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É muito bom ver 
como a família jara-
guense vem se expan-
dindo, não é mesmo? 
Já somos quase 18 mil 
associados e atingi-
mos a marca de mais 
de 8 mil curtidas no 
Facebook. Números 
expressivos que reafir-
mam nosso lugar entre 
os maiores clubes da 
capital mineira, com 
destaque pela realiza-

ção de grandes feitos, tanto em esportes quan-
to em eventos sociais. É com uma alegria es-
pecial que escrevo desejando a você uma boa 
leitura desta que é a edição de número 100 do 
nosso informativo.

Cada uma das edições dessa primeira cen-
tena conta um pouco da nossa história e cum-
pre seu papel de manter você, associado, bem 
atualizado diante da riqueza de atividades do 
Jaraguá Country Club. São fotos e notícias ca-
pazes de reforçar ainda mais a união de todos 
os associados. Ao chegar a esta edição marcan-
te para nossa trajetória, peço que você tam-
bém colabore para continuar melhorando cada 
vez mais o Clube ao qual pertencemos. E uma 
maneira de prover melhorias é se adaptar a 
cada momento traçando caminhos em sintonia 
com o bem-estar dos associados.

O calor deste ano, por exemplo, está mui-
to intenso e por isso já estamos planejando o 
Projeto Verão, que normalmente começa na 
segunda quinzena de janeiro e vai até o Carna-
val. Já estamos com um Clube cheio neste mês 
de outubro, por isso vamos repetir e ampliar 
ainda mais o sucesso desse projeto que sem-
pre anima a família jaraguense.

Estamos chegando também às finais dos 
dois últimos grandes torneios esportivos de 
2015, o CIFUZINHO e o CIEJ. Esses campeona-
tos reuniram atletas de várias idades e moda-

lidades disputando com alegria e força de von-
tade jogos marcados pela alta qualidade e pelo 
bom desempenho dos atletas. Com finais pre-
vistas ainda para novembro, os participantes 
poderão comemorar o resultado com grandes 
festas de encerramento.

Além disso, também já é momento de nos 
prepararmos para os dois principais eventos de 
fim de ano do Jaraguá, que estão recebendo 
foco e dedicação total da diretoria de eventos. 
Há uma grande expectativa para o aniversário 
de 54 anos do Clube, que será comemorado no 
dia 20 de novembro com as bandas Raulzitles 
e Chevette Hatch. Especial também será a festa 
de Réveillon com atrações que irão ocupar des-
de o Salão Social até o Deck Sul. Como é de pra-
xe a grande procura por essas festas, as mesas 
e os ingressos já estão disponíveis para venda 
na Secretaria do Clube.

Com toda essa programação e também com 
os registros dos já tradicionais eventos mensais 
do Jaraguá, como a Saideira Musical, Happy 
Hour e Baile da Melhor Idade, a finalização de 
reformas e a divulgação transparente do Fluxo 
de Caixa, fechamos esta centésima edição do 
Informativo Jaraguá Country Club. Espero que 
você aproveite bem este material e guarde-o 
com as outras 99 que vieram antes, já que está 
registrada nessas páginas a história tão bonita 
que vivemos em mais de 50 anos do Clube.

Um grande abraço e boa leitura!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

EDITORIAL
Edição 100 e expansão do Clube
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Eventos sociais e esportivos  
de novembro e dezembro

NOVEMBRO
11/11 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão social – 19h30
20/11 – Aniversário do Clube
Local e horário: Salão social – a partir das 21h
24/11 – Comitê Feminino
Local e horário: Salão social – horário a definir
27/11 – Happy Hour
Local e horário: Deck Norte – 19h
28/11 – Festival de Nado Sincronizado
Local e horário: Parque aquático – 8h
29/11 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte – a partir das 10h

DEZEMBRO
09/12 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão social – 19h30
13/12 – Chegada do Papai Noel
Local e horário: Salão social – 10h
31/12 – Réveillon 
Local e horário: Salão social – 22h

ESPAÇO ABERTO
Este espaço é destinado a você, associado do Clube Jaraguá, 

que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do 
Informativo do Jaraguá Country Club ou fatos relacionados aos 
eventos e ao dia a dia do Clube. Colabore com a revista! Envie sua 
história, conte um caso inusitado passado no Clube, um aconte-
cimento ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para 
ser publicada. Este espaço é todo seu. Entre em contato através 
do e-mail mkt@jaraguaclub.com.br ou pelo Facebook. Participe!

BAILE DOS PAIS
“Parabéns pelo Baile dos Pais 2015! Foi espetacular! Sucesso total, 
bandas excelentes, além da participação da sócia Regina Mori, da 
Banda Dib Six!!! O Cover do Queen foi de tirar o fôlego! Valéria 
Carvalho

SAIDEIRA MUSICAL DE OUTUBRO
“Foi um domingo sensacional para os que lá estiveram. Quem não 
foi perdeu um grande show. Obrigado ao diretor Luciano Teotônio 
e à sua equipe que estão deixando as nossas tardes de domingo 
cada vez mais agradáveis.” Fabio Franco Rodrigues

DEPOIMENTO
“Esse Clube é muito TOP! Sou sócia há oito meses e estou adoran-
do, é como se fosse o quintal da minha casa!” Wilma Machado



ínDICE
6 – Torneio de Buraco com final acirrada
6 – Maratona de Buraco do 2º semestre
7 – Atletas de boliche são premiados em campeonato nacional
7 – Equipe de basquete em campeonato no Colégio Militar
9 – CIEJ Squash 
10 – CIEJ Miss Vovô e Miss Vovó
11 – CIEJ Natação
12 – CIEJ Futsal 
14 – CEIJ Vôlei
16 – CIEJ Peteca
19 – CIEJ Basquete
20 – CIEJ Tênis
21 – CIEJ Boliche
25 – Cifuzinho tem jogos bem disputados
27 – Torneio Cinquentíssimo chega à final
28 – Equipe de corrida participa de Night Run
29 – Jaratri promove triatlo no Clube
30 – Saúde e bem-estar: AVC
32 – Academia é revitalizada
33 – Turismo: Serra do Caraça
34 – A importância da hidratação
34 – Obras em redes de água e esgoto
36 – Fluxo de Caixa
37 – Galeria: Aconteceu
45 – Galeria: Este é o nosso Clube
46 – Informações

38 – Jaraguá Food Truck 
anima noite dos associados

8 – CIEJ incentiva várias 
modalidades esportivas

40 – Baile da Melhor Idade 
comemora 19 anos

22 – Dia das Crianças 
promove alegria e diversão

Seja parceiro do Jaraguá e amplie
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ANUNCIE AQUI
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mkt@jaraguaclub.com.br
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Campeonato de Buraco finaliza com disputas acirradas
O torneio de buraco do Jaraguá 

mais uma vez teve jogos acirrados.  
As finais foram realizadas no 
domingo, dia 20 de setembro. Os 
campeões da série A foram a dupla 
Valéria e Vitor, com a média de 0,85, 
seguidas por Simone e Hilda Goes, 
com 0,69, e em terceiro lugar ficaram 
Consenza e Jean, também com 0,69, 

mas perdendo nos critérios de desempate.
Quem sobe para série A são Cidinha e Maria Lúcia, 

que venceram a série B com 0,73 de média, seguidas por 
Margareth e Belego, com 0,64. O terceiro lugar dessa 
chave, que por pouco não subiu para a série A ficou com 
a dupla Marta e Graça, com também 0,64, mostrando a 
“milimétrica” diferença entre os participantes. Em breve a 
direção do TATU divulgará a data da entrega dos troféus e a 
festa de confraternização.

A maratona de buraco do segundo semestre prendeu 
a atenção dos associados durante o domingo, dia 25 de 
outubro. Foram 18 duplas que se confrontaram mediante um 
sorteio. As partidas tiveram duração de 60 minutos ou queda 
de três mil pontos. A dupla com maior número de vitórias 
se sagrou campeã.  Campeãs: Cosenza e Jean. Vice-campeãs: 
Nena e Marli. 3ª colocada: Hilda Melo e Silvana.

Maratona de buraco do 2º semestre anima associados 
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ESPORTES

Equipe de boliche do Jaraguá se destaca  
em campeonato nacional 

A Equipe de Boliche do Jaraguá representou o Clube no XXX 
Campeonato Brasileiro Individual de Boliche, que aconteceu entre 
os dias 4 e 7 de setembro.  Os associados e atletas Daniel Murta, 
Vanessa Andrade, Eduardo Andrade, Thiago Felicetti e Alexandre 
Marques fizeram uma boa representação do Jaraguá.

Os maiores destaques foram Daniel Murta com a medalha de 
bronze na 1ª divisão e com a segunda colocação no all events geral 
do Campeonato, e Thiago Felicetti, com a medalha de bronze na 2ª 
divisão. Além disso, Thiago também fez a melhor linha de todas as 
divisões, com 276, fez a melhor série na 2ª divisão, com 1.200 pinos, 
conquistou o 6º lugar no all events geral e se consagrou tricampeão 
brasileiro na categoria juvenil sub 21.

Conquista do basquete Adulto
A equipe adulta de basquete do Clube Jaraguá disputou um 

campeonato quadrangular no Colégio Militar de Belo Horizonte 
recentemente e conquistou a segunda colocação. Participaram 
também as equipes Anjos Celestes, Nova Contagem e do Colégio 
Militar (campeã). “Tivemos o mesmo número de vitórias, mas per-
demos no desempate por saldo de pontos. O Colégio Militar tinha 
seis a mais. Montamos uma equipe adulta vinda das escolas de 
esportes e a previsão é de que o setor se desenvolva mais no Clu-
be”, destaca o professor da escola de basquete, Álan Francis. Para 
celebrar essa retomada do basquete no clube, um churrasco foi 
realizado para comemorar o primeiro grande resultado desta equi-
pe formada há menos de seis meses.

Para que remediar? 
Tudo o que tem valor para você 
merece estar seguro.
Adquirir um seguro é fundamental para quem busca 
tranquilidade na hora de enfrentar os imprevistos que 
surgem no dia a dia. É melhor prevenir.
Escolha uma seguradora de sua confiança e consulte o corretor de seguros.

sindsegmd.com.br facebook.com/SindsegMG linkedin.com/company/sindseg-mg-go-mt-df

Equipe de boliche do Jaraguá com o campeão Pan-americano Marcelo 
Suartz
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Torneios do CIEJ envolvem associados em várias 
categorias esportivas

FUTSAL
VÔLEI FEMININO
SQUASH
TÊNIS
NATAÇÃO
BASQUETE
PETECA
BOLICHE
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O CIEJ (Campeonato de Integração de Esportes do Jaraguá) é um conjunto de campeonatos envolvendo 
algumas das mais tradicionais modalidades esportivas do Clube em um mesmo período. Além da com-
petição, é uma maneira dos atletas associados se confraternizarem, já que a premiação de algumas mo-
dalidades são realizadas em conjunto. O torneio deste ano foi bastante elogiado por seus participantes e 
até o fechamento desta edição faltou apenas a cobertura da premiação e confraternização dos torneios 
de boliche e natação, além da final do Futsal. A Diretoria de Esportes Especializados promete um evento 
maior e ainda melhor para o próximo ano.
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O torneio de squash do 
CIEJ foi realizado com duas 
categorias: Principiante e 
Avançado. Por ainda ser 
um esporte novo no Clube, 
14 associados participaram 
da competição. Os jogos 
classificatórios aconteceram 

durante a semana e a final no sábado, dia 24/10, seguido 
pela premiação e confraternização entre os atletas. 

Segundo o assessor da área, Wanderley Coelho, o 
principal desafio da modalidade é conseguir a autorização 
do Clube para ter um professor, tendo em vista que há 
pelo menos 15 associados com interesse em aprender a 
jogar. “Nosso principal objetivo é trazer o Alex Nery para 
ser nosso professor. Sua experiência traria uma maior 
motivação e interesse para o esporte, que exige muita 
mobilidade e o jogador precisa evoluir gradativamente. 
Contamos atualmente com 30 jogadores mais frequentes, 
mas queremos quebrar esse paradigma aumentando essa 
participação para que assim possamos conseguir uma nova 
quadra”, explica.

Para participar dos jogos, conhecer melhor a 
modalidade e suas regras procure a assessoria do squash ou 
o Departamento de Esportes.

Campeonato de squash já tem seus campeões

Léo Costa recebe troféu de campeão das mãos do assessor Wanderley 
Coelho

Wanderley Coelho (meio), Audrin Charles (direita) e Alexandre Cardoso 
(esquerda) ficaram com a 2ª, 3ª e 4ª colocação, respectivamente

Rafael recebe o troféu para o campeão da catego-
ria Principiante, Gabriel Paixão

Ivan e Guilherme recebem as medalhas para o 
3º e 4º colocados da categoria Principiante José 
Carlos e Igor

Airton Cardoso foi o vice-campeão da categoria Principiante

Final do squash é bastante movimentada
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Vovôs e vovós dão show em desfile
O domingo, 25 de outubro, teve uma manhã diferenciada no Clube Jaraguá com o concurso Miss Vovó e Mister Vovô, que 

trouxe a alegria e o carisma da melhor idade aos associados presentes. Os avôs e avós jaraguenses desfilaram na passarela à 
beira da piscina como modelos sob a avaliação de um júri. A vencedora entre as mulheres, Sônia Trigueiro, empatou com Paulina 
de Arruda Cordeiro em primeiro lugar, mas ganhou pelo critério de desempate que era a idade: “Fiquei muito emocionada. 
Achei maravilhoso. A vida tem de ser vivida, principalmente na melhor idade, para termos paz, alegria e amor no coração”, 
exalta a jaraguense de 72 anos. Entre os homens um recém-vovô ganhou: “Ganhei o prêmio de vovô do Jaraguá com apenas 12 
dias como avô. Comecei com o pé direito. Ser ‘vô’ é uma bênção. Sou muito tímido e desfilei pela minha neta Giovanna”, revela 
Paulo Roberto Tamieti, de 69 anos.

O Jaraguá agradece a todos os participantes pelo espírito de alegria e por ter proporcionado um momento distinto à história 
do Clube: Mirtes Pacheco, Paulina Cordeiro, Naly Teixeira, Nilza Freitas, Maria José, Boa Ventura, Arino Barbosa Filho e Paulo 
Roberto Tamieti.
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A competição de natação do CIEJ ocorreu no domingo dia 25 de outubro em um único dia 
e contou com a participação de cerca de 50 atletas. Neste ano as categorias contaram com 
algumas novidades e adaptações para o perfil dos nadadores jaraguenses. Apneia e borboleta 
com pé de pato foram algumas delas. Confira os resultados:

Natação faz bonito no CIEJ com grande 
participação dos associados

3
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RESULTADOS

50m Nado Livre Feminino: 1º: Isabel Ferreira Amaral/ 2º: Luísa Rios/ 3º: Dulcilene Fátima Costa
50m Nado Livre Masculino: 1º: Carlos Alberto Assis / 2º: Antônio Carlos Antunes/3º: Lucas Eduardo Antunes
50m Nado Costas c/ Nadadeira Feminino: 1º: Isabel Ferreira Amaral/2º: Helen Jane Ferreira/3º: Nathali Martins                                                  
50m Nado Costas c/ Nadadeira Masculino: 1º: Lucas Ribas/2º: Carlos Alberto Assis/3º: Lucas Eduardo Antunes
50m Nado Borboleta Feminino: 1º: Aline Moreira Lucena/2º: Isabel Ferreira Amaral/ 3º: Amanda Carolina Gusmão
50m Nado Borboleta Masculino: 1º: Carlos Alberto Assis/2º: Lucas Ribas/ 3º: Gabriel Lanzoni
50m Nado Livre c/ Nadadeira Feminino: 1º: Shirley Guimarães/ 2º: Helen Jane Ferreira/3º: Elani Rabelo                                                         
50m Nado Livre c/ Nadadeira Masculino: 1º: Antônio Carlos Antunes/ 2º: Lucas Lanza/ 3º: José Leonardo Quintela Dutra
50m Nado Peito Feminino: 1º: Aline Moreira Lucena/ 2º: Isabel Ferreira Amaral/ 3º: Luísa Rios
50m Nado Peito Masculino: 1º: Carlos Alberto Assis/ 2º: Lucas Eduardo Antunes/3º: Lucas Lanza
50m Nado Borboleta c/ Nadadeira Feminino: 1º: Helen Jane Ferreira/ 2º: Dulcilene Fátima Costa/ 3º: Elani Rabelo
50m Nado Borboleta c/ Nadadeira Masculino: 1º: Lucas Ribas/ 2º: Wendel Rios/ 3º: Pedro Paulo Vasconcelos
50m Nado Combinado Feminino: 1º: Nathalli Martins/ 2º: Amanda Carolina Gusmão/3º: Allana Correa
50m Nado Combinado Masculino: 1º: Lucas Eduardo Antunes/2º: Wendel Rios/ 3º: Marcelo Pimenta
Mergulho em Apneia Feminino: 1º: Aline Moreira Lucena – 77,9m / 2º: Helen Jane Ferreira – 32m / 3º: Luísa Rios – 26,8m
Mergulho em Apneia Masculino: 1º: Pedro Paulo Vasconcelos – 59,3m / 2º: Eliel Araújo – 32m / 3º: Lucas Lanza – 31,5m



Informativo Jaraguá12

O Futsal está a 
pleno vapor no CIEJ. A 
competição começou 
no dia 12 de setembro 
e a previsão de 
término e da festa de 
confraternização é para 
o mês de novembro. 
Seis equipes disputam 

uma fase classificatória, posteriormente quatro 
se classificam e fazem a semifinal. A temática 
dos times da Champions League agradou os 42 
atletas.

CIEJ - Futsal

P
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O ex-lateral direito Alves, que atuou no Cruzeiro e no Atlético, recebeu uma placa de homenagem como patrono do CIEJ

PROVA 21/NOV
inscrições www.chromos.com.br

Do infantil ao médio 
inspirando sonhos!

UNIDADES DO COLÉGIO

CENTRO  RUA DA BAHIA, 1212 - 3213 7070 | ENSINO MÉDIO

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 100 - 3492 2123

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2477 - 3352 6767

VENDA NOVA  RUA RITÁPOLIS, 18 - 3457 5577

chromos.com.br

UNIDADES DO PRÉ

CENTRO  RUA DA BAHIA, 1200 - 3213 7070

PAMPULHA  AV. ABRAHÃO CARAN, 60 - 3492 2121

ELDORADO  AV. JOÃO CÉSAR DE OLIVEIRA, 2463 - 3394 7030

PAMPULHA MALL  AV. ANTÔNIO CARLOS, 8100/4º ANDAR - 3491 3969

VENDA NOVA  RUA PADRE PEDRO PINTO, 2460 - 3454 1000

BARREIRO  AV. SINFRÔNIO BROCHADO, 975 - 3384-8588

NOVA
UNIDADE

UNIDADES DO COLÉGIO UNIDADES DO PRÉ

CENTRO  
PAMPULHA  
ELDORADO  
PAMPULHA MALL  

PROCESSO SELETIVO 2016
INFANTIL  FUNDAMENTAL  MÉDIO
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Anúncios_Campanha Processo Seletivo 2016_Jornal em FocoMidia_Agosto_Setembro_ouro preto - planalto - jaragua.pdf   1   28/09/2015   15:57:37
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Um dos esportes mais 
tradicionais entre o público 
feminino jaraguense tem sido 
um sucesso no CIEJ. Desde o 
dia 13 de setembro, 36 atletas 
divididos em seis times 
disputam a etapa de vôlei. 
A festa de encerramento foi 
realizada no domingo, dia 18 

de outubro, junto com a confraternização da peteca. 
Em 1º lugar ficou o time Atlético de Madrid (Azul), 
em 2º lugar Borússia (Amarelo) e em 3º o Sporting 
(Verde).

CIEJ - Vôlei

X
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CIEJ - Peteca
A competição de peteca do CIEJ já 

tem seus campeões. 41 petequeiros 
disputaram a competição em 
quatro categorias. As finais foram 
realizadas no domingo, dia 4 de 
outubro. Os vencedores foram: 

Categoria A – Campeão: 
Guilherme/Gabriel - Vice: Igor / 
André Loreto.

Categoria B – Campeão: Serjão / Paulo – Vice: Fabrício / 
Ronaldo.

Categoria C – Campeão: Haldane / Kaka – Vice:  Bil / André 
Santos.

Categoria D – Campeão: Carlos Gomes / Eustáquio – Vice:  
Bira / Alexandre.
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www.jaraguaclub.com.br

11/11
19h30 às 23h30

Baile
da

República
da

Melhor
Idade

Venda de mesas na Secretaria
Tel: 3490-9110

Apresentação:

 Sirlo e Banda
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ESPORTES
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As duas equipes 
de basquete que 
disputaram o CIEJ 
fizeram um play off 
de melhor de cinco 
jogos desde o dia 12 
de setembro. Cada 
equipe contou com 
nove atletas. A disputa 
foi acirrada e ainda teve 

o nome de grandes times de futebol e também 
de basquete: Real Madrid x Barcelona. No final o 
Barcelona ganhou a competição e teve o cestinha, 
Fabiano, e seu filho, Lucas, como revelação.

Basquete - CIEJ

W
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O campeonato de 
tênis do CIEJ começou em 
setembro e teve suas finais 
realizadas no domingo, 
dia 25 de outubro. Os 
associados participantes 
foram divididos em quatro 
categorias: 5ª classe, 4ª 
classe A, 4ª classe B e 3ª 

classe. Segundo o assessor Marcos Antônio dos Santos Júnior, 
o torneio foi bastante equilibrado e os atletas interagiram até 
mesmo por meio de um grupo no WhatsApp para a marcação 
de alguns jogos. “Eles tiveram essa autonomia de definir 
os dias para jogarem e todos gostaram da maneira como o 
torneio foi conduzido. Tivemos excelentes jogos de ótimo 
nível”, conta. No mesmo dia das finais os participantes se 
confraternizaram num churrasco, além de participarem da 
premiação dos finalistas.

Torneio de tênis é encerrado com partidas 
muito disputadas

2
RESULTADOS

5ª classe:
1º: Wesceslau Madeira
2º: Bruno Nastini

4ª classe A:
1º: Marcos Antônio dos Santos Júnior
2º: Igor Queiroz

4ª classe B:
1º: Marcelo Luís (Chocolate)
2º: Alisson Duarte

3ª classe:
1º: Rafael Lial (seus pais Mário Sérgio e Rosângela receberam o 
troféu)

2º: Bruninho (Ronaldo Magalhães recebeu sua medalha)

20
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CIEJ - Boliche conhece terceto campeão
A área do boliche organizou um 

torneio formado por 10 tercetos 
e durante pouco mais de um mês 
de competição quatro deles foram 
para as finais. Os jogos foram muito 
equilibrados e as posições na tabela 
se inverteram a cada dia de jogo. Os 
participantes jogaram nas terças, 

quartas, quintas, sábados e domingos e o sistema foi o 
de handcap, em que as pontuações são ajustadas para 
equilibrar o nível dos competidores.

A partida final teve uma pontuação alta dos seis 
jogadores em pista. O terceto formado por Ricardo Guru, 
Júlio Gontijo e Bruno Gontijo venceu Janaína, Lauro e João 
Mathias. Parabéns a todos os participantes!

Lembrando que o salão de boliche está aberto a todos 
os associados que quiserem jogar e conhecer melhor o 
esporte. Os participantes em geral são bastante solícitos e 
o interessado que chegar sabendo pouco ou praticamente 
nada do esporte, certamente será instruído por algum dos 
jogadores ou mesmo pelos monitores da área.

RESULTADOS

Terceto campeão: Júlio Gontigo, Bruno e Ricardo Guru
Terceto vice-campeão: Lauro, Janaína e João Mathias
3º colocado: PC, Léo e Gilberto

All Events: Eduardo Andrade com a média de 189,5
> Melhor Série: Rafael Lima, JC e Anderson com 2953
> Melhor Linha: Rafael Lima, JC e Anderson com 681
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Brincadeiras e muita alegria no 
Dia das Crianças do Clube

O Dia das Crianças do Clube Jaraguá 
foi marcado por muita diversão, 
brincadeiras e show de mágica para as 
os associados mirins. Durante a segunda-
feira, 12 de outubro, brinquedos infláveis 
e diferenciados como “ponte do rio que 
cai”, paredão de escalada, cama elástica, 
além de trabalhos artísticos realizados 
por monitoras como pinturas corporais 
e sprays coloridos para os cabelo 
garantiram a animação da criançada. 

Os pais também aproveitaram o 
feriado para passar mais tempo com 
seus filhos e ao mesmo tempo curtirem o 
dia ensolarado no Clube. A programação 
foi finalizada com uma apresentação de 
mágica divertida e bem-humorada que 
encantou tanto as crianças quanto os 
adultos presentes.
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Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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2015 em andamento

O Cifuzinho tem movimentado os 
campos de futebol do Clube Jaraguá desde 
o final de agosto e estamos chegando à 
reta final da competição. Mantendo a 
tradição dos campeonatos anteriores, 
as crianças, os adolescentes e os jovens 
apaixonados pelo futebol vêm fazendo 
um torneio bastante disputado, com belos 
lances e números expressivos de gols. A 
expectativa é grande para conhecer quais 
serão os times campeões deste ano. Os 
jogos finais irão acontecer nas primeiras 
semanas de novembro. Acompanhe a 
tabela com as datas atualizadas em nosso 
site: www.jaraguaclub.com.br.

CIFUzINHO
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Cinquentíssimo chega ao fim

O Cinquentíssimo é um torneio 
de muita confraternização e amizade 
realizado pelos veteranos das peladas de 
terça, quinta e domingo do Clube Jaraguá. 
O campeonato deste ano reuniu seis 
times em busca do almejado troféu de 
campeão. Os jogos foram realizados nas 
tardes de terças-feiras e a final aconteceu 
no dia 20 de outubro, em que o Real 
Madrid venceu o Juventus por 1 a 0 numa 
partida bastante disputada. À noite os 
participantes se confraternizaram num 
saboroso jantar, sem faltar a tradicional 
cerveja, seguido da premiação para os 
finalistas. Parabéns aos vencedores e 
demais participantes que abrilhantaram 
esse evento com disposição e saúde para a 
prática da atividade física, mesmo depois 
dos 50 anos de idade.
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Jaraguá leva 50 atletas para corrida noturna
A Etapa Água da Night Run levou 

mais de cinco mil corredores à orla 
da Lagoa da Pampulha na noite de sá-
bado do dia 17 de outubro. Como de 
costume, a Equipe de Corrida do Clube 
Jaraguá marcou presença com a parti-
cipação de 50 atletas divididos entre 
os percursos de 5 km e 10 km. O gran-
de número de participantes e os bons 
resultados conquistados destacaram 
o nome do Clube durante a prova. A 
Night Run representa o maior circuito 
de corridas noturnas do país, que, além 
do esporte, envolve atrativos como 

shows musicais e espetáculos de luzes 
dignos de uma noite de sábado ines-
quecível.

O próximo desafio da equipe do 
Jaraguá será  a Volta Internacional da 
Pampulha, uma das principais corridas 
do Brasil. Em sua 17ª edição, a prova irá 
reunir no dia 6 de dezembro em Belo 
Horizonte os maiores nomes do atletis-
mo brasileiro e muitos destaques inter-
nacionais, além dos corredores amado-
res. O Clube Jaraguá irá participar dessa 
prova encerrando o calendário de corri-
das oficiais da equipe em 2015.
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O Jaraguá lançou no domingo, 
20 de setembro, a equipe de triatlo 
do clube durante o JaraTri, que 
contou com a participação de 11 
atletas. A modalidade foi simulada 
na piscina olímpica, na bicicleta 
do spinning e a parte da corrida 
dentro do Clube. “Fizemos uma 
espécie de teste nesse evento, 

usando a própria estrutura do Clube, até mesmo para que 
os associados pudessem conhecer mais sobre a modalidade. 
Temos um espaço ótimo para isso. É um dos poucos clubes 
da cidade com essa estrutura de piscina olímpica e próximo 
à Lagoa da Pampulha”, elogia o atleta e um dos idealizadores 
do evento, Magnus César Bouchardet.

 O atleta explica como será a prática e os objetivos 
dela. “A saúde em primeiro lugar, mas também entraremos 
em competições. Cada um tem seu objetivo. A intenção é 
promover o esporte. Todo mundo pode fazer, até portadores 
de necessidades especiais. O JaraTri é para chamar a atenção 
dos associados para o esporte. Muitos não conhecem. Temos 
15 atletas e esperamos duplicar a equipe. Teremos uma 
assessoria esportiva (Grupo Mais) com orientadores, uma 
mensalidade especial, e cada um terá uma planilha pessoal 
para treinamento, sendo que os atletas combinarão de 
treinar juntos. A planilha será orientada por um profissional 
de educação física. Os horários são flexíveis e mesmo com 
apenas uma hora por dia é possível praticar”.

Qualquer associado pode participar da equipe de triatlo 
do Clube. Para se inscrever, basta entrar em contato com o 
Departamento de Esportes.

Jaraguá lança equipe de Triatlo

ESPORTES
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Algumas doenças que acredita-
mos surgirem de maneira repentina, 
muitas vezes nos dão sinais ao longo 
dos anos antes de realmente “apa-
recerem”. Uma dessas doenças é o 
Acidente Vascular Cerebral (AVC), vul-
garmente conhecida como derrame 
cerebral e é caracterizado pela inter-
rupção do fornecimento de sangue 
para qualquer parte do cérebro. Essa 
interrupção pode se dar por meio do 
bloqueio do vaso sanguíneo por um 
coágulo de sangue (AVC isquêmico) ou 
pelo seu rompimento (AVC hemorrá-
gico). Existem diversos fatores consi-
derados como riscos para aumentar a 
chance de se ter um acidente vascular 
cerebral, sendo o principal a hiperten-
são arterial sistêmica não controlada. 
Aproximadamente 40% dos AVCs ocor-
rem devido à pressão alta, mas ela não 
é a única responsável pelo aumento 
dos casos no mundo.

Para o clínico e sexólogo do Centro 
Médico Pampulha, Ronald Farah, o 
número de pessoas que são acome-
tidas pelo AVC tem aumentado nos 
últimos anos por diversos fatores, 
como colesterol, doença cardíaca, 
tabagismo, consumo exagerado de be-
bida alcoólica e diabetes, mas salienta 
que o envelhecimento da população e 
o fator congênito também são dados 
relevantes para o aumento da doen-
ça. “As pessoas estão vivendo mais e 
quanto mais se vive, maior a chance 
de ter um AVC. Mas há também o fa-
tor congênito, em que a pessoa nasce 
com a doença. Mas isso não significa 
que ela tenha herdado do pai ou da 
mãe. Ela simplesmente nasce com a 
propensão para a doença”, explica. O 
médico ressalta que no caso de AVC 
em pessoas mais jovens, a ruptura 
ocorre devido ao aneurisma que se 
rompe por acúmulo de gordura nos 
vasos sanguíneos.

Muitas vezes, antes de aconte-
cer o AVC, pode ocorrer um Ataque 
Isquêmico Transitório (AIT), que cor-
responde a uma isquemia passageira 
(entupimento dos vasos). Ele não 

chega a constituir uma lesão neuro-
lógica definitiva e não deixa sequela, 
mas é um aviso de que um AVC pode 
acontecer. Dessa forma, é importan-
te perceber na pessoa os sintomas 
do AIT, como tontura repentina ou 
vertigem, alteração no estado de 
alerta (sonolência, perda de respos-
ta), alterações nas sensações (toque, 

dor, temperatura, audição, paladar), 
confusão ou perda de memória, difi-
culdade para deglutir, para ler e para 
escrever, incapacidade de reconhecer 
objetos ou pessoas, dormência ou 
formigamento em um lado do corpo, 
dentre outros. Esses sintomas depen-
dem da área isquemiada e podem du-
rar de alguns minutos a uma ou duas 

AVC: atenção aos sinais que  
antecedem a doença

INTERNET

Informativo Jaraguá30
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*Indispensável a apresentação deste. Válido exclusivamente na unidade mencionada neste anúncio. Área cortesia sob consulta na unidade. 
Promoção não cumulativa. Consulte contra-indicações. Cortesia válida apenas para primeira sessão.

D’PIL - A FOTODEPILAÇÃO INTELIGENTE
Método inovador com IPL 

Indolor - Duradouro - Unisex

3491-3452
Av. Cel. José Dias Bicalho, 346, Lj 01 - São Luiz - BH

Apresentando esse anúncio, associado do Clube Jaraguá ganha 
uma sessão de fotodepilação*

horas, mas podem ser o prenúncio de 
um problema maior. Segundo Farah, 
é importante que a pessoa procure 
atendimento médico caso sinta uma 
dor muito forte e repentina. “A dor 
surge de forma abrupta e, na maioria 
dos casos, em regiões em que a pessoa 
nunca tinha sentido algo semelhante. 
Por isso é necessária uma avaliação 
detalhada para que esse quadro não 
se agrave”, ressalta.

No Clube Jaraguá
Casos de AVC podem ocorrer a 

qualquer momento. Foi o que acon-
teceu com o associado Ivalton Luiz 
Messeder, que passou mal no estacio-
namento do Clube, no dia 9 de agosto. 
Ele socorrido pela enfermeira Raquel 
Daione, que prestou os primeiros so-
corros. Ela conta que Ivalton foi levado 
ao ambulatório registrando pressão 
muito alta e foi preciso fazer os primei-
ros procedimentos, com a aplicação 
de oxigênio, enquanto esperavam a 
ambulância.

Após o susto, Ivalton agradeceu o 
atendimento médico do Clube: “Hoje 
estou bem e sem sequelas. Agradeço 
a Deus em primeiro lugar e ao pron-
to e excelente atendimento que tive 
da equipe do ambulatório médico do 
Jaraguá. Tenho certeza que ele foi de 
suma importância para a minha recu-
peração. Em especial agradeço à enfer-
meira Raquel pelo carinho, pela preo-
cupação e, principalmente, pelo seu 
profissionalismo impecável”, destaca.

O acompanhamento regular de um 
médico é extremamente importante 
para evitar ou diagnosticar precoce-
mente qualquer doença. A realização 

de exames periódicos também. 
Pessoas sedentárias, que fumam e que 
bebem devem ter ainda mais atenção, 
pois elas têm um risco maior de sofrer 
um AVC. O mais importante é adequar 

os hábitos de vida diária, com prática 
de atividades físicas e alimentação sau-
dável, requisitos fundamentais para a 
prevenção de inúmeras doenças e para 
manter uma qualidade de vida ideal.

Coágulo

Vaso Sanguíneo

AVC Isquêmico

Rompimento

AVC Hemorrágico

Vaso Sanguíneo Pode ocorrer por diversos fatores, como 
pressão alta, utilização de medicamen-
tos anticoagulantes e má formação das 
artérias. O sangramento precisa ser contido 
rapidamente mas pode ocorrer em áreas 
de difícial acesso no cérebro, dificultando a 
ação médica.

Ocorre quando a artéria é obstruída por 
um coágulo. Esse problema é geralmente 
desencadeado por hipertensão, diabete, co-
lesterol alto, tabagismo, doença de chagas 
e doenças genéticas. Além disso um AVC is-
quêmico pode se tornar um hemorrágico

80%  
dos casos de AVC

20%  
dos casos de AVC

Veja quais são os tipos de AVC e como eles acontecem

AAAAA�
AAAAA

20% deles  
evoluem para óbito

AAAAA�
AAAAA

70% deles  
evoluem para óbito
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Academia do Clube passa por 
revitalização e modernização

A academia do Jaraguá foi 
revitalizada e agora está mais 
moderna e com mais opções. O 
investimento no espaço físico 
e a aquisição de novos e atuais 
aparelhos marcam a reestruturação 
do espaço: “É uma revitalização geral. 
Mudamos o layout de aparelhos e 
estamos otimizando o espaço. Esses 
aparelhos estão aqui há 11 anos, 
agora agregamos novos e trocamos 
os mais antigos, assim a quantidade 
de opções aumentou. Os novos 
equipamentos são muito atuais e 
mantivemos a marca (Riguetto) com 
excelente qualidade de ergonomia.  
Destaco as novas esteiras, o leg press 
e o banco extensor. Na parte física, 
consertamos corrimãos, pintamos a 
academia e fizemos um trabalho de 
ornamento”, conta Stefani Miranda 
Castro, coordenador da academia. 

A reinauguração aconteceu na 
terça-feira, 13 de outubro, com 
buffet,  música ao vivo e DJ.

A academia conta com o apoio 
dos assessores Eduardo Henrique 
Moreira Persilva (Disdú), Ricardo 
Machado Rocha e Jeanine Madeira 
de Lima (corrida de rua).
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Serra do Caraça atrai turistas por suas 

belezas naturais e históricas

Ir ao Parque Natural do Caraça é 
uma verdadeira terapia. Localizado 
no município de Catas Altas (a 120 km 
da capital mineira), Caraça é o nome 
de um trecho da Serra do Espinhaço. 
Considerado um santuário ecológico, 
o local compreende o complexo ar-
quitetônico de inestimável valor his-
tórico-cultural: o Santuário de Nossa 
Senhora Mãe dos Homens e o antigo 
colégio setecentista, por onde passa-
ram personalidades importantes da 
história do Brasil, como os presidentes 
da República Afonso Pena e Arthur 
Bernardes.

O Santuário do Caraça abrange 
uma área de mais de 11 mil hectares 
e recebe, em média, 70 mil visitan-
tes por ano. Isso o torna, por sua 

relevância e implicação social, uma 
das mais importantes e mais visitadas 
Unidades de Conservação do Estado 
de Minas Gerais. A Reserva Particular 
do Patrimônio Natural do Caraça res-
ponde praticamente por 51% das re-
servas particulares do estado.

E como Centro de Peregrinação e 
Cultura, o turismo no Caraça não pode 
fugir a essas realidades. O parque ofe-
rece um turismo alternativo, em que a 
formação de valores que permanecem 
e humanizam verdadeiramente o ser 
humano é realçada em todos os mo-
mentos.

E, acima de tudo, em cada uma de 
suas caminhadas e trilhas, é possível 
presenciar um verdadeiro espetáculo 
de natureza que se descortina às vistas 

de todos os visitantes.

Curiosidades
A palavra Caraça se deve à forma 

que tem parte da serra, que lembra 
a imagem de um rosto gigante dei-
tado. A serra é formada por morros 
como Trindade, Conceição, Canjerana, 
Carapuça e do Sol (este último com 
altitude de 2.072 metros).

Além das cachoeiras e cascatas que 
descem das montanhas, o Caraça con-
ta com lagos como o Tanque Grande 
e o Tanque São Luís, piscinas natu-
rais, antigas construção e grutas que 
podem ser visitados com os guias da 
região. O parque está entre as sete 
maravilhas do trajeto da Estrada Real.

A Serra do Caraça está localizada 
a 120 km de Belo Horizonte. Para 
chegar ao local, deve-se seguir a BR 
381 sentido Espírito Santo, passando 
pelos trevos de Ravena, Caeté, Nova 
União, Bom Jesus do Amparo e de 
Itabira, percorrer mais 7 km e entrar 
à direita na MG-436, sentido Barão 
de Cocais. Passar o trevo de Barão de 
Cocais e após 9 km passará por Santa 
Bárbara. Por mais 12 km na MG-129 
chegará em Catas Altas, município 
onde está localizado o parque.

Como chegar

TuRISmO
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Obras em redes de água e esgoto próximas ao 
campo de futebol são entregues

O espaço atrás do campo A de futebol já está pronto 
para uso. O local havia sido interditado devido a uma 
erosão, sendo necessário refazer parte da rede de água e 
de esgoto, desviando-a do campo. Nessa obra foi realizada a 
separação das redes de água pluviais e a rede de esgoto. Os 
trabalhos foram realizados durante a semana para não haver 
interdições das áreas de quiosques nos finais de semana, 
assim não houve transtornos para os associados. Agora o 
espaço passa por um processo de revitalização, com nova 
pintura e paisagismo.

A necessidade de manter o organismo 
humano hidratado pode ser medida pela 
quantidade de órgãos que dependem da 
água. Cerca de 60% da massa corporal 
de um adulto masculino é composta 
por água. Nas mulheres a porcentagem 
fica entre 50% e 55%. A água compõe 
a maior parte das células do corpo e 
também ajuda a lubrificar o cérebro e as 
articulações. Além disso, ela transporta 
nutrientes, carrega resíduos para longe 
das células do corpo e colabora na 

regulação da temperatura corporal.
A água é essencial para a 

sobrevivência do ser humano. Ela segue 
uma lei natural no organismo: se há falta, 
há a sensação de sede. Se há excesso, ela 
será eliminada. Perde-se água pela pele, 
pela respiração e também há perdas 
pelo rim e pelo trato gastrointestinal.

Perigos da desidratação
O homem não consegue sobreviver 

muitos dias sem beber água. Para se ter 
uma ideia, a perda de 20% de água do 
organismo já pode ser fatal. A perda de 
10% pode causar perturbações graves 
e a redução de mais de 2% de água 
no organismo já é prejudicial para o 
rendimento em exercícios aeróbicos, 
além de afetar o rendimento cognitivo 
e mental durante a prática de atividades 
físicas. 

A perda excessiva de água faz com 
que o ritmo cardíaco aumente devido 
à diminuição do volume sanguíneo. 

Essa desidratação causa, dentre outros 
transtornos, tonturas, dificuldades de 
concentração, espasmos musculares e 
problemas renais.

A importância da hidratação para manter um 
corpo saudável

Dica
Bebidas isotônicas ajudam a 

reidratar após a atividade física, 
mas não deve ser usada de forma 
exagerada. O ideal é tomar cerca de 
500 ml de água duas horas antes do 
exercício. Durante e depois a atividade, 
deve-se continuar bebendo água para 
manter a hidratação do organismo e 
evitar complicações.
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www.jaraguaclub.com.br
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Show com as bandas:

no 
salão 
social

na
beira

da
piscina

► Mesa para 4 pessoas no salão social 
      R$120,00 (para sócio)
► Comprando a mesa, ganha 2 (duas) cortesias 
      para não sócio
► Convite não sócio adulto - R$40,00 
      (a partir de 13 anos)
► ► Convite não sócio infantil - R$20,00 
      (5 a 12 anos)
► Mesas limitadas / Buffet self-service
► Música ao vivo na varanda do salão

Venha participar
desta festa

20 de Nov

21h às 3h

ANIVERSÁRIO 

JARAGUÁ



Fluxo de Caixa
ANO 2015

INTEGRAÇÃO
Gestão

Descrição jan-15 fev-15
   SALDO ANTERIOR -395328,58 166.672,21

   Receitas de Condomínio 1.010.031,15 957.577,03 1.967.608,18

   Anuidade 2014 0,00
   Venda de Cotas 6.092,52 2.520,00 8.612,52

   Trans ferência de Cotas 10.235,51 8.009,83 18.245,34
   Expedição de Carteiras 145,61 145,61
   Parcelamento de Débitos 13.044,06 13.300,41 26.344,47

   Venda de Convites 9.549,72 9.549,72
   Aluguel de Concessionários 4.658,02 4.633,18 9.291,20

   Aluguel do Salão de Fes tas 55.365,40 36.920,00 92.285,40
   Academia 56.486,09 56.432,98 112.919,07
   Avaliação Fisioterápica 5.933,04 4.491,52 10.424,56

   Escolas de Esportes  Diversas 47.628,94 46.955,50 94.584,44
   Saunas e Massagens 5.815,73 7.447,44 13.263,17
   Promoções Esportivas e Recreat ivas 1.427,54 1.427,54

   Eventos e Promoções Sociais 46.002,10 5.097,33 51.099,43
   Publicidade e Patrocínios 7.419,63 5.597,67 13.017,30

   Rendimento de Aplicação Financeira 0,00
   Empréstimo Bancário 0,00
   Crédito p/  Repasse PIS 0,00

   Recebimentos Diversos 8.407,50 8.407,50
   TOTAL DE RECEBIMENTOS 1.268.712,19 1.168.513,26 2.437.225,45

   Folha de Pagamento 287.584,05 305.682,16 593.266,21

   INSS 115.580,70 113.169,08 228.749,78
   FGTS 49.203,49 43.397,97 92.601,46

   Alimentação 46.036,97 56.406,05 102.443,02
   Assoc. Ent idade de Classe 2.933,14 1.536,96 4.470,10
   Cesta Básica 13.936,00 14.413,00 28.349,00

   Despesas não Operacionais (Benfeitorias) 75,30 860,25 935,55
   Implantação de Sistema Gerencial (TI) 0,00 4.810,00 4.810,00

   Vale Transporte 25.881,83 39.979,74 65.861,57

   Empréstimo Consignado (Funcionários) 26.064,39 25.531,08 51.595,47
   Plano de Saúde Funcionários 17.846,19 16.742,13 34.588,32

   Acordos  Judiciais 10.574,27 2.300,00 12.874,27
   Reembolso Tx Condomínio 5.325,61 1.193,74 6.519,35
   Tarifas de Cobrança / Despesas Bancárias 39.116,03 15.156,53 54.272,56

   IPTU/IPVA 1.402,02 13.433,09 14.835,11
   Despesas Tributárias (Pis-Cofins -Ref is -ISS) 22.708,79 13.853,81 36.562,60

   Energia Elétrica - Cemig 30.745,39 31.045,81 61.791,20
   Energia Elétrica  - Gerador 10.680,00 11.150,00 21.830,00
   Saunas e Massagens 10.195,28 11.814,06 22.009,34

   Promoções Esportivas e Recreat ivas 7.297,23 7.904,88 15.202,11
   Eventos e Promoções Sociais 107.501,20 105.564,62 213.065,82
   Contratos e Serviços de Terceiros 114.991,21 119.227,51 234.218,72

   Despesas com Manutenção 65.922,14 64.428,04 130.350,18
   Fornecedores Correntes / Outros 53.459,73 46.083,14 99.542,87

   Secretaria Meio Ambiente - Auto Infração 1.381,27 1.388,02 2.769,29
   Pagamento Emprést imo Bancário 325.974,23 325.974,23
   Manutenção de Campos e Quadras 3.208,00 3.208,00

   TOTAL DE PAGAMENTOS 1.069.650,23 1.393.045,90 2.462.696,13
   SALDO DO MÊS 199.061,96 -224532,64

   SALDO ACUMULADO -196266,62 -57860,43

Cheque Pré datado (Anuidade 2015) 316.227,05

   SALDO FINAL ACUMULADO 119.960,43 -57860,43

SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL 46.711,78        147.326,95      

TOTAL DISPONÍVEL 166.672,21   89.466,52     

TOTAL 2015



Saideira Musical e Jarakids proporcionam
descontração para associados

A banda Buick 90 repetiu a dose do 
Arraiá do Jará e trouxe um repertório 
com clássicos do rock nacional dos 
anos 80 e 90 na Saideira Musical do dia 
25 de outubro. Os associados tiveram 
a oportunidade de aproveitar o dia 
ensolarado à beira da piscina e curtir 
uma música de qualidade com amigos 
e familiares. No Jarakids, as crianças 
se esbaldaram nos brinquedos e 
nas oficinas de pintura. Os mais 
concorridos eram o escorregador 
inflável e o pula-pula.

ACOnTECEu

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Jaraguá Food Truck estreia com sucesso
Mais de duas mil pessoas participaram, na 

sexta-feira, dia 18 de setembro, do Jaraguá 
Food Truck, um estilo de feira gastronômica 
baseado em carros e caminhões que vendem 
comidas diferenciadas e que hoje é febre 
em Belo Horizonte. Foram 14 expositores 
com vários cardápios: batata recheada, 
churros, espetos, pizza, sorvete, milk shake, 
hambúrgueres, comida oriental, massas 
italianas, dentre outros.

Para completar a festa não faltou música. 
Hilton Mourão agradou os associados com 
MPB e sertanejo de raiz, como Renato Teixeira 
e Almir Satler. Já Serginho Marques chegou 
com pop rock nacional e internacional para 
finalizar a noite de muita diversão.
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food truck
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Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br

Clube da Melhor Idade comemora 19 anos
O Baile de Melhor Idade do dia 21 

de outubro comemorou os 19 anos 
do Clube da Melhor Idade. Foram 
homenageados a fundadora Hilda 
Rocha e os ex-presidentes do setor 
Davi Raad e Guilherme Bruno, que 
receberam uma premiação das mãos do 
presidente Marco Faria. E para animar 
a festa, os associados contaram com a 
Banda Visual e com um bingo repleto 
de prêmios. O momento maior foi a 
Valsa de Aniversário, quando os amigos 
celebraram a união dessa notável turma 
do Jaraguá.
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ACONTECEU

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Baile da Melhor Idade na 
Edição de Primavera

O Baile da Melhor Idade de 
Primavera foi comemorado no salão 
social do Clube no dia 16 de setembro. A 
decoração colorida e aromatizada com 
muitas flores encantou os associados 
presentes, que aproveitaram a noite 
para dançar ao som de Hélio e Banda.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU
Coral do Jaraguá faz bonito no 
Festival Internacional de Corais

O Coral do Jaraguá fez uma bela apresentação no dia 
12 de setembro durante o Festival Internacional de Corais 
(FIC), que aconteceu na Praia do Areião, em Lagoa Santa. 
O grupo apresentou canções com a regência do maestro 
Antônio Balbino. “Fomos considerados uma das melhores 
apresentações do dia. Cantamos as músicas ‘Rua Ramalhete’, 
um pout-porri de Luiz Gonzaga, ‘Fascinação’, ‘Amor I Love You’ 
e a surpresa mais comentada foi um pout-porri com músicas 
do Chiclete com Banana. Destaco também a apresentação de 
Tadeu Franco no evento e a presença do prefeito da cidade”, 
conta o maestro.

O FIC tem o objetivo de difundir o Canto Coral em diversos 
locais da Grande BH. Vários corais entoaram canções no 
evento anual, que aconteceu entre 4 e 23 de setembro.
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De 18/10/2015 a 21/02/2016

A Diretoria do Clube Jaraguá informa 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 
CLUBE DURANTE HORÁRIO DE VERÃO 

- Sinuca e Sala de Jogos:
  Terça a Sexta: 15h às 22h30
  Sábado: 8h às 22h30
  Domingo e feriado: 8h às 19h

- Parque Aquático:
  Terça a quinta-feira: 7h às 21h30
  Sexta-feira: 7h às 20h  Sexta-feira: 7h às 20h
  Sábado: 7h às 21h
  Domingo e feriado: 7h às 19h

- Clube:
  Terça e Quarta: 7h às 22h30
  Quinta: 7h às 23h
  Sexta: 7h às 21h
  Sábado: 7h às 22h
  Domingo e feriado: 7h às 19h

- - Portaria B:
  Terça a Domingo e feriado: 
  7h às 19h

- Saunas Feminina e 
  Masculina:
  Terça a Sexta: 15h às 22h30
  Sábado: 8h às 22h30
  Domingo e feriado: 8h às 19h  Domingo e feriado: 8h às 19h

ATENÇÃO
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Este é o nosso Clube...

Dança

Happy hour

Escolinha Futevôlei Hidroginástica

Atividade para as crianças Sinuca

Atividade Física

Peladas

Tênis de mesa Alegria e diversão



HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Área de lazer
Segunda-feira: fechada para manutenção
Terça e quarta-feira: 7h às 22h
Quinta-feira: 7h às 23h
Sexta-feira: 7h às 20h
Sábado: 7h às 21h
Domingo e feriado: 7h às 18h 

Secretaria
Segunda a sexta-feira: 8h às 18h
Sábado: 7h às 13h

Sauna masculina
Terça a sexta-feira: 15h às 22h
Sábado: 8h às 22h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Sauna feminina
Terça a sexta-feira: 15h às 21h45
Sábado: 8h às 21h45
Domingo e feriado: 8h às 17h45

Academia 
Segunda a sexta-feira: 6h05 às 22h
Sábado: 8h às 14h
Domingo e feriado: fechada

ENDEREÇOS

Portaria A
Rua Amável Costa, 7
Bairro Jaraguá
CEP: 31270-470

Portaria B
Rua Erasmo Figueiredo Silva, 311
Bairro Jaraguá
CEP: 31260-030

TELEFONES
Geral: 3490-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Gerência: 3490-9101
Presidência: 3490-9107
Assessoria de Comunicação e Marketing: 2552-2525
Eventos: 3490-9117 / 3490-9119
Departamento de Esportes: 3490-9111
Academia Fitness Jaraguá: 3490-9125
Sauna masculina: 3490-9106
Sauna feminina: 3490-9128
Ambulatório: 3490-9123
Berçário: 3490-9121
Cobrança: 3490-9115

Telefones de escolinhas e parceiros disponíveis em nosso site

InfORmAÇõES

www.jaraguaclub.com.br

facebook.com/clubejaragua youtube.com/jaraguaclub
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