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Prezada Família Jaraguense,

Nesse momento nunca antes vivido, avaliamos 
como extremamente necessário falarmos das 
ações que a Diretoria Executiva vem tomando 
desde o início da pandemia, o que tem sido 
feito com frequência em nosso site e nossas 
redes sociais.  Mas também gostaria de fazer 
um balanço do primeiro semestre de 2020.

Todas as ações tiveram como objetivo princi-
pal qualificar a mão de obra do Clube, propor-
cionar melhorias na gestão administrativa e 
operacional, realizar as ações necessárias para 
o momento de Pandemia do Covid-19, além de 
preparar a estrutura do Clube para um serviço 
ao associado mais qualificado no retorno das 
atividades. 

Em fevereiro, foi realizada a substituição do 
Gerente Geral do Clube. Assumiu o cargo Gus-
tavo Ferraz, Turismólogo, pós-graduado em 
Administração de Empresas, com vasta ex-
periência em empreendimentos turísticos, de 
entretenimento e lazer, além de eventos cultu-
rais e esportivos. Gustavo começou suas ativi-
dades em abril com o objetivo inicial de criar 
e implantar os protocolos de reabertura do 
clube com segurança para o retorno dos asso-
ciados. Além disso, está desenvolvendo e apli-
cando uma série de treinamentos de capacita-
ção para nossa equipe estar melhor preparada 
para receber novamente os associados. 

A assistente de contratos do Clube, estudante 
do curso de Direito, foi substituída pelo advo-
gado Gabriel Loyola, profissional com registro 
na OAB, que qualifica as análises jurídicas do 
Clube. Houve uma renegociação do valor do 
contrato para assistências técnicas judiciais 
em perícias na área de Engenharia de Segu-
rança ou Medicina do Trabalho de R$ 3 mil 
para R$ 1,5 mil. Além de gerar uma economia 
de 50 % por perícia realizada, o Clube já obteve 
êxito em demandas no primeiro semestre. 

No departamento de Comunicação e Marke-
ting, passa a integrar a equipe o jornalista Mar-
celo Torres, profissional com vasta experiên-
cia na área, passando por órgãos de extrema 

relevância no Estado. Foi celebrado um novo 
contrato de Marketing Digital que gerou uma 
economia de R$ 4 mil por mês ao clube. Nesta 
área, o Clube busca evidenciar ao associado de 
forma mais clara seus canais de relacionamen-
to, disponibilizando informações institucionais 
no site do Clube e utilizando as redes sociais 
como ponto focal para ações e informações de 
lazer, cultura, social e esportes, que é a premis-
sa principal de nosso Clube. É importante lem-
brar ao associado que busque sempre os ca-
nais oficiais de comunicação do Clube. Lá você 
tem acesso à informação correta e segura, evi-
tando assim as Fake News que são divulgadas 
por outros meios.

Também com o objetivo de adequar o Clube 
à legislação vigente, a partir de junho, passou-
-se a reter 6% (seis) do vale transporte de seus 
colaboradores. Além disso, foi contratada uma 
auditoria externa para revisão e adequação do 
fornecimento do vale transporte e vale com-
bustível para os colaboradores, através da atu-
alização dos comprovantes de residência. Essa 
ação irá gerar uma economia média de R$ 8 
mil por mês, ou aproximadamente R$ 96 mil 
por ano. 

Um novo acordo individual com os colaborado-
res foi realizado estabelecendo a nova política 
de compensação de banco de horas de 1h por 
1,5h para 1h por 1h, trazendo um maior controle 
e efetividade nos funcionários. No modelo an-
terior, era comum os funcionários acumularem 
banco de horas e no gozo das férias individuais 
vender 10 dias e gozar 20 dias acrescido de 10 
dias de banco de horas.

No refeitório do Clube, foi implantado um con-
trole mais eficaz do fornecimento de refei-

palavra DO 
PRESIDENTE

INSTITUCIONAL

Cláudio Gama - Presidente
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Pandemia

A pandemia da Covid-19 trouxe uma série de 
mudanças no dia a dia do clube e também 
do associado. No dia 18 de março, o Jaraguá 
teve seu alvará de localização e funcionamen-
to suspenso. Com isso, o clube teve de tomar 
uma série de medidas para se organizar nesse 
período.

ções, onde somente funcionários passaram a 
ter permissão à refeição e não mais terceiros e 
prestadores de serviço, gerando também me-
nos despesas. 

Buscamos uma nova enfermeira responsá-
vel pelo ambulatório, aperfeiçoando a área de 
saúde por meio dos colaboradores e iremos 
cada vez mais aperfeiçoar nossos protocolos 
para o atendimento ao associado.

Algumas obras e melhorias foram realizadas 
nas estruturas do Clube para entregar um Ja-
raguá mais atrativo aos associados em sua re-
abertura. 

Na piscina olímpica, a partir de laudos técni-
cos que indicam um alerta sobre a situação 
estrutural e de segurança, será realizada a reti-
rada de azulejos para uma avaliação do possí-
vel problema. Em um segundo momento, será 
feito um orçamento real para a solução e futu-
ramente sua execução. Esta ação está dentro 
da rotina de manutenção do Clube. O toboá-
gua também foi retirado e as demais piscinas 
também passaram por benfeitorias para uma 
melhor experiência do associado.  

Nas escolinhas de natação está sendo prepa-
rada uma nova metodologia para o retorno 
das atividades, além de ser realizado todo o in-
ventário do material para as aulas e parte deles 
renovado. O parquinho também está passan-
do por melhorias. 

Foram feitas adequações na academia, para o 
melhor aproveitamento dos alunos. O salão da 
sinuca passou por melhorias, além da revitali-
zação das mesas. Além disso, a obra da quadra 
squash, que foi iniciada na gestão passada, foi 
finalizada e o espaço estará disponível para o 
associado na reabertura do Clube. Os quios-
ques passaram por uma revitalização com 
foco na limpeza e uma nova pintura. Todas as 
ações estão sendo executadas com segurança 
e preservando a saúde dos funcionários, a par-
tir das orientações para o momento atual. 

O Clube tinha contas em aberto junto à Copa-
sa referentes a gestão anterior e os primeiros 
meses da gestão atual no valor aproximado de 
R$ 92 mil e foram quitadas. O clube aguardava 
a renegociação e atualização de valores junto à 
empresa no que se refere ao serviço de coleta 
e tratamento de esgoto. Como não houve po-
sição satisfatória, a Diretoria Executiva optou 
por liquidar todo o débito, o que ocorreu em 

maio e junho. 

A partir do mês de julho, cumprindo ao que de-
termina o Estatuto Social e o Regimento Inter-
no do Clube, será iniciado o recadastramento 
geral de todos os associados. Essa ação, além 
de obrigatória, é fundamental para que possí-
veis distorções sejam corrigidas, não aconteça 
a evasão de divisas e que o associado tenha 
sempre segurança das suas informações e um 
maior controle na portaria para acessar o clu-
be. As informações, regras e o calendário ofi-
cial para esta ação estarão em breve nos ca-
nais oficiais de comunicação do Clube.

ESTATUTO SOCIAL DO JARAGUÁ
 COUNTRY CLUB

Capítulo VII - Dos Deveres dos Sócios, 
Art.23, Item VIII

São Deveres do Sócio Titular: participar, 
juntamente com seus dependentes, do re-
cadastramento periódico quinquenal e/ou 
quando solicitado pela Diretoria Executiva, 
sujeito às penas previstas neste Estatuto.

REGIMENTO INTERNO DO
JARAGUÁ COUNTRY CLUB

Capítulo II, Seção I, Art. 9º - Da Carteira So-
cial e Acesso ao Clube

A cada 5 (cinco) anos, a contar pelo primei-
ro ingresso ao Clube, todos os associados 
deverão passar por um recadastramento 
obrigatório, com apresentação de docu-
mentos atualizados.

INSTITUCIONAL
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Entre 20 de março e 6 de abril, foi concedido o 
período de férias para a maior parte dos fun-
cionários. O Clube também aderiu à Medida 
Provisória nº 936 de 1º de abril de 2020, que tra-
ta do Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda, realizando com 66 % 
dos funcionários a suspensão e/ou redução da 
jornada de trabalho. 

Foram distribuídos máscaras e equipamen-
tos de proteção e álcool em gel para os fun-
cionários, além da instalação de novos locais 
para higienização das mãos. Nossa equipe do 
Ambulatório realiza a aferição da temperatura 
dos funcionários diariamente e a secretaria foi 
adequada para receber os associados de for-
ma segura. Além disso, estamos em constante 
atualização das boas práticas para este mo-
mento em consonância com as orientações 
dos órgãos de saúde.

Todos os contratos de prestadores de serviços, 
em sua integridade, foram revistos. A maior 
parte destes contratos foi suspensa, propor-
cionando uma redução de mais de 50% destas 
despesas. Apenas os contratos essenciais para 
o funcionamento básico do Clube foram man-
tidos. Os contratos que ainda irão vencer estão 
sofrendo revisões e ajuste de preços de acordo 
com o que é praticado no mercado, buscando 
a máxima efi ciência e a segurança jurídica.

As compras e contratações de serviços neces-
sários ao funcionamento do Clube passam por 
criteriosa análise e processo licitatório desde o 
início do ano. Obrigatoriamente, devem ser or-
çadas pelo menos três empresas, priorizando 
o menor preço e a qualidade na entrega fi nal 
e todo o processo passa pela análise e aprova-
ção de pelo menos três diretorias antes de ser 
executado.

Todas as Diretorias tiveram suas despesas re-
duzidas ou zeradas a partir do mês de abril. As 
competições tradicionais, festas e outras ativi-
dades foram adiadas e quando o Clube puder 
retomar suas atividades, um novo cronograma 
será elaborado e divulgado a todos os associa-
dos. Teremos muito prazer em realizar nossas 
atividades, que fazem parte da nossa história, 
desde que autorizados e com todas as medi-
das de segurança.

Foi detectada a necessidade de melhorias 
no controle dos processos gerenciais do Clu-
be. Sendo assim, no mês de maio, a Diretoria 
Executiva deu sequência na manutenção dos 

sistemas de gestão e controle Alterdata e Qua-
lity, realizando aplicações de recursos em equi-
pamentos e treinamentos para a qualifi cação 
das equipes administrativas e operacionais ao 
longo do ano. Também foram disponibilizadas 
ferramentas adequadas para o trabalho, o que 
futuramente vai permitir à Diretoria redimen-
sionar o efetivo de mão de obra em cada uma 
das áreas do Clube.

Nossa Diretoria tem o compromisso de bus-
car a máxima redução nos custos e como pre-
missa reverter quaisquer resultados do fl uxo 
fi nanceiro no 2º trimestre de 2020 em efetiva 
redução na cobrança da taxa de condomínio 
do associado. Em um primeiro momento, ti-
vemos que entender o real impacto do fecha-
mento do Clube e das medidas efetivadas. Ini-
ciamos com a possibilidade da fl exibilização 
em 50 % dos pagamentos de maio e junho e o 
saldo podendo ser parcelado até o fi m do ano. 
Para os meses de julho e agosto o Clube defi -
niu o desconto de 16,5 % nas taxas de condomí-
nio para os sócios que estiverem adimplentes 
e estabeleceu possibilidades de parcelamento 
das dívidas para os que estiverem com débitos 
em aberto com o Clube em até dezoito meses. 

Não há dúvidas sobre o momento e o quan-
to estamos cuidando da saúde fi nanceira do 
nosso Clube. Prezando pela transparência, 
publicamos mensalmente todas as informa-
ções em nosso site. Basta acompanhar o fl uxo 
fi nanceiro, especialmente de abril em diante, 
e ler nossas perguntas e repostas publicadas 
para entender as razões para as nossas deci-
sões. 

Para fi nalizar, agradecemos a compreensão de 
todos vocês. O momento tem sido bastante 
difícil para todos, para nossas famílias e nos-
sos trabalhos. O Clube é e sempre será nosso 
local de lazer, confraternização, prática de es-
portes e descanso. E é pensando em vocês e 
nele que estamos fazendo esse trabalho com 
muita transparência e carinho. Ressaltamos 
que estamos passando pela Pandemia sem 
interromper os processos de melhoria no fun-
cionamento do clube e mantendo nossa saú-
de fi nanceira para que quando esse momento 
terminar, retornemos com força total para re-
cebê-los. 

Que isso tudo acabe logo e possamos nos ver 
em breve. Grande abraço!

INSTITUCIONAL
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A pandemia da Covid-19 pegou todos de surpre-
sa e causou grandes reflexos indesejados na vida 
social e financeira das pessoas, gerando uma cri-
se desafiadora e incerta. Diante da triste situa-
ção, o Clube Jaraguá visando a manutenção do 
emprego dos funcionários e a continuidade das 
manutenções necessárias, já contando com um 
alto índice de inadimplência, mas sem deixar de 
pensar em alguma opção que ajudasse o asso-
ciado a manter suas contas em dia, ofereceu a 
redução de 50% nas taxas de condomínios dos 
meses de maio e junho, e os outros 50% de cada 
mês reduzido a serem parcelados nos próximos 
seis meses seguintes. 

A diretoria vem trabalhando incansavelmen-
te para que o saldo mensal entre as despesas 
e receitas seja cada vez mais positivo e possa 
ser revertido em descontos para os associados. 
Maiores informações e esclarecimentos são en-
contrados no site do clube, e visando a preser-
vação da transparência o fluxo financeiro é fre-
quentemente atualizado e divulgado também 
no site para acompanhamento de todos.

Novas decisões

Os primeiros meses de clube fechado serviram 
para o entendimento e avaliação dos impactos 
causados pela pandemia, que resultaram na to-
mada de novas decisões. Tendo como base a si-
tuação financeira de abril e maio e considerando 
a previsibilidade de junho e julho com a manu-
tenção da suspensão do alvará de funcionamen-
to e localização, a Diretoria Executiva, visando o 
contentamento dos associados e se preocupan-
do com a situação que cada um enfrenta nesse 
momento, deliberou descontos no valor da taxa 
de condomínio para os meses de julho e agosto.

Clube Jaraguá concede descontos 
na taxa de condomínio

INSTITUCIONAL

Será aplicado um desconto de 16,5% no valor da taxa de condomínio de julho e agosto, 
com vencimento em 15/07 e 15/08, para os associados que estiverem ADIMPLENTES até o 
dia 30 do mês anterior a cada vencimento.

O valor do desconto será referente à taxa de condomínio do sócio proprietário e dos de-
pendentes.
Caso o associado tenha outros valores a serem cobrados como parcelamento de débitos 
anteriores, convites, dentre outros, estes valores específicos não serão alterados.

Para os associados que já realizaram o pagamento da anuidade referente a 2020, serão 
gerados dois créditos no valor de R$ 49,17* cada, referentes a julho e agosto, e poderão ser 
utilizados até janeiro de 2021.

*A base de cálculo deste valor é de 16,5% da taxa de condomínio do sócio proprietário que é R$ 298,00.

•

•

•

As taxas de Julho e Agosto serão mais leves para os associados.
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Para uma melhor organização e maior segurança, 
na reabertura do Clube solicitamos que os asso-
ciados apresentem a carteirinha para acesso. Isso 
porque a biometria será desativada visando a pre-
servação da saúde dos associados e funcionários. 

Outras orientações serão divulgadas em breve, 
assim que o Clube tiver a autorização para reabrir.

Carteirinha será item de uso obrigatório.

Acesso ao Clube
INSTITUCIONAL

Para uma melhor organização e maior segurança, 
na reabertura do Clube solicitamos que os asso-
ciados apresentem a carteirinha para acesso. Isso 
porque a biometria será desativada visando a pre-
servação da saúde dos associados e funcionários. 

Outras orientações serão divulgadas em breve, 
assim que o Clube tiver a autorização para reabrir.

Carteirinha será item de uso obrigatório.

Em cumprimento ao que determina o Estatuto 
Social do Clube Jaraguá, será realizado o reca-
dastramento geral de todos os associados, sem 
exceção. A atualização dos dados é obrigatória 
para sócios e dependentes e, para que o asso-
ciado não tenha impossibilitada a sua entrada 
nas dependências do clube, ele deve ajustar 
sua situação, regularizando o que for necessá-
rio, o quanto antes. 

O objetivo do recadastramento, além de cum-
prir o estatuto, é um passo inicial a moderniza-
ção no sistema de acesso ao Clube. Não haverá 
mais fi cha cadastral no sistema sem fotos, im-
pedindo assim, possibilidade de fraude.

A previsão é que a ação se inicie em julho, a 
data será divulgada em breve em nossos ca-
nais de comunicação. Fiquem atentos! 

Em caso de dúvidas e outras informações, 
deve-se fazer contato com a Secretaria: 
secretaria@jaraguaclub.com.br ou 
3490-9109/9110.

Vem aí o recadastramento
do Clube Jaraguá

A ação está prevista para todo o segundo semestre.
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INSTITUCIONAL

inclusão na sociedade. E através do 
retorno sempre positivo das mais de 
50 mil pessoas que já participaram do 
projeto, ele só vem crescendo e salvan-
do cada vez um número maior de vi-
das.

Admirado e satisfeito pelos resultados 
alcançados pelo Luiz Vidas, o Clube Ja-
raguá fi rmou uma parceria promisso-
ra com o instituto, que passará a dispo-
nibilizar ambulâncias e treinamentos 
para o Clube. Um ganho imensurável 
para o Jaraguá no âmbito da saúde. 

Acesse o site: www.luizvidas.com.br, 
e conheça esse maravilhoso projeto.

O Instituto Luiz Vidas é uma institui-
ção não governamental provedora 
do desenvolvimento humano e da 
integração social que vem ajudando 
milhares de pessoas.  
Por meio de serviços de atendimento 
médico pré-hospitalar de urgências 
e emergências, o projeto mantém 
ações sociais e destina aproximada-
mente 40 cursos profi ssionalizantes 
gratuitos à população de baixa ren-
da, estimulando boas práticas de 
saúde, educação, cultura e lazer. 
O Luiz Vidas acredita que minimi-
zando as desigualdades sociais é 
possível capacitar as pessoas para 
que elas tenham oportunidades de 

LUIZ VIDAS, UM PROJETO 
VALOROSO DE UM JOVEM 
EMPREENDEDOR!

Luiz Henrique com seus 30 anos já benefi ciou mais de 50 mil pessoas.
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O Clube Jaraguá se orgulha de ter promovido 
tantos eventos legais com a presença de artis-
tas renomados no mercado da música, e ter 
proporcionado a tantas pessoas (sócios, depen-
dentes e convidados) a oportunidade de viver 
momentos prazerosos e inesquecíveis. 

A saudade das nossas festas está enorme, e a 
certeza de que ainda teremos muitos outros 
eventos tão bons ou ainda melhores que os an-
teriores, alimenta a nossa esperança de um re-
encontro em breve.

É grande a saudade do que a pandemia da Covid-19 não nos permitiu viver mais uma vez, 
mas maior ainda é a esperança de que viveremos eventos ainda melhores, em breve.

#TBE - Throwback Events

curtas do jara

Wilson Sideral - 2018

Molejo - 2014

Skank - 2013

Nando Reis - 2014

Sambô - 2019

Daniel - 2019
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curtas do jara

Em tempos de quarentena, muitas pessoas ti-
veram que se adaptar a uma nova rotina. As 
casas com crianças certamente sentiram ain-
da mais a diferença, uma vez que os pequenos 
agitam qualquer ambiente. 

Pensando em ajudar as mamães e os papais a 
distraírem a criançada, veja o caça palavras que 
criamos para que vocês possam se divertir jun-
tos.

Lembrando que todas as quartas-feiras, às 14h, 
o Tio Robson, responsável pela diversão das 
crianças do Clube Jaraguá, disponibiliza um ví-
deo, em nossas redes sociais, para que elas con-
tinuem se divertindo aí em casa. Não percam!

A presença das crianças em casa vem 
exigindo criatividade dos pais.

Crianças x Quarentena 



14 MAI | JUN 

curtas do jara
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e até sacos de arroz se transformam em pesos 
na hora de improvisar aparelhos de muscula-
ção. A criatividade está em alta e vem sendo 
explorada para substituir as atividades con-
vencionais e tudo isso é válido quando se trata 
de saúde. Portanto, se não for possível ter um 
acompanhamento on-line de um profi ssional, 
os treinos devem ser moderados de forma a 
não ser prejudicial. 

Nas redes sociais do Clube Jaraguá você conta 
com vídeos de treinos com os professores do 
clube, todas as segundas-feiras às 10h. Não per-
cam! Movimentem-se!

Mais do que deixar o corpo em forma, bem 
defi nido, e esteticamente bonito, os exercícios 
físicos são extremamente importantes para a 
saúde. Nesse período de pandemia onde es-
tão todos ansiosos e passando mais tempo em 
casa, os cuidados com a saúde muitas vezes 
são esquecidos, a alimentação desregulada e 
as desculpas para não se movimentar as mais 
variadas.

Os amantes de atividades físicas já aderiram 
os treinos em casa em suas rotinas e provaram 
que é possível sim, se cuidar sem sair de casa. 
Garrafas de refrigerante, amaciantes de roupas 

Com academias fechadas o improviso toma conta dos treinos em casa.

O importante é não ficar parado

curtas do jara

Antes de recorrer a atividade física em sua casa, confi ra algumas dicas para otimizar 
seus exercícios: 

Antes de tudo, faça um aquecimento para que o sangue circule e evite lesões. Até 10 
minutos de exercício aeróbico já é o sufi ciente. Você pode pular corda, fazer polichine-
los, correr no bairro, entre outros.

Cuidado para não se lesionar. Já que você não tem um professor para te ajudar com os 
movimentos corretos, a dica é procurar vídeos on-line que expliquem cada atividade e 
o movimento ideal para fazer.

Em contrapartida, se você sofre de problemas em áreas específi cas (joelhos, costas, 
pescoço, ombro), a melhor coisa é procurar um profi ssional da saúde para fazer a indi-
cação correta das atividades que você pode fazer. 

Em princípio, o mais importante do que utilizar maior quantidade de peso para a ati-
vidade, é fazer o movimento correto. Priorize a segunda escolha, faça o exercício com 
movimentos devagar e seus músculos aproveitarão melhor o exercício.

DICAS ANTES DE FAZER EXERCÍCIOS FÍSICOS 

•

•

•

•

•
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Como você está se cuidando nesta 
linda jornada chamada vida?

A vida pede pausas e quando não fazemos o 
universo se encarrega de trazer estes momen-
tos para a nossa jornada. Por quê? Porque é 
preciso parar e refl etir. Nunca refl etimos tanto 
não é verdade? São muitos papéis para exercer 
em apenas 24 horas! 

A verdade é que são muitos sistemas para 
olharmos ao mesmo tempo. A lista é grande, 
mas o principal papel é o do indivíduo que está 
aqui agora, o EU comigo mesmo. Como está 
este papel na vida de vocês? Na novela da sua 
vida, este papel é o principal? O protagonista? 
Ou ele tem fi cado nos bastidores?

Antes de qualquer coisa é preciso cuidar da 
gente, da nossa essência, das nossas necessi-
dades, estou falando de um bom banho, um 
café da manhã que nos deixe mais feliz, uma 
meditação de cinco minutos, uma música que 
toca o nosso coração... É muito importante este 
autocuidado para começarmos o dia bem e 
atendermos as demandas que vão surgir ao 
longo dele.
Como vocês têm se cuidado? O que vocês têm 
feito por este EU que está aí?

Quando cuidamos de nós, cuidamos automa-
ticamente de todos que estão ao nosso redor. 

Já perceberam que quando estamos nervosos, 
irritados, tensos, tudo ao redor fi ca também? 
Acredite, o autocuidado é transformador!

Ame-se e tenha orgulho de tudo que você está 
conquistando, tudo o que está aprendendo, de 
todos os papéis que está exercendo, e quando 
estiver muito cansado (a) lembre-se: Cuide de 
você!

Renata Andrade 
Psicóloga / COACH

Instagram: @coachrenataandrade
E-mail: coachrenataandrade@gmail.com

curtas do jara
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jaraguá tem novo gerente geral
Buscando a profissionalização e a melhoria 
constante nos processos, a Diretoria Executiva 
do Jaraguá contratou um novo Gerente Geral 
para o Clube. Gustavo Ferraz assumiu a posição 
em abril.

“Sempre ouvi falar muito bem do Clube. O Ja-
raguá tem uma estrutura única em Belo Ho-
rizonte e me encanta o relacionamento e pro-
ximidade com a comunidade onde ele está 
inserido. Encarei a oportunidade para integrar 
a equipe como um grande desafio profissional. 
Temos o objetivo de, inicialmente preparar e 
estabelecer os protocolos para a reabertura do 
Clube priorizando a segurança dos associados 
e da nossa equipe, neste “NOVO NORMAL” que 
será o período pós pandemia. Buscaremos ao 
longo do trabalho aperfeiçoar os processos do 

Clube, capacitar cada vez mais nossas equipes 
administrativa e operacional e ter como meta 
proporcionar ao nosso associado a melhor ex-
periência em clubes de Belo Horizonte”.

Gustavo Ferraz é turismólogo, pós graduado 
em administração de empresas e com carreira 
consolidada na área de operações e atendimen-
to ao cliente. Atuou em empreendimentos de 
renome nacional e internacional, como o Insti-
tuto Inhotim em Brumadinho/MG, na Pousada 
Literária e Fazenda Bananal em Paraty/RJ, e nas 
Salas VIP da Mastercard no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos em São Paulo/SP. Além 
disso, foi responsável pela área de alimentação 
e bebidas da sede Mineirão na Copa América 
2019, realizada no Brasil.

Depoimentos
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ESPORTES

O Futebol no Clube Jaraguá é tradição! Muitos são os associados que se re-
únem ao longo do ano para praticar e se divertirem, mas o assunto fi ca sé-
rio quando se trata do CIFU- Campeonato Interno de Futebol, torneio com 
maior participação dos associados. 

Em 2019 o Clube Jaraguá realizou um maravilhoso torneio, assim como nos 
anos antecedentes. Neste ano, infelizmente, não foi possível sua realização 
devido a COVID-19, mas o Clube manteve os cuidados com a grama e não vê 
a hora de colocar a bola em jogo novamente!

Uma saudade chamada CIFU
O maior campeonato de futebol do Clube Jaraguá 

já está sendo pensado.
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Fé e esperança são palavras de ordem para 
nós, Jaraguenses.

Ter esperança é fundamental para nós seres 
humanos. Nunca foi tão necessário ter espe-
rança para que possamos sair dessa crise.

Crer no amanhã é necessário e fundamental. 
Crer que o homem é um ser frágil, todavia re-
siliente e forte. 

O exercício da solidariedade permite enxergar:  
a vida só será bem vivida quando se reconhe-
cer que é dom para todos e todos têm o direi-
to de vivê-la como um dom.  A vida precisa 
ser bem cuidada, com equilíbrio de hábitos, 
tratamento adequado do meio ambiente, e 
também no horizonte do entretenimento, 
das conversas amigas e no abraço fraterno. E 
só existe um caminho que exige disposição 

para se envolver em ações solidárias. Agora, 
mais do que nunca, não apenas como retóri-
ca, a solidariedade deve, de fato, emergir em 
novas formas de presidir, ser selo de autenti-
cidade da fé, fundamento de uma cidadania 
qualificada, caminho para o desenvolvimen-
to integral. É o que pedimos a Deus, não só 
pelo nosso presidente, Cláudio Gama, como 
para toda diretoria e associados.

A  COVID – 19  é um fenômeno pandêmico que 
atinge a todos, independente de classes sociais. 
Negá-lo, é ser irresponsável diante daquilo que 
ocorre atualmente em todo o mundo, peran-
te nossos olhos, em tempo real. Transformá-lo 
em terror inadvertidamente é prestar um mau 
serviço social e é contribuir para o caos. Atribuir 
castigo divino à humanidade é buscar uma 
justificativa, no mínimo fundamentalista, para 
uma realidade que, para além de discursos 
de pecado, culpa, fé em Deus, é fundamental 
alimentar a esperança e valores humano-cris-
tãos.  É eximir-se da responsabilidade de formar 
consciência crítica que pode ajudar a cuidar e a 
salvar a vida do próximo.

Aprendemos com os erros, crescemos e melho-
ramos.

Necessitamos ter esperança que a cura está a 
caminho. O mundo vive o paradigma de espe-
rar a pandemia passar e achatar a famosa cur-
va de contaminação para que possamos voltar 
aos nossos alegres dias.
Agora teremos que viver o “NOVO NORMAL”, 
sem beijos, abraços e carinhos tão comuns en-
tre nós.

E é nessa premissa que nós, Jaraguenses, te-
mos que nos espelhar, aguardando dias melho-
res para a reabertura de nossas atividades no 
nosso mundo encantado que tanto amamos o 
nosso “JARAGUÁ”!

O NOSSO JARAGUÁ, onde somos felizes, onde 
somos amigos, onde somos uma grande famí-
lia.

Tenho fé e esperança de vê-los em breve!!! 
Shirley Gama

Palavra da Shirley

mensagem
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Fluxo Financeiro

fluxo financeiro
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