada Real, com um percurso de 10km, realizado na Gruta
da Lapinha / Parque Estadual do Sumidouro, com a presença
de mais de 300 atletas.
Foi um evento que teve como característica principal a atividade física em meio à natureza. A concentração aconteceu nas
intermediações da própria Gruta e grande parte do percurso foi
realizado dentro do Parque do Sumidouro, que é um parque
totalmente preservado pelo Instituto Estadual das Florestas.
Canyons, trilhas, riachos, e muita beleza da fauna e flora fizeram parte do percurso
De acordo com palavras da assessora Jeanine: “mais do que
uma corrida, foi um desafio!” Que venham mais corridas e
mais desafios! Parabéns a todos os participantes e à organização da Equipe, composta por professores e associados. Esta
turma tem tudo para obter, cada vez mais, resultados expressivos para o Jaraguá.

Sempre atenta às reais necessidades dos associados, a Diretoria Executiva se coloca à disposição de todo e qualquer usuário da
academia no atendimento de sua satisfação. De acordo com o coordenador e professor Emerson, a compra foi feita com objetivo
de atualização da academia Jaraguá a novos aparelhos existentes no mercado e que atenda a uma biomecânica mais avançada.
Dando sequência às melhorias na academia, o piso da área dos pesos livres, em torno de 110 metros quadrados, será totalmente
retirado e colocado o Impact Soft Roll, que proporcionará um melhor conforto aos usuários e amortecimento dos pesos, evitando
assim, ao caírem ao chão, consequências desastrosas.
E em breve será colocado aparelho de ar condicionado na sala de spinning, a fim de evitar a alta temperatura naquele ambiente
quando nos horários de aula, melhorando assim, o desempenho dos alunos.
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arraiá Mirim

Sucesso de público
Mais um sucesso de público e crítica o 3º Arraiá Mirim organizado pela atual Gestão Integração. O espaço do estacionamento
perto das saunas e o parquinho infantil ficaram repletos de crianças que, com seus pais, puderam desfrutar de uma festa
tranquila, cheia de amigos e brincadeiras, voltada exclusivamente para o associado.
Local reservado para as crianças, mesas reservadas para os pais e música para todos. No palco a dupla Henrique Jota &
Liana recebeu convidado mirim que cantou como gente grande. Quadrilha improvisada, brinquedos infláveis, barraquinhas,
pipoca e algodão doce deixaram a criançada cada vez mais animada.
Não faltaram as comidas típicas, como canjica, caldos, churrasquinho e milho verde. Foi mais uma oportunidade de integração da família jaraguense. Parabéns à organização e à coordenação do evento!
Que fique registrado que eventos como esse e tantos outros, são iniciativas da atual Diretoria Executiva, e tem acontecido
periodicamente para atender aos anseios de todos os associados. Veja fotos em nosso site www.jaraguaclub.com.br

arraiá Mirim
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festa junina 2013

festa junina 2013
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FESTA JUNINA 20 13: SÓ ALEGRIA
O arrasta pé deste ano no Jaraguá foi melhor do que se
imaginava. Pelos dois palcos principais, passaram Caleb
&Samuel, Virôsamba, Sambatôa e as principais atrações,
Renato Teixeira e a banda mineira Skank, além da belíssima e animada Quadrilha Beija Flor de Minas. E teve muito
mais espaço para satisfação de todos os associados. No
estacionamento das saunas, brinquedos infláveis para a
garotada, na quadra de basquete, uma bem estruturada
boate teen montada para delírio dos jovens e, nos bares
sob o Belvedere e do Peixe, música ao vivo para atender a
todos os gostos.

o vocalista Samuel brincou com o público dizendo que virá
ao clube para disputar pelada com o grupo dos cinqüentões.
“É só convidar que estaremos aqui”, disse ele.

riores era necessária, e foi o que aconteceu. Cristiane Peres já falava desde o início que “a expectativa para a festa
deste ano é de superação, que esta esteja ainda melhor do
que a do ano passado”. E não deu outra: todas as atrações
agitaram a galera, fazendo da Festa Junina 2013 mais um
sucesso do Jaraguá.
Parabéns à Diretoria Social, Departamento de Eventos e aos
colaboradores que, de uma forma direta ou indireta, trabalharam pela realização e organização dessa belíssima festa.
Até a próxima...

Festa Junina no Facebook
Ana Cristina Moreira Silveira: Parabéns pela festa!
Perfeita! Renato Teixeira foi maravilhoso! Parabéns!
Kristal Mota: Festa junina do Clube Jaraguá top demaiss , curtimo muitoooo.
Rosilea Monte R: Clube Jaraguá ...festa junina entre
amigos queridos !! Tudo de bom :)
Jane Mary Silva: Parabéns pelo show no Jaraguá!

No palco do Parque Aquático, Renato Teixeira comoveu a todos com suas belíssimas músicas e letras que fizeram todos
cantarem com emoção. O público soltou a voz com vontade,
vindo do fundo do coração. O tempo frio ajudava os casais
ficarem cada vez mais coladinhos ao som comovente de
cantor. Uma apresentação irretocável

A Gestão Integração trabalha para atender a todos os associados. Ofereceu diversidade e o que havia de melhor em
termos de atrações musicais, comidas típicas e brincadeiras para as crianças. Pessoal especializado para
segurança e limpeza, além da viatura estacionada diante da Portaria A e a ronda
constante da Polícia Militar no entorno
do clube foram outros diferenciais da
festa. A equipe do Programa Fusão,
do Canal BH News, esteve presente
e gravou os melhores momentos.
Ao final, o reconhecimento dos associados pelo trabalho sério e bem
direcionado que a atual Diretoria
Executiva vem realizando.
A variedade nas barraquinhas foi
grande, doces, salgados, bebidas
quentes e frias, tudo ao gosto do cliente.
Nathalia de Oliveira destacou pontos relevantes: “a festa está muito boa, a estrutura
montada pelo Clube, excelente. Gostei também da grande variedade de comidas presente
na festa. Estão todos de parabéns.”

No palco do estacionamento, o show mais esperado da noite: Skank. O espaço ficou pequeno para tanta gente que, junto com a banda, cantou e se deliciou com antigos e novos
sucessos. Foi, sem dúvida alguma, uma noite para ficar na
memória do jaraguense. Ao cantar “Uma Partida de Futebol”,

Sílvio Henrique ainda não acreditava na presença do
Skank em nossa festa: “estou até impressionado por eles
estarem aqui. Desde quando foi divulgado, fiquei bastante
ansioso para ver o show deles”.
A expectativa era grande e a superação das edições ante-

Maravilhoso!!!
Fábio Abreu: Obrigado pelo Showzaço no Clube Jaraguá!!! Sambatôa | Skank | Renato Teixeira
Rosilea Monte R Foi ótimo !!! Festa mil
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CIFU - Laços Fortalecidos
O tradicional Cifu – Campeonato Interno de Futebol –
acontece durante os fins de semana no Jaraguá até o
dia 14 de julho. O torneio se encaminha para as fases
finais e, como nos anos anteriores, o sucesso é grande
entre os jaraguenses.
“O Cifu é um evento importante pela sociabilização. Nesta
época de frio, o Clube consegue reunir várias pessoas em
volta de um evento esportivo como esse”, testemunha Guerte Gouveia, o Juninho, atleta do Uruguai da categoria Sênior
e sócio desde 2006. Ele, que já participou de seis edições e
foi campeão duas vezes, chama atenção para a ótima organização do campeonato deste ano.
Para Leandro Barroso, atleta do México, categoria máster, as amizades formadas nessa época são outro trunfo.
”Além de participar de um campeonato de futebol, você
se reúne com a galera, faz e fortalece amizades.Todos no
clube são amigos e muitas dessas amizades começam
aqui nos campos”. Desde os seus cinco anos de idade,
joga o Cifu e recorda o de 2006, quando sagrou-se campeão. Seu time perdia por 2 x 0, mas com muita luta de
todos os jogadores, conseguiram o empate e nos minutos
finais aconteceu o gol da virada e da vitória.

Cada ano melhor

Cada ano que passa, o Jaraguá busca sempre formas de
melhorar ainda mais a competição. Tadeu da Costa, participante do Cifu há 22 anos e assessor da área do futebol há
três, reconhece a importância do futebol de campo para o
Clube e justifica: “por isso há tanta preocupação pelo aprimoramento na organização do campeonato”.
A retribuição vem em forma de elogios, não só dos atletas
participantes como dos associados em geral.

Deputado estadual Mário Caixa
ao lado de Faria e Goes

E Tadeu reitera: “agora que venho trabalhando com mais
afinco na assessoria, é marcante as pessoas elogiarem o
trabalho que está sendo feito por esta Diretoria. Isso é gratificante pra gente ao final do dia. O elogio enaltece e é uma
forma de reconhecimento.”
E segue um aviso para você, associado que ainda não veio
prestigiar o Cifu. Esteja convidado a fazer parte da torcida e
de toda a sociabilização que envolve essa competição que
está completando 42 anos de realizações ininterruptas. As
finais acontecem no domingo, 14 de julho. Contamos com a
sua presença e alegria.
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Comitê Feminino: Festa da Família e da Solidariedade
Na noite de 21 de maio, o salão social ficou, mais uma vez,
lotado de associados que foram prestigiar o evento organizado pelo Comitê Feminino em parceria com a Diretoria Social.
A banda Hey Baldock, cover dos Beatles, realizou um show de
luzes e música. O público, entusiasmado, tomou a pista de
dança e aproveitou cada momento da apresentação.

tatuzinho
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TATUZINHO

Sinônimo de diversão,
sociabilização e boa saúde
Alimentos arrecadados

Cada mês um evento e uma ação solidária
Componentes do Comitê Feminino, Hilda Goes, Neide e Silvana entregaram, no dia 13 de maio, lenços umedecidos
e litros de leite às responsáveis pela Creche das Rosinhas,
referente às doações do evento Cinema ao Luar, realizado
em abril. Ações como essa demonstram o objetivo maior da
atual Diretoria Executiva: oferecer cada vez mais oportunidades de lazer integrado à cultura para a família jaraguense
e ainda prestar solidariedade a quem precisa.

Alimentos arrecadados
E para complementar o sucesso do evento foram arrecadados 266,5kg de alimentos e mais 21 litros de óleo e 347
litros de leite longa vida, que foram doados à Instituição Fraternidade Arcanjo Miguel.

Entrega de alimentos
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13/07 - Saída às 7h30 (Portaria A) e chegada às 18h

ª

Hotel Fazenda e
Restaurante Moinho
Esmeraldas/MG

Mais uma edição do Tatuzinho ocorre com sucesso e alcança grande repercussão, não apenas junto à garotada,
mas também aos pais, que estão sempre presentes para
prestigiar seus filhos.
Enquanto os meninos jogam, os pais torcem do lado de fora.
A associada Maria da Consolação, mãe de Bruno Carvalho,
conta que está sempre presente nos jogos do filho: “a gente
vem para prestigiar e não deixa faltar a ele a responsabilidade em assumir o compromisso”. Ela conta ainda que a competição é muito importante para o clube e para as crianças:
“o campeonato é bom, pois é uma forma de integração entre
os sócios, estimula o esporte, que é uma coisa saudável, e
eles ficam mais entrosados, se conhecem melhor. Acho que
é muito bom”. A família é associada há quatro anos e, desde
então, Bruno, que também é atleta da equipe de futebol do
Jaraguá, participa de todos os campeonatos.
Outro pai que também sempre prestigia seus filhos nos
campeonatos é Alexandre Zuflo, sócio há cinco anos e pai
de Gabriel e Davi. Ele salienta ainda que o Tatuzinho é uma
diversão a mais para a criançada: “os meninos sempre participam e adoram. O torneio possibilita que eles façam novas
amizades e a sociabilização é muito grande.”

Alegria de um gol compartilhada por todos

O fechamento desta edição aconteceu antes dos jogos finais
do Tatuzinho, marcados para o dia 30 de junho. Acompanhe
na próxima edição, cobertura completa dos vencedores e a
festa dos participantes.
Jogadas ríspidas

(45 km de BH)
www.hotelfazendamoinho.com.br

ATRAÇÕES

Piscina adulta e piscina infantil - Salão de jogos - Quadra futebol de grama
Playgroud - Passeios de cavalos e charrete - Pedalinhos - Trilha ecológica
*Esportes radicais (tirolesa de 250m e falsa baiana)
Valores:

Torcida amiga

*cobrados à parte

Adulto – R$90,00
Crianças de 06 a 11 anos – R$40,00
Inclusos: Café da manhã, almoço com
sobremesa, camisa e traslado

Pagamento: 2x (condomínio de julho e agosto)
Inscrições na secretaria até 09/07

VAGAS LIMITADAS

Jogadas acrobáticas

Família na torcida
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Festa do Buraco

A tarde do Truco

N

a quinta-feira à noite, 6 de junho, no salão social,
aconteceu o jantar festivo dos participantes do
Campeonato de Buraco, que puderam desfrutar de
momentos agradáveis ao som de música ao vivo.
Os melhores foram premiados com troféus que receberam
das mãos dos Diretores presentes, entre eles o Presidente
Goes e o Vice Faria.

Cidinha e Cocenza

Regina e Maria Inez recebem trofeus de
vice-campeãs da Repescagem

CAMPEONATO DE BURACO
DUPLA CAMPEÃ - VIVIANE E PAULO PONTELO
VICE- CAMPEÃ - MARLI E CIDINHA
Cidinha e Hilda Goes entregam trofeus e fazem
homenagem à campeã da Repescagem

CAMPEONATO DA REPESCAGEM
DUPLA CAMPEÃ - NENA E VANESSA
VICE-CAMPEÃ - REGINA E MARIA INEZ
Foi uma noite de pura descontração entre amigos
Cidinha, depois de um tempo distante da organização desta área, de onde já foi assessora por cinco oportunidades,
voltou com o pique total, ao lado de amigos. E de acordo
com a bela canção do Roberto Carlos, a qual fez questão de
interpretar no palco, ela afirma que voltou para ficar. Sobre
a importância do campeonato do Buraco destacou: “nosso
ambiente é o melhor possível, é uma integração entre pessoas de várias faixas etárias, um lazer puro e sossegado
que a gente curte de montão.” Para aqueles que querem
participar, Cidinha avisa que os campeonatos são sempre
abertos a todos os associados. Basta fazer a inscrição. E
para jogar descontraidamente, é só aparecer na área do
Tatu no domingo a partir das 10 horas.

Vice campeãs do Campeonato de Buraco, Cidinha e
Marli com o Diretor Alfredo e o Vice Faria

Foi uma noite de reconhecimento
Parece que esse foi o campeonato das primeiras vezes. O
campeão Paulo Pontello participou junto com sua esposa pela
primeira vez de um torneio de buraco no Jaraguá. “Foi interessante que a Viviane chegou em casa, um dia, e falou que havia
feito nossa inscrição no torneio. Eu nem sabia,“ relata ele que
joga baralho desde criança.
E sobre a competição, Paulo confirma o que já é de conhecimento geral na Área do Tatu: “o buraco é mais uma opção de
entretenimento e confraternização de um público diferenciado.
Uma forma das pessoas se encontrarem, se organizarem e conviverem entre si. Fiquei impressionado de ver, nessas manhãs
de domingos que passamos juntos, o quanto é forte a amizade
entre elas e o carinho que têm umas pelas outras, e também
pela gente, que lá estava pela primeira vez participando.”
Pontello reconhece o belo trabalho desenvolvido: “eu e minha
esposa fomos muito bem recebidos. A Diretoria do Tatu, o
Presidente Goes e toda sua equipe estão de parabéns, assim
como a Cidinha, pela organização, e a Fátima Cocenza, pelo
apoio. Fiquei impressionado pela organização do torneio. Esta
festa de confraternização é prova disso. Estão todos de parabéns pela proposta do campeonato e pelo retorno que nos deu
de satisfação, a mim e à minha esposa.”

Foi uma noite de boas recordações
Marli dos Santos, a parceira vice-campeã, era só alegria. Ela inteirou sua vigésima taça em campeonatos de buraco no Clube.
Lembra que foi campeã pela primeira vez há 23 anos com a
parceira Geni Rego, quando Cidinha foi também, pela primeira
vez, assessora e coordenadora de um torneio. E agora, as duas
jogando juntas pela primeira vez, conseguiram o vice-campeonato. “Fico muito satisfeita que a Cidinha tenha conquistado
a primeira taça jogando comigo este ano, pena que foi de vice,
mas valeu” destacou Marli ao lado de sua amiga.
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N

uma bela tarde de sábado, 8 de junho, foi a vez
dos truqueiros fazerem a festa, que rolou solta no
quiosque Sonego. Contando mais uma vez com o
apoio irrestrito e presença da Diretoria Executiva, o
assessor João Carlos, acompanhado do Diretor da Área, Alfredo Noce, comandou a entrega da premiação aos vencedores.

A confraternização regada a largos sorrisos, bebida gelada e
um churrasquinho da hora começou por volta do meio dia e
só acabou ao cair da tarde. Homenagens e agradecimentos
foram feitos, discurso foi dado e como não podia deixar de
ser, uma palhinha da belíssima e encantadora voz de Dona
Leila Pujone foi oferecida a todos, que a aplaudiram de pé.
O importante é ganhar
Assim bem colocou Naschivill sobre sua participação em mais
um campeonato de Truco do Jaraguá, onde ao lado de Xaxa
conseguiu o troféu de campeão do torneio. “O campeonato
deste ano foi ÓTIMO. Excelente diretor de área, nota 10 para
assessoria e organização.” Participante desde 1997, Naschivill já foi bi campeão em outra oportunidade, vice várias vezes
e outras tantas chegou em terceiro. Sempre chegando entre
os primeiros. Ao ser indagado sobre o que seria mais importante em um torneio de truco, ganhar ou confraternizar? Ele
foi objetivo e seco: “ganhar”. Mas complementou: ”participar é
maravilhoso. Se não fosse a participação desse pessoal aqui,
eu nem queria ser campeão.” E deixou um recado à Diretoria
Executiva ao reconhecer que “isso aqui é maravilhoso, pessoal alegre que gosta de jogar e de brincar. Estou aqui para ser
feliz. O pessoal do Jaraguá proporciona isso a gente. Tenho só
a agradecer mesmo e curtir.”
Campeonato de Truco - 2013
Campeões: XaXa e Naschivill
Vice Campeões: Antonio Elias e Clever
3º Lugar: Rogério e Mário
4º Lugar: Belego e Marcos José

Premiação do 2º lugar feita por
Faria a Antônio Elias e Clever

Os campeões Viviane e Paulo Pontello com os filhos
recebem os trofeus do Presidente Goes e esposa Hilda

Premiação do 3º lugar feita
por Almir Arantes

Premiação do 1º lugar feita por Goes a Xaxa e Naschivill
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CLUBE DA MELHOR IDADE
Baile das Mães

Baile dos Namorados

Na noite de 15 de maio, o Clube da Melhor Idade comemorou
o “Dia das Mães” com um grandioso baile e, como de costume, com o salão repleto de associados e convidados

Como é de praxe durante esta atual Gestão Integração, todo
mês acontece o baile da Melhor Idade, sempre com um tema
principal. E o de junho foi namorados que, por coincidência,
aconteceu no próprio dia 12 de junho.

Na oportunidade, houve o tradicional bingo com excelentes
prendas e o ponto alto da festa, a escolha da Mãe do ano
de 2013.
A sócia eleita para simbolizar todas as mamães jaraguenses
e apta a receber as devidas homenagens foi Marilda Vitória da Serra Cardoso, casada com Walmir Afonso Felicio dos
Santos, mãe de André, Cássia, Paulo e Dirceu; e ainda avó de
sete netos. Ela mora em Belo Horizonte desde 1971, época
em que tornou-se sócia do Jaraguá. E em 1996, recebeu a
carteira de número 91, sendo uma das primeiras associadas
do CMI.
E nessa noite a homenagem foi feita de forma emocionante,
sendo-lhe entregue placa e buquê de flores pela Diretoria do
CMI, onde o sentimento era de orgulho em tê-la como “A MÃE
DO ANO DA MELHOR IDADE”.
Parabéns a Marilda e família.

Marilda recebe homenagem ao lado de familiares e Diretoria

Parece redundância mas não podemos deixar de citar que
o salão estava com todas suas mesas vendidas, a pista de
dança cheia de casais a bailar de um lado para o outro ao
som de Hélio e Banda.
Numa clara demonstração de apoio irrestrito a esse pessoal
que demonstra vitalidade a cada baile realizado, sempre presentes diretores, Presidente Goes e o Vice Faria.

melhor idade

Viver é melhor que sonhar
Na vida nos deparamos com situações extremamentes gratificantes, do ponto de vista, emocional. A possibilidade de poder
conversar e conhecer um pouco do universo de duas senhoras,
sócias do Jaraguá, mulheres com M maiúsculo na concepção
maior da palavra. Esposas, mães, avós e simplesmente mulheres que buscam ser felizes da maneira mais ingênua e natural
da vida. Elas desfrutam do prazer de virem ao Jaraguá e passarem algumas horas entre amigos, seja nadando, jogando
cartas, dançando ou simplesmente “jogando conversa fora”.
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o casamento, depois cada filho que nascia, rezava para que
Deus lhe desse saúde para cuidar de cada um e ver todos crescidos, formados e casados. “Minha vida foi uma agonia. A cada
nascimento de um filho era um chororô danado. Mas agora me
sinto até mais feliz. E por isso que decidi aprender a nadar. E
olha que custei a tomar essa decisão.”
Ela complementa: “em relação aos meus filhos, tudo que pedi
a Deus, foi concedido. E aí resolvi fazer o que gosto. Toda terça
e quinta pela manhã estou aqui no Jaraguá, aconteça o que
acontecer. É um compromisso comigo mesmo.”

Apesar dos percalços que a vida, invariavelmente, lhes proporcionam, essas belas meninas, que já passaram de seus 80 aninhos de vida, exalam saúde, alegria e, acima de tudo um bem
estar enorme para quem está ao seu redor. Quem as conhecem que confirmem. Enfim, exemplos para toda uma geração.

Dalci de Oliveira, assessora do Parque Aquático, é uma grande
incentivadora de Dona Irene e não poupa elogios: “ela coloca
todos pra frente, não falta às aulas, é pontual, chega e anima
todo mundo. Vai pra água e faz a lição dela direitinho. Comprometida e disciplinada, tem melhorado a cada dia. Sua evolução
é constante.”

Irene Machado - Uma lição de vida

EXEMPLO DE VIDA

Dona Irene, como é carinhosamente chamada pela turma da natação, resolveu
aprender a nadar em novembro do
ano passado, quando se matriculou
nas aulas de terças e quintas, às 8h
com o professor Chico. Ela, uma senhora de 83 anos, viúva, resolveu que
Dona Irene e o Diretor do
agora seria a hora de pensar um pouParque Aquático Basílio
co mais em si própria e fazer coisas que
há muito tempo desejava.
Sobre essa nova situação a explicação está na ponta da língua:
“todos meus seis filhos são formados, bem casados e independentes. Todos sócios do Jaraguá e bem de saúde, graças
a Deus. Tenho 19 netos, 9 bisnetas, sendo que a mais velha
completou 16 anos em janeiro. Então resolvi frequentar as aulas de natação. Mesmo que eu não aprenda, vai valer para eu
me divertir. E passei a me dedicar a esse lazer desde novembro
passado, apesar do medo que sempre tive de água.”
Determinada e assídua na escolinha de natação do Clube, ela
vem obtendo ótimo aproveitamento e, aos poucos, consegue
superar o trauma que teve quando jovem, quando quase se
afogou junto com seus filhos pequenos, numa lagoa de Itabira. “O apoio dos professores e associados é muito importante
para nos incentivar a continuar”, destaca Irene.
O professor Chico reconhece: “A todo instante, Dona Irene nos
emociona. Exemplo como o dela nos jogam para frente. Cada
passinho que ela dá é uma grande conquista para todos nós.
Na vida, são momentos como esses que valem a pena a gente presenciar. Dona Irene é um exemplo. Nesta fase da vida,
querer e poder melhorar, pensar em coisas novas, é bacana
demais. Ela está de parabéns.”
A HISTÓRIA
A história de Dona Irene é marcante. Aos 12 anos de idade, desenganada pelos médicos a partir de um exame feito, ela não
passaria dos 15 anos. Ledo e grato engano pois, hoje, Dona
Irene esbanja saúde e vitalidade. Ela credita estar viva por obra
de Deus. Ela recorda que por causa desse falso diagnóstico,
sempre conviveu com o dilema de não poder fazer tudo que
outras crianças e jovens faziam: correr, pular, brincar... A partir
de então aprendeu a viver uma situação de cada vez. Suplicava a Deus por cada grande momento de sua vida. Primeiro foi

Sua força de vontade e alegria são estímulos para muitas outras alunas, que se sentem encorajadas a continuar na natação, mesmo nesses dias de frio. Outro ponto de destaque
sobre a personalidade dessa brava mulher é que somente na
festa de seus 70 anos, revelou a familiares e filhos sobre seu
temor de morrer a qualquer momento: “Não queria dividir essa
angústia com meus filhos”.
Assim é Dona Irene, uma mulher corajosa, alegre e que gosta
de desafios.
Quem fez e faz história - Hilda Melo Rocha
“Sou sócia desde 1963, quando o clube se
restringia apenas à Piscina da Passarela.
Criei meus sete filhos aqui freqüentando o Jaraguá. Fui a fundadora do Clube da Melhor Idade. Há 17 anos atrás,
frequentava um grupo da terceira
idade de Santa Quitéria, local distante
Dona Hilda logo depois
de sua caminhada
daqui do bairro, pois aqui na região não
matinal na piscina
havia ainda esse tipo de reunião. Então
em conversa com o ex-Presidente Barrote,
ficou acertado que se eu arrumasse um número
mínimo de sócios integrantes, haveria possibilidade de se ter
um clube desse tipo aqui no Jaraguá. Rapidinho eu consegui os
sócios interessados. Então fundamos o Clube e, graças a Deus,
está aí até hoje.
O começo foi de luta. Eu vendia salgado, saía nas lojas pedindo prenda para o bingo. A gente não alugava mesa e o clube
também não ajudava. Agora a Diretoria ajuda e aluga mesas.
Agora está bem melhor, bem mais organizado.E vai continuar
cada vez melhor. O Goes está fazendo muita coisa, é um ótimo
presidente, está trabalhando muito pra gente.
Lembro-me de alguns sócios fundadores do CMI: Carlos Alberto e Ana Maria, Biaggio e Lúcia, Marcos e Edna, Marlene e
Hugo. São vários, mas no momento não me lembro de todos.
A maioria ainda está sempre presente aos bailes. O Clube da
Melhor Idade é o Clube da amizade, uma verdadeira família.
Aliás, tenho várias famílias, a minha, a da Melhor Idade, a da
piscina e a da turma do buraco, onde sou chamada de Hildinha.
Nesses locais, todos são amigos, me cumprimentam, sorriem,
enfim todos muitos simpáticos comigo, graças a Deus.”
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A Vida vale a pena

O Homem somente se torna nobre quando
compreende a importância do bem e do amor
ao próximo; quando entende a necessidade
de dominar seus sentimentos menores, expulsar de seu coração o orgulho, o egoísmo
e tantos outros sentimentos que corroem a
alma humana, estraçalhando o coração de
quem os sentem.
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Para crianç

Os conflitos não nascem sozinhos, são gerados por nós mesmos, pois os filhos das atitudes imprudentes praticadas
levianamente em nome, muitas vezes, do próprio Deus, da vaidade excessiva e do desejo de ser feliz a qualquer preço, mesmo que seja ao
preço do sofrimento alheio. Esse tipo de felicidade não é válido, porque foi
conseguido à custa da dor do semelhante e a felicidade está ligada à paz
que se sente na alma gerada pelo bem que se pratica.
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A vida, sempre valerá a pena em qualquer circunstância.

8h30 às 17h

A Terra passa por transformações e, do mesmo modo, que trabalhamos
nossa inteligência, é preciso trabalhar nossos sentimentos. Procura-se
tanto descobrir a essência da verdade, que não se consegue perceber
que ela está inserida no amor universal e na caridade plena, sem artifícios
para impressionar as pessoas e conseguir louros.

Boa leitura
Um grande abraço,
Hilda Goes

“José Sabino de Castro é sócio do Clube Jaraguá há mais de
40 anos, sendo hoje, sócio remido. Ele é um exemplo de superação pela vontade imensa de viver e de voltar a conviver
com a família jaraguense, mesmo após o gravíssimo
episódio ocorrido no dia 24 de fevereiro do corrente ano, quando se preparava para entrar na
sauna masculina e sofreu paradas cardíacas.
Sabino foi socorrido imediatamente pelas
pessoas que ali se encontravam, notadamente pela enfermeira Jusci, que foi acionada a prestar os primeiros socorros. Em
razão do pronto atendimento ao associado
Sabino, a enfermeira Jusci foi homenageada no dia 29 de abril do corrente, conforme
consta do Informativo do Jaraguá de maio,
onde recebeu um Diploma de Honra ao Mérito.

agradecimentos sinceros ao amigo Sérgio de Freitas (o Big),
a Flávia, funcionária da sauna feminina, que também ajudou
nos primeiros socorros, ao amigo Thompson Possas que tem
estado presente, acompanhando a recuperação do Sabino, e a
todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram e colaboram para ver Sabino bem e de volta ao nosso convívio.

Sabino e Junior no Jaraguá

Sabino, que se encontra internado no Hospital Vila da Serra
para concluir seu tratamento, ao saber da notícia, manifestou
o desejo de ratificar esta homenagem e agradecer não só a
Jusci, mas a todos que naquele dia colaboraram para o seu
restabelecimento vital. Ele e toda a sua família vêm prestar

Vagas
limitadas!

Atrações:
Gincanas • Atividades esportivas
Sócio: R$250,00
Oficinas de arte • Brinquedos Infláveis
Não sócio: R$280,00
Brincadeiras Diversas
(desde que um sócio seja responsável)
Monitores especializados
Pagamento:
parcelamento no boleto de
Encerramento: 27/07, às 8h30,
condomínio até agosto de 2013
com café da manhã e
s
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Inclusos: lanche da manhã
participação dos pais
Inscr

Valor individual por criança:

Entender a verdade divina é entender o amor e quem entende o amor se
alia à caridade.

Sabino: exemplo de homem
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almoço / lanche da tarde / camisa
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É um momento difícil e delicado que toda a família
está atravessando, mas é também um momento de refletir sobre a vida e o modo de vivê-la.
E o mais importante: é momento de agradecer
diariamente a Deus, por ter Sabino em nossas
vidas e, por Deus nos ter dado uma nova oportunidade de continuar convivendo com esse
homem maravilhoso, digno, humano, que está
sempre à disposição para oferecer ajuda a todos
que dele aproximam, sempre animado, confiante
e de bem com a vida.

José Sabino: toda a sua família (filhos, netos, noras, genro e esposa) que tanto te ama e te admira, deseja que você continue
firme e forte no tratamento, e que volte o mais rápido possível
para o nosso convívio.”
Mariângela Soares
clube jaragua

clube jaragua twitter.com/jaraguaclub www.jaraguaclub.com.br
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EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
Rua Barra Grande, 383 - Bairro Liberdade
3 Quartos, sendo uma suíte e duas semi-suítes, sala para dois ambientes
com lavabo e varanda, espaçosa co�inha ��po americana) e área de serviço

COMPLETA ÁREA DE LAZER
Quadra - Piscina - Churrasqueira
Amplo jardim com playground
Apto. modelo e plantão no local

3443.7319 / 9165.3100

Condições completas com o consultor imobiliário

