ANO 21 - Nº 16 - Outubro/ Novembro/ Dezembro 2019

Presidente Carlão
encerra Gestão 2017-2019

Associados elegem nova Diretoria do
Clube Jaraguá - Página 3
OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019

Torneios de futebol reúnem cerca de
350 atletas - Páginas 8 e 9

1

Expediente

Mensagem do Presidente
Caros Associados,
É com muita satisfação, alegria e sentimento de dever cumprido que encerro
no dia 31 de dezembro o meu mandato
como Presidente do Clube Jaraguá. Foram
três anos de grandes desafios, conquistas
memoráveis e muito trabalho. Trabalho sério, determinado, de qualidade, que só foi
possível graças ao apoio dos meus colegas
membros da Diretoria Executiva. Agradeço a
cada um deles pelo companheirismo, pela
dedicação e entrega, pela contribuição relevante e positiva que deram, em suas áreas
específicas, para o crescimento do Jaraguá.
Agradeço à minha família, à minha esposa Inês e à minha filha Nathália, que me
deram força e total apoio. Obrigado por terem sido meu alicerce nos momentos de
turbulência, que não foram poucos, principalmente neste último ano. Agradeço a todos os associados, que acreditaram no meu
trabalho e depositaram confiança em minha
gestão. E agradeço ainda aos colaboradores
do Clube Jaraguá, que se dedicaram continuamente às atividades e ajudaram a tornar
nossos projetos realidade.
Quero também fazer um agradecimento especial aos sócios que promoveram, no dia 24 de novembro, a vitória
da Chapa Gestão & Transparência, representada pelos novos dirigentes do Clube,
Cláudio Gama (Presidente) e Wendel Rios
(Vice-Presidente), que assumem suas funções em 1º de janeiro de 2020. Estes candidatos tiveram meu apoio pleno e irrestrito, fizeram uma campanha limpa, e estão
aptos a dar continuidade aos projetos implementados na gestão 2017-2019. A votação expressiva de 944 associados revelou
o reconhecimento pelo trabalho que vem
sendo desenvolvido no Clube, com zelo,
austeridade, transparência e compromisso.
Encerro meu mandato com a consciência limpa e tranquila, orgulhoso do trabalho
realizado durante esses três anos. Entrego
o Clube ativo, com muitos projetos sociais,
com grandes obras e revitalizações implementadas, sem passivos trabalhistas e

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Carlos Tôrres
Vice-Presidente: Christian Ayres
Diretor 1o Secretário: José Maria Duarte de Araújo e Silva
Diretor 2o Secretário: Robney de Melo
Diretor 1o Financeiro: Jadir Alves de Moraes
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Diretor de Futebol de Campo: Cláudio Gama
Diretor de Esportes Especializados: Ubiratan R. Carneiro
Diretor de Esportes Recreativos: Antônio Elias N. de Moraes

Carlos Tôrres - Presidente
financeiramente saudável. A jornada não foi
fácil, mas olhar para trás me dá certeza de
que todo o esforço valeu a pena!
Que a nova Diretoria Executiva siga com
o firme propósito de oferecer lazer e entretenimento de qualidade aos associados por
meio de atividades esportivas, recreativas,
sociais, cívicas e culturais, em ambiente familiar e seguro; também difundir e incentivar
a prática do esporte entre os associados.
Esta é a missão do Clube e, certamente,
o propósito de seus dirigentes. Desejo ao
Claudinho e Wendel muito sucesso e grandes vitórias. Vamos seguir na direção certa!
Aproveito para convidar a todos para comemorar a passagem do ano no nosso querido Clube, na tradicional festa de Réveillon.
A Diretoria Social, juntamente com a equipe
de Eventos, está preparando uma virada de
ano especial. E já estamos também fechando
as programações do Circuito Verão Jaraguá,
que será realizado em janeiro e fevereiro, e
do Carnaval 2020.
Acredito que o Jaraguá é para todos. Mas
para todos aqueles que se entregam de corpo e alma; para todos aqueles que não querem passar por cima dos outros; para todos
aqueles que se respeitam; para todos aqueles que desejam o melhor para os associados e agem para isso. Foi esse sentimento
que me moveu até aqui!
Desejo um Feliz Natal e um ano novo de
muita paz, saúde e realizações para toda a
Família Jaraguense.
Meu muito obrigado!
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gESTÃO
Eleições no Clube Jaraguá: vitória da Chapa Gestão & Transparência
No dia 24 de novembro foi realizada Assembleia Geral Ordinária que
elegeu o Presidente, o Vice-Presidente
e os Membros dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal do Clube Jaraguá
para o mandato 2020-2022. A Chapa

1 – Gestão & Transparência, dos candidatos Cláudio Gama e Wendel Rios,
foi a vencedora. O novo presidente e
os demais membros da chapa eleitos
assumirão suas funções a partir de 1º
de janeiro de 2020.

Eleições 2019 - Votação
Votos totais: 1.633
Votos válidos: 1.618
Votos nulos: 11
Votos brancos: 4
Votos Chapa 1: 944
Votos Chapa 2: 674
Candidatos vitoriosos: Wendel e Claudinho

“Minha vida foi forjada pelo trabalho; e trabalho pra
mim é prazer! Encontrei aqui no Jaraguá uma turma que
motiva a gente, que põe a gente no compromisso, que
faz o nosso coração bater forte. Nosso compromisso é
enorme com vocês. Espero de todas as formas poder
retribuir a este grupo, que é forte, consciente, que
trouxe a gente para a direção do Clube. Vocês são
minha motivação, estamos juntos!”
Cláudio Gama

“Eu e Claudinho vamos partir agora para a ação, a
partir de amanhã já começamos a trabalhar para
entregar a vocês, jaraguenses, o que nós planejamos.
São várias propostas, que vão dar prosseguimento
ao trabalho do nosso presidente Carlão. Vamos em
frente, continuaremos na direção certa, esse é o
nosso lema!”
Wendel Rios

Almir Arantes Soares, Francisco Monteiro Neto e Marcos Aurélio Maia da
Silva, respectivamente primeiro-secretário, presidente e segundo-secretário
da Assembleia das Eleições

Paulo e Osmar, da Chapa 2; Claudinho e Wendel, da Chapa 1

CHOPP ALELUIA

DELIVERY

4042.2437
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www.aleluiabier.com.br
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gestão
Reunião Especial ALMG

Regularização Portaria A

No dia 7 de outubro, a Fecemg (Faculdade de
Ensino de Minas Gerais) recebeu homenagem na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelos seus
50 anos de fundação. O autor do requerimento foi
o Deputado Mauro Tramonte, sendo presidente da
Reunião Especial o Deputado Professor Wendel
Mesquita. O Plenário da Assembleia ficou repleto
de representantes dos diversos clubes esportivos
afiliados e seus convidados. O Clube Jaraguá foi
representado pelo Presidente Carlos Tôrres e pelo
Diretor Administrativo Everton Moraes.

Mais uma grande conquista, que favorece o fortalecimento
e consolidação do Clube Jaraguá! Foi aprovado no dia 11 de
novembro o Projeto de Lei 840/19, assinado por Léo Burguês
de Castro e outros 21 vereadores, que regulariza o terreno onde
está situada a Portaria principal do Clube (trecho que vai da
praça até o início do estacionamento). Com a aprovação, fica
autorizada a desafetação e a alienação, mediante venda ou
permuta, de área pública de 300 m2, trecho de rua não implantado pelo Município, ocupado pelo Clube Jaraguá. A área onde
hoje está instalada a Portaria, com a regularização, passará a
ser do Clube Jaraguá.

Melhorias na
área do Tênis
Melhorias de infraestrutura foram implementadas no Clube Jaraguá na área do Tênis.
Foi inaugurado em novembro o Quiosque do
Tênis, com novos vestiários masculino e feminino, e também novo Paredão Bate-Bola.
Aos tenistas de plantão, bom proveito, boas
disputas, boa diversão!

Autorização Comam
Em Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Meio Ambiente (Comam)
realizada em 30 de outubro, o Clube
Jaraguá obteve autorização para intervenção em ZP1. As ZPs (Zonas de Proteção
) são regiões em que se aplicam critérios
urbanísticos especiais, uma vez que são
áreas de interesse público para preservação ambiental e dos patrimônios histórico, cultural, arqueológico ou paisagístico.
O Clube é considerada área ZP1 e, com
a autorização, poderá dar continuidade
aos processos de parcelamento do solo
e licenciamento urbanístico.

Reunião na Igreja
Batista GETSÊMANI
Representantes da Diretoria Executiva do
Clube Jaraguá estiveram reunidos, no dia 11
de outubro, com o pastor Jorge Linhares, na
Igreja Batista Getsêmani. Juntamente com
o Presidente Carlos Tôrres, o Diretor Social
Marcos Antônio dos Santos Junior e o Diretor
do Parque Aquático Wendel Rios, o pastor
Jorge e seus companheiros discutiram assuntos comunitários relevantes, reafirmando a
parceria das instituições e o desejo de darem
continuidade ao trabalho colaborativo voltado
para o desenvolvimento local.

Pastor Daniel Fialho, Carlão, Pastor Jorge Linhares, Wendel,
Marquinho, Pastor Pedro Ricardo, Pastor Uziel Carvalho

Falecimentos
Nelza de Assis Ferreira: 4/09/2019
Carlos Alberto Pádua Carvalho: 19/09/2019
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Geraldo Lopes do Nascimento
(Geraldo Gafieira): 24/10/2019

Silvana Arantes de Oliveira: 24/10/2019
Joaquim Garcia de Menezes (Juca): 26/10/2019
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INFORMES
	Achados e Perdidos:

	Salão Social:

De acordo com o Regimento Interno do Clube Jaraguá, Seção VII – Da
Gerência, Art. 78°, qualquer objeto encontrado, seja por funcionário ou por
associado, em qualquer área do Clube, deverá ser entregue na Recepção (antiga Gerência). O objeto será registrado pelo funcionário da Recepção e ficará
guardado durante 30 dias, ficando após este prazo disponível para doação.

O Clube Jaraguá realiza locação de seu Salão Social para realização de
aniversários, casamentos, eventos empresariais e formaturas. O espaço, com
área total de 1.050 metros quadrados, tem capacidade para até 1.200 convidados e a infraestrutura é composta por: chapelaria, quatro banheiros, copa,
cozinha principal, palco fixo, camarim e pista de dança. São disponibilizados
sistema de ar condicionado digital, gerador de energia, estacionamento com
240 vagas. Informações: 3490-9119.



Convites no Verão:

Os convites gratuitos para sábados, domingos e feriados estarão suspensos em janeiro e fevereiro, conforme Regimento Interno do Clube Jaraguá, Art.
16º, parágrafo 4º.

Nosso associado
O Amor está no ar
O Clube Jaraguá foi o cenário
escolhido pela família Carneiro para
dar início a uma nova etapa na vida
de Isabella Christina Carneiro, engenheira civil, sócia do Jaraguá desde
criança. No dia 22 de junho ela foi
pedida em casamento nas dependências do Clube! Isabella e seu noivo, Atuário Alexandre Rodrigues de
Sousa, se conheceram em setembro

de 2013, em Brasília, e começaram a
namorar em junho de 2014. Para eles
o Jaraguá é um lugar muito especial,
onde viveram muitos momentos felizes. O noivado foi celebrado no Quiosque 2, com a presença de familiares.
O casamento já tem data marcada e o
Clube será mais uma vez lugar de momento muito especial para os noivos,
que farão a festa no Salão Social!

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019
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escolas do jaraguá

Futevôlei

Diversidade das escolas do Jaraguá

Praticado em quadra de areia, o
Futevôlei traz como benefícios melhoria do condicionamento físico,
aumento da resistência, ganho de
força e aprendizados relacionados

Conheça algumas modalidades das escolas do Clube Jaraguá. Venha praticar
atividades físicas!

ao trabalho em equipe. A escola do
Clube oferece aulas nos períodos da
manhã e da tarde.
Idade: a partir de 14 anos.
Valor: R$ 120,00.

Futebol
Um dos esportes mais praticados
no mundo, o Futebol de Campo promove saúde e bem-estar para quem
pratica regularmente e com orientação de profissionais especializados.
Promove ganho de massa e força
muscular, melhora as funções pulmonar e cardíaca, diminui o estresse e
a ansiedade e auxilia nos processos

de socialização, além de diversos outros benefícios. A escola de futebol
do Jaraguá oferece aulas regulares,
além de oportunidades de participação em campeonatos internos.
Idade: cinco a 17 anos.
Valor: R$ 35,00
(duas vezes por semana) e
R$ 60,00 (três vezes por semana).

Tênis
O Tênis pode ser praticado por
crianças, jovens e adultos. E quem
pratica a atividade regularmente tem
como ganhos o fortalecimento e a tonificação muscular, a melhoria da saúde cardiovascular e outros benefícios.

As turmas da escola do Clube são
divididas em iniciante e intermediário.
Idade: a partir dos 7 anos.
Valor: R$ 115,00 (turmas infantis),
R$ 130,00 (uma vez por semana) e
R$ 190,00 (duas vezes por semana).

eSPORTES
CAMPEONATO DE
SQUASH 2019
Atletas jaraguenses participaram do 40º Campeonato Brasileiro
de Squash, realizado no período de
14 a 17 de novembro de 2019, em
Brasília. Parabéns a Flávio Greco,
Campeão Máster 40, e a Alex Nery,
Campeão Máster!
O Squash vem crescendo e adquirindo novos adeptos no Clube
Jaraguá. É uma modalidade esportiva que exige bom preparo físico
e proporciona benefícios à saúde
como o fortalecimento da musculatura e a perda de calorias. As aulas
no Clube são oferecidas às terças
e quintas-feiras, para associados a
partir de 10 anos.
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Flávio Greco

Alex Nery
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PELADEIROS
Torneio Cinquentíssimo
O clássico Torneio Cinquentíssimo chegou à sua
21a edição, realizada no período de 27 de agosto a
8 de outubro. A competição é organizada pelo Grêmio dos Cinquentões, que foi fundado em 1992. Os
nomes das seis equipes do torneio foram inspirados
na Copa América. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia e Venezuela foram as seleções escolhidas
para representar os atletas. A equipe campeã foi a
Colômbia, derrotando a Bolívia, vice-campeã. Após
a final, os jogadores foram convidados para um jantar de confraternização.

Colômbia, Equipe Campeã

Pelada do MEH
No dia 16 de outubro foram promovidos partida e
evento comemorativos de 30 anos da Pelada do MEH,
com participação dos fundadores Marcelo, Eymard e

Hermes – que deram nome à Pelada! –, além de todos
os ex-presidentes. A confraternização ocorreu em clima
de alegria e descontração, com presença de mais de

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019

50 pessoas, peladeiros e convidados. O atual presidente da Pelada do MEH é o associado e atleta Valter José
Silva e o vice-presidente é o Rui Alvim.
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Campeonatos de Futebo
A bola rolou mais uma vez, e nossos atletas do
futebol brilharam em campo! Foram mais de dois
meses de disputas nos torneios Tatu, Cifuzinho e
Primavera. O Tatu iniciou-se em 25 de agosto e teve
encerramento no dia 6 de outubro, completando 43

dias de torneio. Foram 130 participantes nas categorias Jovem, Sênior e Especial. Cifuzinho e Torneio
Primavera de Futebol Feminino começaram no dia
8 de setembro, sendo os jogos finais disputados no
dia 10 de novembro. Os dois campeonatos contaram

com a participação de cerca de 220 atletas. Nos
eventos de abertura e encerramento, foram feitas homenagens aos patronos do Tatu, Sr. David Raad, e do
Cifuzinho, Alisson Cardoso, representando a Família
Cardoso. Parabéns aos campeões do futebol!

TATU 2019
ESPECIAL
CAMPEÃO

ARTILHEIRO

Monterrey

Armiro Aparecido (Pachuca)

VICE-CAMPEÃO

GOLEIRO

Pachuca

Anselmo Espirito (Pachuca)
JOVEM

CAMPEÃO

ARTILHEIRO

Chivas

Cristiano Carvalho (Chivas)

VICE-CAMPEÃO

GOLEIRO

Cruz Azul

Eduardo Henrique (Cruz Azul)
SÊNIOR

CAMPEÃO

ARTILHEIRO

Toluca

Antonio Canuto (Tigres)

VICE-CAMPEÃO

GOLEIRO

Cruz Azul

Wagner Ferreira (Cruz Azul)

Tatu Categoria Especial: campeão Monterrey

Tatu Categoria Jovem: campeão Chivas

TORNEIO PRIMAVERA
DE FUTEBOL FEMININO
CAMPEÃO

VICE-CAMPEÃO

Boca Juniors (CABJ)

Racing

ARTILHEIRA

MELHOR DEFESA

Yasmim Rodrigues Sette Pinheiro
(River Plate)

Camila Alves Silva Moreira
(River Plate)

Atletas Participantes do Torneio Primavera
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Tatu Categoria Sênior: campeão Toluca

Torneio Primavera: campeão CABJ
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ol: tradição do Clube Jaraguá
CIFUZINHO 2019
SUB 8
CAMPEÃO

VICE - CAMPEÃO

Boca Juniors

Atlético Nacional
ARTILHEIRO

Gabriel Guelber Lopes (Peñarol)
SUB 10
CAMPEÃO

VICE - CAMPEÃO

Racing

Peñarol
ARTILHEIRO
Iago da Mata Messeder (Peñarol)
SUB 12

CAMPEÃO

VICE - CAMPEÃO

Colo-Colo

San Lorenzo

Cifuzinho Sub 8: campeão Boca Juniors

ARTILHEIRO
Davi Rezende (San Lorenzo)
SUB 14
CAMPEÃO

VICE - CAMPEÃO

Boca Juniors

River Plate
ARTILHEIRO

Pedro Henrique Alves (Boca Juniors)
SUB 17
CAMPEÃO

VICE - CAMPEÃO

Racing

Peñarol
ARTILHEIRO

João Victor R. Servinskins (Racing)

Cifuzinho Sub 10: campeão Racing

Arthur Martins Miranda (Peñarol)

Cifuzinho Sub 12: campeão Colo-Colo

Cifuzinho Sub 17: campeão Racing
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Cifuzinho Sub 14: campeão Boca Juniors
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CIEJ promove mais uma vez mob
Foram 269 atletas participantes e cerca de três meses de disputas, no período de agosto a outubro. O Campeonato de Integração de Esportes do Jaraguá –
CIEJ 2019 – movimentou mais uma vez o Clube Jaraguá, promovendo a mobilização e interação de atletas de sete modalidades diferentes: Basquete, Handebol,
Peteca, Squash, Tênis, Vôlei de Quadra e Areia. O campeonato foi organizado
pelo Diretor de Esportes Especializados, Ubiratan Carneiro, juntamente com os

Campeões Basquete

Campeãs Handebol

Campeãs Handebol

Campeões Peteca Classe A

Campeões Peteca Classe B

Campeões Peteca Classe C

Campeões Peteca Classe D

Campeões Squash

Campeões Tênis

DELIVERY
ENTREGA RÁPIDA
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assessores de cada modalidade e o Departamento de Esportes. No dia 26 de
outubro foi promovido evento de premiação e confraternização, sendo homenageados na ocasião os Assessores do Vôlei de Quadra, Vôlei de Areia, Peteca e
Squash, respectivamente Riana, Soraia, Rodrigo e Wanderley. Foi também feita
homenagem ao Presidente Carlos Tôrres, em agradecimento a todo o apoio dado
aos Esportes Especializados durante seu mandato.

@elizangela.forever
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bilização e interação de esportistas

Campeões Tênis

Campeões Tênis

Campeões Tênis

Campeões Volei de Areia

Campeões Voleibol Feminino

Campeões Voleibol Misto

Homenagem ao Assessor Rodrigo (Peteca)

Homenagem aos Assessores Riana (Voleibol),
Soraia (Vôlei de Areia) e Wanderley (Squash), este
representado pelo atleta Marcos

Diretor Antônio Elias com o atleta Adriano Arruda

“Esporte é vida, saúde e lazer! Sucesso total no CIEJ
2019, com a participação de 269 atletas. Comemoramos
as vitórias e o desenvolvimento dos esportes especializados no Clube entre amigos, no evento de encerramento e
confraternização realizado no Salão Social, com cerveja,
música boa e muita alegria! Homenageamos com placa especial o Presidente Carlão, agradecendo por todo o empe-

nho no apoio aos esportes especializados, relembrando os
grandes feitos de sua gestão: cobertura da quadra rápida
de tênis, revitalização do quiosque e vestiários da área do
tênis, reconstrução do “paredão” da área do tênis, reforma
das quadras de peteca externas, construção de duas novas
quadras de squash, substituição da iluminação de todas as
quadras do esporte especializado por energia LED.”

Diretor Ubiratan Carneiro

Viva feliz,

viva Kleon!

(31)3234-1008

(31)98361-6161

@kleonprofessional
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PARQUE AQUÁTICO
Nosso Campeonato Interno de Natação
Todo ano nadadores jaraguenses
esperam com grande expectativa pelo
CINA, campeonato interno voltado
para associados, matriculados ou não
na escola de natação. O torneio visa
reunir colegas e familiares em torno
do esporte, competindo em clima de
amizade e descontração. O campeonato é sempre realizado na Piscina
Olímpica e dividido em categorias por
idades. Neste ano participaram mais
de 100 nadadores, com idades de 6 a
91 anos! O evento foi realizado no dia
26 de outubro, sendo algumas provas

transferidas para o dia 31, devido a
condições climáticas desfavoráveis.
Foi também realizada no dia 31 a prova Raia Rápida, com os oito melhores
tempos femininos e masculinos nos
50m livres, sendo campeões os nadadores Luisa Ayub e Victor Cabral.
O CINA 2019 prestou homenagem ao
Sr. Antônio Cocenza dos Santos. Ele
já foi Diretor do Parque Aquático e um
dos grandes incentivadores do Nado
Artístico no Jaraguá, além de ter contribuído com os trabalhos no Clube como
Conselheiro em diversas gestões.

Membros da Diretoria Executiva com o homenageado Antônio Cocenza dos Santos

Equipe de Nado Artístico

Premiação

Novas conquistas da Natação
Nos dias 13 e 14 de setembro a
equipe de natação do Jaraguá participou do 24° Troféu Kurosa de Natação
Mirim-Petiz na cidade de Ipatinga. A
competição teve a participação de 14
equipes, num total de 260 atletas. Representaram o Clube Jaraguá no torneio
13 nadadores, que conquistaram quatro
medalhas de Ouro, três de Prata e três
de Bronze. O trabalho do Clube na formação de atletas da natação tem se destacado, contribuindo para a consagração

do Jaraguá como o quinto melhor clube
de referência na natação mineira.
O Clube recebeu no dia 28 de setembro 20 atletas para o Torneio FAM, competição expressiva da natação, sediada
na Piscina Coberta. Representaram o
Jaraguá 16 atletas, nas categorias Mirim
e Petiz, entre 8 e 10 anos. Ao todo os
nadadores jaraguenses conquistaram
quatro medalhas de Ouro, duas de Prata
e duas de Bronze. Parabéns a todos os
competidores!

Torneio FAM
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Troféu Kurosa de Natação

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019

Nado Artístico em torneio nacional
Atletas jaraguenses estiveram
em novembro, do dia 12 ao 17,
no Rio de Janeiro, participando do
Campeonato Brasileiro Interclubes de
Nado Artístico. Foram 8 associadas
que representaram o Clube nas
competições promovidas no Parque
Aquático Maria Lenk, que integra
o Complexo Esportivo Cidade dos
Esportes, na Barra da Tijuca: Aline
Moreira Lucena, Ana Luisa Amaral

Lopes, Julia Peres de Menezes, Laura
Xavier Mello, Luiza Fontes Orsini,
Manuela Ribeiro Ferreira, Maria
Fernanda Martins Merguizo, Vitória
Xavier Mello. O Clube Jaraguá foi
vice-campeão brasileiro na Categoria
Infantil Nível B, campeão brasileiro na
Categoria Juvenil Nível B, campeão
brasileiro na Categoria Júnior Nível B.
Parabéns às atletas pelas conquistas!

“Foi uma emoção muito grande ter participado do Campeonato Nacional e, após cinco anos, voltar ao cenário nacional do Nado
Artístico. Realizamos um grande sonho, de estar lá entre os grandes Clubes. Estamos com muita garra e vontade de crescer cada dia
mais, fazer com que o Clube tenha visibilidade cada vez maior na modalidade. As meninas estão fazendo história e mantendo viva a
chama do Nado Artístico no Jaraguá!"
Webert Rodrigues

Dia do Professor, 15 de outubro, é comemorado com café da manhã especial para professores do Parque
Aquático - Natação Máster, Deep Water e Hidroginástica, na orla da Piscina da Passarela, organizado pelos Assessores
das modalidades.

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019
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ESPORTES
Nossa Equipe de Corrida
A corrida é ótima alternativa para
quem busca uma atividade física desafiadora e com grandes benefícios
para a saúde. No Clube Jaraguá, desde 2007, está em atividade a Equipe
de Corrida, que reúne sócios para a
prática do esporte. Em 2019, o grupo passou a ser chamado de Equipe
de Corrida Soutri, devido à parceria
firmada entre o Clube e a empresa
de assessoria esportiva Soutri, que
se tornou responsável pelo treinamento dos atletas. Atualmente a
equipe é formada por 60 corredores,
com idade entre 30 e 80 anos, desde iniciantes a maratonistas.

Esportistas que fazem parte do
grupo têm a oportunidade de participar de competições e outras atividades. Um dos eventos promovidos,
sempre no último sábado de cada
mês, é o Trail Run, no qual os corredores fazem treino em uma trilha. Os
treinos regulares são realizados às
terças e quintas-feiras, das 18h30 às
20h30, e aos sábados, das 7h às 10h,
na Praça Nova (Pampulha). Para participação nas atividades da Equipe são
obrigatórios: entrevista inicial, avaliação fisioterápica e atestado médico,
sendo que a avaliação e o atestado
precisam de renovação anual.

Dia 10 de novembro, 40 atletas participaram da 1ª
Corrida de Revezamento do Jaraguá! Foram 19 voltas
na pista de corrida, um total de 11.305 m. A disputa
entre as equipes Verde e Vermelha foi bastante
acirrada, com vitória da equipe Vermelha.
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ESPORTES

14º Campeonato de
Futevôlei do Jaraguá

Crescimento do Handebol Feminino

Foi um sábado de boas disputas e
muita diversão para atletas do Futevôlei do Jaraguá. No dia 26 de outubro
20 associados, organizados em 10 duplas, participaram do 14º Campeonato de Futevôlei. Os jogadores brilharam

O grupo de Handebol Feminino
já está virando tradição e ganhando
seu espaço no Clube Jaraguá! Hoje
participam 56 associadas com idade
entre 14 e 50 anos, que treinam às
terças e quintas, às 18h30. O grupo
é promovido pela Diretoria de Esportes Especializados e a participação
das jogadoras é gratuita. A atividade proporciona grande interação
e diversão das participantes, que

formam um grupo unido e animado,
como comenta a Assessora Luciana
Pereira: “Hoje temos no grupo gente
que nunca jogou e também pessoas
que jogaram na adolescência e, depois de anos, resgataram o esporte
e estão muito felizes. A integração
é tão grande que formamos uma
grande família”. Outras informações
podem ser obtidas no Departamento
de Esportes: 3490-9111/9114.

Atletas

Campeões

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019

nas areias do Clube, veja quem foram
os campeões: Anderson e Gaúcho (1º
lugar), Thiago Lima e Juninho (2º lugar), Alemão e João (3º lugar). Mais de
50 pessoas estiveram envolvidas com
a organização do torneio.

Vice-Campeões

Terceiro Lugar
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ESPORTES
Torneio Tênis Solidário
Nos dias 9 e 10 de novembro
foi promovido no Clube Jaraguá o
6º Torneio Solidário do Tênis, com
participação de mais de 80 tenistas. Foram arrecadadas cerca de
200 latas de suplementos e leite em

pó, doadas à instituição social Lar
Teresa de Jesus, que abriga pacientes com câncer. Os doadores ganharam convite para participar da festa
de confraternização do campeonato
promovida no dia 23 de novembro.

As arrecadações foram doadas à instituição social Lar Teresa de Jesus

Nossos atletas do Tênis foram
vice-campeões no Open de Tênis!

Campeões: Cristina, Walder, Paulo, Fred, Cleber, Álvaro

Vice-Campeões: Cris, Guto, Álvaro, João Gabriel, Lucas e Dimitri

Rua Ilacir Pereira Lima, 424 - Cidade Nova
31 2515-6046 / 98407-6415
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1º Torneio de Futmesa do Jaraguá
Foram 20 participantes no 1º
Torneio de Futmesa do Jaraguá, divididos em duas categorias. Na Categoria Infantil todos jogaram entre
si mudando os parceiros, e ao final
os quatro melhores colocados decidiram o resultado, ganhando os que
fizeram maior número de pontos
durante o evento. A Categoria jogou
sets de 15 pontos e os campeões
foram: Davi André Loreto (1º lugar)
e Antônio Magalhães (2º lugar). A
Categoria Livre foi disputada em

chave única, todas as duplas jogaram entre si, classificando-se as
quatro melhoras para as semifinais
e finais. A Categoria foi disputada
em sets de 21 pontos e os campeões foram: Rafael Pontello e Pedro
Lacerda (1º lugar) e André Loreto e
Victor André (2º lugar). Cada participante fez doação de 1 quilo de
alimento não perecível e as arrecadações foram destinadas a uma
instituição social.

CREDITAR
C O N TA B I L I D A D E

C O N S U LT O R I A
- Assessoria Contábil e Tributária
- Rotinas Trabalhistas
- Gerenciamento de custos e controle de estoque
- BPO Financeiro

“O seu sucesso faz parte do nosso negócio!”
Márcio Reis
Sócio Diretor

Rua Aquidaban, 885 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG
Te l . : ( 3 1 ) 3 2 9 6 - 4 6 3 4 C e l . : ( 3 1 ) 9 9 2 9 6 - 11 4 2
contabilidade@creditar.com.br
www.creditar.com.br
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Presidente Carlão
O presidente Carlos Jefferson Tôrres, conhecido
como Carlão, assumiu o comando da Diretoria Executiva
do Jaraguá em 2017 com muita garra e determinação,
movido pela vontade de contribuir para o crescimento
do Clube Jaraguá que, como ele sempre diz, é o quintal de sua casa! Dedicou tempo e esforço voluntários
durante os três últimos anos, trabalhando com afinco
ao lado do vice-presidente Christian Ayres e dos outros
doze membros da diretoria, norteado por diretrizes como
a eficácia no atendimento às demandas dos sócios e a

austeridade na gestão financeira. Ao fim de seu mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro de 2019,
ele orgulha-se de ter cumprido grande parte de suas
propostas de campanha. Deixa um legado importante,
resultado do empenho e realização com sucesso de diversos projetos de melhoria em infraestrutura, esportes,
eventos, recreação, comunicação, marketing, gestão
administrativa e estratégica.
A história do presidente Carlão no Jaraguá começou
em 1981, quando tornou-se sócio. Desde então passou a

ser participante ativo na vida do Clube e atleta jaraguense
de coração! Sua primeira atuação na gestão do Clube foi
como membro do Conselho Fiscal e, em seguida, como
Membro do Conselho Deliberativo, no biênio 2005-2007.
Ainda nesse período, ele assumiu o cargo de Diretor 1º
Secretário. Em 2009 e 2010 atuou como Vice-Presidente
do Conselho Deliberativo e também Diretor de Esportes
Especializados. Foi então convidado para candidatar-se
às Eleições 2016, saindo vitorioso e assumindo a presidência do Clube Jaraguá no mandato 2017-2019.

Carlão com sua filha Nathália e sua esposa Inês
na reinauguração da Piscina da Passarela

“Tivemos como propósito manter e aprim
orar
o relacionamento so
cial,
atingindo qualidade e
satisfação máximas dos
associados.”
José Maria Duar te
Diretor 1º Secr et ário

“Trabalhamos determinados e com firme propó
o
sito de fazer uma gestã
melhor para todos.”
Robney de Melo Rocha
Dir etor 2º Secretário

“Nosso desafio de fazer
cumprir as metas da ge
stão
do Carlão foi constante.
Fizemos tudo com bastante
zelo
e encerramos o triênio
com
muitos resultados posit
ivos.”
Jadir Al ves de Morae
s
Diretor 1º Financeiro

Carlão e Christian Ayres na
abertura do Cifuzinho 2018

“Lidamos com os importantes desafios de manter a
saúde financeira do Clube,
com transparência nas ações
e bastante acuidade em nossos trabalhos.”
Sinval Cossenzo Sobrinho
Diretor 2º Financeiro
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“Nos so objet ivo foi
o
fazer uma adminis traçã
s
mo
óti
exemplar! Garantir
ra
entretenimento e lazer pa
os
os as sociados, com tod
o
nd
lha
ba
os funcionário s tra
.”
com afinc o e dedic aç ão
Everton Moraes
Dir etor Administrativo

“E st ivemo s
sempre
atento s para
que a s aç õ e s
e o s projeto
s de melhori
a
e st ive s sem
bast ante ali
nhado s à s d
emandas divers as do s só
cio s.”
Misael A lvare
ng a
Dir etor de S
ede
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encerra Gestão 2017-2019

“Tivemos como premissas preocupar-se com a
qualidade do nosso trabalho e de nossas equipes,
buscando sempre inovar
e trazer melhorias para os
sócios.”
Marcos Antônio
dos Santos Junior
Dir etor Social

“Buscamos propors a
cionar aos associado
ível
maior quantidade poss
em
ias
nc
de boas experiê
o,
tic
nosso Parque Aquá
do
uma das principais áreas
Clube.”
Wendel Rios
Diretor do Parque
Aquático

Diretor Wendel no Campeonato Brasileiro de
Natação

“Desenvolvem
projetos releva os muitos
ntes, sempre
em prol de
melhorias pa
ra
os jaraguense
s.”
Ubiratan Ca
rne
Dir etor de E ir o
sportes
E specializa
dos

“Nosso compromisso foi de contribuir com o
Clube de maneira positiva,
somos jaraguenses de coração!”
Cláudio Gama
Dir etor de Futebol
de Campo

m“Buscamos estar se
as
s
da
pre presentes em to
do os
áreas do Clube, ouvin
atensócios e procurando
s.”
de
ida
der às suas necess
Antônio Elias
Diretor de Esportes
Recr eativos

Diretores Jadir e Marcos

pro“Tivemos o com
uma gesmisso de realizar
e eficaz,
tão democrática
franco e
mantendo diálogo
sociados.”
aber to com os as
Mar celo Peito
Dir etor da Ár ea
do Tatu
Carlão com Diretores Marcelo e Sinval
na premiação do Futebol Feminino

Carlão com o Diretor Bira

Carlão com os Diretores Cláudio e José Maria

Diretor Robney, Carlão e Diretor Everton

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019

Diretores Antônio Elias e Misael
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Ações sociais em benefício da comunidade local
O Clube Jaraguá realiza, desde 2017, atuação social junto à Escola Estadual Anita Brandão. O objetivo é promover melhorias em demandas estruturais
da Escola, que é vizinha do Clube. De acordo com

o Estatuto Social do Clube, artigo 2º, inciso V, é de
responsabilidade da instituição promover atividades de relevância pública e social. Dessa forma, o
Clube mantém diálogo e parceria com instituições

da comunidade, buscando contribuir para o desenvolvimento local. Como forma de mostrar sua gratidão pelo apoio dado pelo Jaraguá, a Escola Estadual
Anita Brandão enviou uma linda carta ao Clube!

Prezado Sr. Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente valemo-nos do presente para destacar e agradecer as ações sociais do Jaraguá Country Club, amplamente desenvolvidas no decorrer de 2017 até o presente ano. Tendo à frente a atual gestão, enfatizamos que a Escola Estadual Anita Brandão, circunvizinha ao Clube Jaraguá,
não apenas contou com a pontual e dedicada atenção da direção do clube, como mantém com ela um diálogo de parcerias e apoio incontestável. Dentro do
espaço social que o Clube abarca, o direcionamento de atividades que vêm sanando as demandas estruturais e prediais da escola, atendem regiamente ao
disposto no Estatuto Social do Clube, em seu Capítulo 1, art. 2º, inciso V: “a promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social”.
A comunidade da Escola Anita Brina Brandão reconhece e agradece as ações de inferência social do Clube Jaraguá, destacando-o no âmbito da institucionalização de seus objetivos e da realização plena dos mesmos, a saber, principalmente, o que se faz constar no § 2º, alínea a), “o reconhecimento
da participação social do cidadão”. E, no §4º, alínea b) de seu Estatuto, “doação de recursos físicos, humanos e financeiros, ou prestação de serviços
intermediários de apoio [...] a órgãos do setor público que atuam em áreas afins.”
Quando a escola, enquanto lugar de sistematização dos conhecimentos, é foco da atenção de uma instituição de renome e alcance tal qual o Jaraguá
Country Clube, há de se entender que, de fato, a educação passa a ser realizada em construção conjunta. Os objetivos do Clube Jaraguá e da Escola Estadual
Anita Brinda Brandão ajustam na educação para cidadania, para a aplicabilidade e reforço dos valores sociais, para o cuidado com o meio ambiente, para a
vivificação dos espaços que solidificam e estruturam o Bairro Jaraguá. A escola inscreve-se como beneficiária das ações sociais do clube em questão e por
elas agradece, destacando novamente a importância dos diálogos e das ações travadas entre as direções de ambas instituições.
Participar não implica apenas defender uma ideia, mas sim fazer da participação um modo de agir sobre o meio ambiente a fim de salvaguardá-lo,
protegê-lo, atender às suas necessidades. A Escola Estadual Anita Brina Brandão reforça-se sobre os fazeres positivos e pontuais do Jaraguá Country Club.
Atenciosamente,
Vanilde Dias da Silva
Diretora da Escola Estadual Anita Brina Brandão

20

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019

NOVOS PROJETOS
Mundo do trabalho no Jara Job
Você já conhece o Jara Job?! Ele
está disponível no site do Clube Jaraguá:
https://www.jaraguaclub.com.br/index.
php/contato-secretaria/jara-job. É um
banco de dados colaborativo, mantido pelos associados, que cadastram
ofertas de trabalho ou contatos e informações de sócios prestadores de serviço autônomo. Participe enviando uma
oferta de trabalho ou seus dados como
prestador de serviço autônomo. Outras
informações podem ser obtidas no Departamento de marketing: 3490-9108;
marketing@jaraguaclub.com.br. Acesse,
confira, aproveite!

Ciclo de Palestras do Jara
Tem projeto novo na área! É o
Ciclo de Palestras do Jara, que tem
como objetivo criar no Clube um
espaço para que os sócios possam
trocar experiências e se informar sobre temas relevantes do cotidiano,
como, por exemplo, família, saúde
e bem-estar, filhos, profissão. Os
encontros são promovidos bimestralmente em diferentes formatos,

como oficinas, dinâmicas, apresentações multimídia e palestras. No
dia 11 de outubro, como parte da
programação da Semana das Crianças, foi realizado o primeiro encontro, com a palestra “Descobrindo
emoções e fortalecendo a relação
entre pais e filhos”, que reuniu aproximadamente 30 pessoas, crianças
e adultos.

Confira também no site o Programa de Vantagens do Jaraguá!

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019
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Festa da Criançada

recreação
Arena Games
Foi promovida, no dia 5 de outubro, mais uma edição do Arena
Games. O evento atraiu cerca de
300 associados, que se divertiram com os jogos Mortal Kombat,
LOL, Fortnite e Just Dance. Para os
amantes do futebol, teve Torneio
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FIFA 2020, com 50 atletas inscritos, sendo campeões: Bernardo
Assis Coelho (Categoria Infantil),
Luca Pinheiro Maciel Santo (Categoria Jovem) e Thiago Machado
(Categoria Adulto). O Arena Games
já é tradição no Jaraguá!

Um evento mais que especial comemorou o Dia das Crianças no Clube
Jaraguá, reunindo cerca de 4 mil associados no Salão Social e no Belvedere
no dia 12 de outubro, com estações
de atividades, festival de sorvete e o
incrível show da Turma Disney. No dia
13 foi promovida a Gincana da Família, com participação de mais de 100

associados: pais e filhos que brincaram juntos em clima de muita descontração. No mês das crianças foi
também oferecida uma ampla e diversificada programação, do dia 8 ao dia
16 de outubro, com cineminha, Rolê
no Jara, oficinas e muitas brincadeiras.
O mês de outubro no Clube Jaraguá foi
alegre, colorido e animado!
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Mostra de Circo
A magia do circo invadiu o Salão
Social do Clube Jaraguá. Os alunos
da Escola de Circo tiveram a oportunidade de mostrar, no dia 3 de

outubro, o trabalho realizado durante
o ano de 2019. Familiares e amigos
de nossos artistas se divertiram muito com as apresentações.

OCULARE

G E S TÃ O C E R T I F I C A D A
OCULARE HOSPITAL DE
OFTALMOLOGIA

Hospital referência
em Oftalmologia
em Minas Gerais

CERTIFICADO nº 0149/006/0131
VALIDADE: 28/06/2020

www.oculare.com.br | programamaisvisao.com.br

MANTENHA SUA VIDA ATIVA E MAIS SEGURA!
Há três anos, o Sindicato das Seguradoras (SindSeg MG/GO/MT/DF) patrocina,
por meio do programa Bem Saudável, a Equipe de Corrida de Rua do Clube Jaraguá
e estimula as pessoas a proteger o seu bem mais precioso: a saúde!
Você sabia que quase metade da população do Brasil é sedentária? O sedentarismo
é um fator de risco para a nossa saúde, pois é um dos responsáveis pelo desenvolvimento
de problemas cardiovasculares, cânceres e doenças degenerativas. Nosso corpo não foi
feito para ﬁcar parado: pratique atividade física de 120 a 150 min por semana.
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“O Sindicato acredita que o apoio à
Equipe de Corrida de Rua do Clube
Jaraguá valoriza o cuidado com a
saúde por meio de uma atividade
esportiva acessível e democrática”.
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF
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Novidade, diversidade e
Criatividade e inovação marcaram a programação de eventos sociais do Clube Jaraguá em
2019. Os grandes eventos, realizados em datas
comemorativas, trouxeram novidades no formato,

programação e estrutura. Foram criadas edições
temáticas especiais do Happy Hour, que atraíram
grande número de associados e convidados, como
o Festival de Caldos, o Especial Flash Back e a festa

de Halloween. Eventos inéditos também conquistaram os jaraguenses e proporcionaram atender a
públicos variados, como o Balada Jovem, o Festival
de Inverno Rock In Jara e o Festival Gastronômico.

Festival Gastronômico
O Festival Gastronômico foi promovido no dia 28 de setembro, na orla da Piscina da Passarela. O evento atraiu
cerca de 2.200 pessoas, que curtiram o dia com muita comida gostosa, na companhia de amigos e familiares. As
barracas foram montadas na própria orla, e as atrações musicais – Lígia Cabral & FL Group e Felipe Ferraz – animaram a festa com shows impecáveis. Sócios e convidados elogiaram a organização e a estrutura e expressaram
desejo de que o Festival passe a fazer parte da agenda regular de eventos do Clube.

Festa de Halloween
O Happy Hour de Halloween, realizado dia 1º de novembro, foi uma noite mais que especial. A festa reuniu quase 4
mil pessoas no Clube Jaraguá, no Salão Social e Belvedere. A Casa do Terror fez sucesso com a garotada. Associados
e convidados entraram no clima do evento e capricharam no visual das fantasias. A banda Belo e Malditos garantiu a
animação na pista de dança. Jaraguenses e convidados assombraram e agitaram de verdade o Clube Jaraguá!

“O Halloween foi um marco na história do
Clube, pois nunca um Happy Hour reuniu tanta
gente, cerca de 4 mil pessoas! Este resultado
é fruto de muito trabalho, é o reconhecimento
do associado de nosso esforço e dedicação.”
Assessor Fábio Franco Rodrigues

147M² DE LUXO, CONFORTO
E O MELHOR LAZER DA REGIÃO

PRONTO
PARA
MORAR

Piscinas adulto e infantil • Espaço kids • Playground • Salão de jogos
Spa com sauna • Academia montada • 3 espaços gourmet • 2 salões de festa
Quadra poliesportiva • Quadra de tênis de saibro • Campo de futebol gramado
/unenco

@unencoconstrutora

unenco.com.br/empreendimento/torresdohorizonte/

(31) 3484-5443 (31) 99588-5443

26

OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019

atratividade nos eventos sociais

Marcos Antônio dos Santos Junior é Diretor
Social e faz o planejamento de eventos
juntamente com a equipe da Coordenação de
Eventos e Recreação.
EVENTOS SOCIAIS 2019

DATA

PÚBLICO

10/jan a 17/fev

20.526

Baile do Pirata

02/mar

1.565

Eventos de Carnaval

05/mar

2.063

Matinê Infantil

03/mar

2.253

Baile das Mães

10/mai

873

Missa das Mães

12/mai

2.256

Vila da Páscoa

21/abr

1.718

Happy Hour Especial Samba

26/abr

1.022

2º Churrascão do Clube Jaraguá

18/mai

608

Happy Hour Especial Sertanejo

31/mai

1.036

Arraiá do Jara

15/jun

8.626

Arraiá Mirim

22/jun

2.175

Happy Hour Especial Festival de Caldos

28/jun

1.371

Festival de Inverno Rock In Jara

13/jul

2.464

Piscina Di Buteco

19/jul

881

Baile dos Pais

09/ago

1.614

Missa dos Pais

11/ago

2.575

Happy Hour Especial Flash Back

30/ago

1.602

Festival Gastronômico

28/set

2.869

Dia das Crianças

12/out

3.719

Happy Hour Especial Halloween

01/nov

3.931

Baile de Aniversário do Clube

22/nov

1.748

Happy Hour Especial Festa das Cores

29/nov

808

Projeto Verão
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Baile do Coral
Dia 6 de outubro foi realizado no
Salão Social o Baile do Coral do Clube
Jaraguá. Organizado pela coordenadora do grupo, Ana Maria de Freitas
Alvarenga Machado, o evento está
em sua segunda edição. Foi criado no
ano passado, com objetivo de promover integração e diversão junto a integrantes do Coral e seus círculos de
amizades. A festa teve como atração

Passeio Ecológico
musical a Banda Tríade. “Todo ano
realizamos este baile e os membros
do Coral ajudam na venda de mesas.
Este ano tivemos o Salão Social repleto de convidados, com todas as 120
mesas ocupadas! A festa é para nós
momento de muita alegria; de cantar,
conversar e aproveitar a noite junto a
pessoas queridas”, afirma Ana Maria.

Mais uma edição do Passeio
Ecológico foi promovida no dia 14
de setembro. O destino escolhido
foi o Hotel Fazenda Lagoa Azul, em
Esmeraldas. Os cerca de 250 participantes aproveitaram o dia ao ar livre,
com uma programação diversificada
de atividades para todas as idades:
pescaria, caminhadas, piscinas,

sauna, passeio a cavalo, espaço kids,
pedalinho, barco a remo. O evento é
organizado pelo associado Guilherme
Bruno Lima – o Sr. Bruno – que cuida
de todos os detalhes com muito carinho, buscando sempre pesquisar locais inéditos e especiais, que possam
proporcionar uma experiência única
aos sócios e convidados presentes.

Sr. Bruno e participantes do Passeio fazem homenagem especial ao Presidente Carlão

Homenagem aos participantes mais experientes!
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Vapt Vupt do Truco
O Vapt Vupt de Truco foi realizado
dias 2 e 3 de novembro, na Área do
Tatu, com 32 duplas participantes
e expressiva participação feminina!
O torneio foi organizado pelo Diretor da Área do Tatu, Marcelo Peito,
o Assessor Belego e os associados Márcio Faleiro e Ricardo Biato.

Parabéns às duplas premiadas, em
especial aos novos campeões, muito bem-vindos ao seleto grupo de
campeões do Truco do Jaraguá! A
classificação final foi: Júlio e Vaninho
(1º lugar); Roberto e Nico (2º lugar);
Manoel Bok e Miltinho (3º lugar);
Gustavo e Marcelo (4º lugar).

Campeões do Truco

ERRATA: No Jornal do Jaraguá
Edição 15 foi publicado com
erro resultado do Campeonato
de Truco disputado dia 24 de
agosto. Os campeões foram
Marcelo e Gustavo!
Participação feminina no Truco

Eventos da Sinuca
O ano da Sinuca em 2019 foi animado! Foram
sete torneios Vapt Vupt realizados, de fevereiro a
setembro; além do Campeonato Interno de Sinuca,
promovido em outubro, e do Torneio de Aniversário

do Clube, disputado em novembro. Sem deixar de
lembrar que sediamos este ano o XXXVI Campeonato
Brasileiro de Sinuca – 2ª Etapa, recebendo em nossa casa 108 atletas de diversas regiões do país.

O Clube foi também local de realização da final da
Copa Fecemg de Sinuca 2019, disputada no Salão
de Sinuca pelos Clubes Asbemge e Labareda, sendo
o Asbemge campeão.

Campeonato Interno de Sinuca

Torneio de Sinuca Aniversário do Clube Jaraguá

Disputado em 27 de outubro

Disputado em 10 de novembro

Categoria Prata

Categoria Ouro

Categoria Prata

Categoria Ouro

Marcelo Lamounier (Campeão)
Cesar E. M. Magalhães (Vice-Campeão)
Domingos Sergio Rodrigues (3º lugar)

Leandro Pereira Kessimos (Campeão)

Domingos Sergio Rodrigues (Campeão)

Miguel A. Mendes Cota (Vice-Campeão)

Antonio Fajardo Filho (Vice-Campeão)

Rogério Canuto Silva (3º lugar)

Valter Ribeiro Camargo – Valtinho (3º lugar)

Fernando Silva Lima (4º lugar)

José Maria Otoni – Zema (4º lugar)

José Moreira de Almeida (4º lugar)

Vicente Geraldo do Nascimento Filho – Tim
(Campeão)
Ângelo João Pinho (Vice-Campeão)
José Maria Otoni – Zema (3º lugar)
Wanderson F. de Moura – Deca (4º lugar)

Assessor José Gusmão e Diretor Antônio Elias
com os campeões Leandro, Miguel, Cesar e Marcelo

Categoria Ouro: Angelo e Tim

Categoria Prata: Fajardo e Domingos

Categoria Ouro: Angelo e Madeira

Categoria Prata: Marcelo e Valtinho

Vapt Vupt Edição 121
Disputado em 15 e 22 de setembro
Categoria Prata
Marcelo Lamounier (Campeão)
Valter Ribeiro Camargo – Valtinho
(Vice-Campeão)
Mário Homem (3º Lugar)
Rodrigo Ribeiro (4º Lugar)

Categoria Ouro
Angelo João Pinho (Campeão)
João Carvalho Fernandes – Madeira
(Vice-Campeão)
Miguel Antonio Mendes Cota (3º Lugar)
Marcos José de Oliveira (4º Lugar)
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Flashes do Jara
Espetáculo Dançartes: 19 de novembro

Teatro Comitê Feminino: 26 de novembro

30
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Flashes do Jara
Baile de Aniversário: 22 de novembro

Happy Hour Festa das Cores: 29 de novembro
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ESTACI ONE MAIS PE RTO DO

AEROPORTO DE CONFINS

• Mais de 500 vagas • Serviço de Van 24h
• Vagas cobertas

• Cafeteria

• Sentido aeroporto

• Segurança

• Sala confortável
RECORTE E APRESENTE NO

SUPERPARK
APLICATIVO

VOCÊ
GANHOU

20%

DE DESCONTO

SUPER PARK

Mais facilidades, benefícios
e serviços para nossos clientes.

Válido para hospedagens até 31.12.2019.
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FLUXO FINANCEIRO
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Nossos parceiros

IDENTIDADE VISUAL

CENTRAL DO
ESTUDANTE
PARA CADA PESSOA, UM MUNDO DIFERENTE

CREDITAR
C O N TA B I L I D A D E

C O N S U LT O R I A

SEGURANÇA - EIRELI

31-2111-0500

POLO PAMPULHA
3566-4360
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Palavra da Inês

AGENDA
Dezembro
15/12 – Chegada do Papai Noel
31/12 – Réveillon

Janeiro
27 a 31/01 – Colônia de Férias
Circuito Verão Jaraguá 2020

Fevereiro
Carnaval 2020
Circuito Verão Jaraguá 2020

Inês Tôrres
A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa...
Quando se vê, já são seis horas...
Quando se vê, já é sexta-feira...
Quando se vê, já terminou o
ano...
Com base nesse poema de
Mário Quintana, após três anos de
gestão da presidência do meu marido, Carlos Tôrres, compartilho com
vocês minha última mensagem como
primeira-dama.
No fim deste mandato, tenho em
mim gratidão. Gratidão a Deus pela
tarefa cumprida, com a certeza de
que demos o nosso melhor.
Reconhecimento pelas amizades
fortalecidas no caminho, pelos novos
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amigos e parceiros que ganhamos
como presente de Deus, que estimularam e fizeram a diferença em todas
as situações apresentadas, nos desafios e nas alegrias.
Para a nova gestão que se iniciará em 2020, rogo a Deus que sigam
com o mesmo lema: de justiça e
amor; e para que os frutos colhidos
sejam saborosos.
Nossa presença no Clube continuará constante, pois ele sempre foi
e continuará sendo a extensão da
nossa casa.
Meu respeito e minha admiração
por todos vocês são inerentes ao
meu coração.
Muitas bênçãos a todos os
Jaraguenses!
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