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EDITORIAL
Um ano de muitas conquistas
Fim de ano é época
de reflexão e celebração. Momento de colocar na balança os pontos positivos e negativos que conseguimos
alcançar ao logo dos
12 meses que se passaram, a fim de projetar um ano ainda mais
vitorioso e completo
em 2016. Nosso Clube
vivenciou um período
de crescimento e conquistas importantes, com
acontecimentos que marcaram a nossa história, como a finalização do Regimento Interno
para os associados, a implantação de um novo
software de gerenciamento interno e um avanço significativo na área social.
No dia 14 de dezembro realizamos a reunião
final do Conselho Deliberativo, em que, além da
nomeação de novos conselheiros e da fixação
de vários feitos desses dois anos de administração, foi homologado o Regimento Interno que
será enviado para os associados no início de
2016. Pela primeira vez em mais de 50 anos de
Clube Jaraguá, os sócios terão acesso a um documento como esse, com as regras, os direitos
e os deveres para uma harmonia ainda maior
entre todos.
Assim como a resolução desse Regimento
Interno, o Conselho realizou outras tarefas de
destaque, como a aprovação orçamentária para
o exercício de 2016. Houve um aumento de 10%
no valor do condomínio para uma maior adequação aos custos e uma reposição de diversos
investimentos, tanto de infraestrutura quanto
de capital humano, que podem ser testemunhados no dia a dia do nosso Clube.
Dentre as diversas melhorias que demandaram investimentos extras neste ano, destaco
a implantação de um novo software de gestão
integrada. O sistema Alter Data vai eliminar três
outros softwares que trabalhavam de forma
isolada, deixando os processos administrativos
mais lentos. Com o sistema único será possível
integrar os setores de almoxarifado, compras,
classificação contábil, departamento pessoal

e financeiro, permitindo uma circulação maior
das informações e um apoio técnico mais apurado nas tomadas de decisão, auxiliando diretamente na qualidade da administração. O sistema estará 100% finalizado em janeiro.
Gostaria de informar ao associado uma decisão que visa a proporcionar o bem-estar de
todos durante a época mais movimentada do
ano no Clube, que diz respeito à limitação da retirada de convites durante os meses de janeiro
e fevereiro. Nesta edição da revista você confere os detalhes desta alteração e também toda a
programação especial que montamos para fazer um Projeto Verão especial para todos.
Após um ano de muito trabalho, venho reforçar também minha satisfação com os eventos esportivos, que estão cada vez mais consagrados no Clube, e a participação de destaque de todos os atletas jaraguenses, tanto em
campeonatos internos quanto externos. Como
estamos em uma época de festas, não poderia
deixar de elogiar também o nosso setor social
que vem mantendo um calendário repleto de
atividades especiais aos associados. Foi possível
constatar um aumento da média de frequência, desde os primeiros eventos do ano, como
a Páscoa e a Festa Junina até o aniversário do
Clube e a chegada do Papai Noel.
É com esse clima de comemoração que desejo um fim de ano repleto de paz, muitas alegrias e muito sucesso a cada associado. Desejo que você passe o Ano Novo em companhia
daqueles que mais ama e projete apenas coisas
boas e novas conquistas para o ano novo. Espero você, associado, em nossa festa de Réveillon!
Feliz Natal e um Ano Novo
repleto de realizações!
Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

agenda
Eventos sociais e esportivos de janeiro
JANEIRO
14/01 – Quinta Musical Projeto Verão
Local: Parque aquático – 15h
15/01 – Happy Hour
Local: a definir – 19h30
16/01 – Atividade Infantil, aeróbica e hidroginástica
Local: Parque aquático/parquinho – a partir das 10h
17/01 - Atividade Infantil, zumba, hidroginástica e banda na piscina
Local: Parque aquático, a partir das 10h
21/01 – Quinta Musical Projeto Verão
Local: Parque aquático – 15h
22/01 – Happy Hour
Local: a definir – 19h30
23/01 – Atividade Infantil, aeróbica e hidroginástica
Local: Parque aquático/parquinho – a partir das 10h
24/01 - Atividade Infantil, zumba, hidroginástica e banda na piscina
Local: Parque aquático/parquinho – a partir das 10h
25 a 29/01 – Colônia de férias
Local: dependências do Clube – a partir de 8h
28/01 – Quinta Musical Projeto Verão
Local: Parque aquático – 15h
29/01 – Happy Hour
Local: a definir – 19h30
30/01 – Atividade Infantil, aeróbica e hidroginástica
Local: Parque aquático/parquinho – a partir de 10h
31/01 - Atividade Infantil, zumba, hidroginástica e banda na piscina
Local: Parque aquático/parquinho – a partir de 10h

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 acontecimento 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!
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DEPOIMENTOS
“O Clube é nossa segunda casa, local de encontrar amigos, com
excelente estrutura para confraternização, diversão, atividades esportivas e sociais. Muito bom fazer parte da família jaraguense.” Marcílio
Carvalho

PAPAI NOEL
“Parabéns pela festa com o Papai Noel. Estava maravilhosa e as
crianças se divertiram muito.” Marcela Cazeca

ATENDIMENTO

“Estou completando 41 anos como sócio deste conceituado Clube.
Passo a remido e minha filha Valeska assume como sócia, juntamente com seu marido e filhos. Ficamos muito contentes com o excelente
atendimento que recebemos por telefone e pessoalmente das Srtas.
Erika e Alessandra. Parabéns pelas funcionárias muito bem treinadas,
sempre atenciosas e alegres. ” Egidio Lauro da Silva (cota 00765)

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Rua Amável Costa, 7 – bairro Jaraguá
Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-470
Tel: (31) 3490-9109 / 3490-9110
Fax: (31) 3490-9108
E-mail: secretaria@jaraguaclub.com.br
TELEFONES ÚTEIS
Geral: 3490-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Assessoria de Comunicação e Marketing: 2552-2525
Academia Fitness Jaraguá: 3490-9125
Sauna masculina: 3490-9106
Dep. Esportes: 3490-9111
Sauna feminina: 3490-9128
Ambulatório: 3490-9123
Berçário: 3490-9121
Cobrança: 3490-9115
Eventos: 3490-9117 / 3490-9119
Gerência: 3490-9101
Presidência: 3490-9107
O Informativo do Jaraguá é uma publicação da Em Foco Mídia
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Jaraguá é destaque no Campeonato Mineiro
de Natação Master
Foi realizado, nos dias
4, 5 e 6 de dezembro, nas
dependências do Clube
Jaraguá, o Campeonato
Mineiro Master de Verão
2015, com a participação
de 15 equipes de todo o estado. Com 85 atletas, a equipe
do Jaraguá conquistou o vice-campeonato e um total de 104
medalhas, sendo 29 de ouro. O resultado final ficou assim: Em
1º COPM – 4.873,00; 2º Jaraguá Country Club – 3.750,50; 3º
Estrela do Oeste (Divinópolis) – 3.433,50; 4º Academia Alta
Energia – 1.892,00 e em 5º Minas Tênis Clube – 1.616,00.
Parabéns a toda a equipe Master e aos treinadores Leandro
Murchd e Glauco Assis.
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Parabéns aos campeões mineiros: Roberto Carlos Carvalho
(400 Livre / 50 Borboleta / 200 Medley / 100 Livre), Marcus
Laborne Mattioli (400 Livre / 50 Borboleta / 100 Costas), Rosângela Maria Borges (800 Livre / 50 Borboleta), Marcelo
Pimenta (800 Livre), Renato Henrique Zanon (800 Livre),
Luís Gonzaga Oliveira (800 Livre), Bárbara Carneiro (100
Peito / 50 Peito), Vanderléa Moreira (100 Peito), Pedro Paulo
Vasconcelos (100 Peito / 50 Peito), Cláudia Falesi (50 Borboleta), Camila Reis (100 Costas / 50 Costas), Dulcilene Fátima (50
Livre), Naly Roque Teixeira (50 Livre / 50 Costas), Ilka Uematu
(200 Medley), Otávio Rodrigues (200 Medley), Guilherme Stéfano (200 Medley), Alexandre Andruccioli (200 Medley), Márcia Magalhães (50 Peito), Silvio Augusto (50 Peito), além dos
revezamentos FEM 80+ e Masc 80+, Misto 80+ e 100+.

ESPORTES

Dezembro 2015
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Equipe infantil do Nado Sincronizado se apresenta
no Jaraguá
O charme e a alegria das participantes do nado
sincronizado coloriram o Clube no sábado, dia 28
de novembro. Pela manhã as alunas tiveram uma
palestra com a atleta federada de nado sincronizado, Aline Lucena, sobre os cuidados com a saúde
e com a maquiagem. À tarde as apresentações das
coreografias foram apresentadas como treinamento para o torneio nacional.
A apresentação também busca divulgar o esporte dentro do Clube. Parabéns às atletas Ana Clara
Dutra Gusmão, Ana Luísa Amaral Lopes, Angélica
Gonçalves Mota, Luísa Ramos de Magalhães, Maria
Fernanda Afonso da Silva, Maria Fernanda Martins
Merguizo e Yasmim Ferreira de Melo pela dedicação ao esporte e pela participação no Festival.
O nado sincronizado existe no Jaraguá desde
2006 e trabalha com alunas entre 10 e 20 anos.
Quem tiver interesse em conhecer e participar da
equipe, as aulas acontecem de terça a sexta-feira,
de 10h às 11h e de 16h às 17h.
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Jaraguá campeão na natação
A equipe de natação do Clube sagrouse campeã do Torneio
Escola de Natação –
MG Esporte. Depois
de cinco etapas, sendo a última realizada
no Jaraguá no domingo, 1º de novembro,
o time jaraguense recebeu o troféu de
primeiro lugar. “Com o auxílio da equipe
Master vencemos a 5ª etapa. Nós iniciamos o Torneio Escola em terceiro lugar.
Mesmo com diversos atletas chegando
ao pódio, conseguimos fazer 842 pontos,
ficando a uma diferença de 621 pontos
para o primeiro colocado. E terminamos
campeões em uma grande revira-volta”,
exalta o diretor do Parque Aquático,
Pedro Paulo Vasconcelos.
O Jaraguá sagrou-se campeão com
1389,50 pontos, tirando a diferença de
83 pontos e abrindo diferença de 235,50
pontos para o segundo colocado, finalizando o torneio com 7719,50 pontos.
Além do Jaraguá, outras equipes como
Colégio Santo Agostinho, Esporte Clube
Sírio e Clube dos Oficiais da Polícia Militar
também participaram. Parabéns a toda
equipe e que venham novas conquistas.

O Clube Jaraguá apresentou 13 atletas destaque que
foram premiados com o troféu eficiência no torneio:
Categoria Pré-Mirim Feminino
Troféu eficiência de 3º Lugar Geral Feminino: Vitória Xavier Melo

Categoria Mirim 1 Feminino e Masculino
Troféu eficiência de 1º Lugar Geral Feminino: Ana Clara Dutra Gusmão
Troféu eficiência de 2º Lugar Geral Feminino: Ana Luísa Amaral
Troféu eficiência de 2º Lugar Geral Masculino: Tales Neri Araújo

Categoria Mirim 2 Feminino e Masculino
Troféu eficiência de 3º Lugar Geral Feminino: Amanda Carolina Gusmão
Troféu eficiência de 2º Lugar Geral Masculino: Vitor Dias Pimenta

Categoria Petiz1 Masculino
Troféu eficiência de 3º Lugar Geral Masculino: Jaider Fernandes

Categoria Petiz2 Feminino e Masculino
Troféu eficiência de 3º Lugar Geral Feminino: Isabel Ferreira Amaral
Troféu eficiência de 1º Lugar Geral Masculino: Hideki Goecking Hanaoka

Categoria Infantil Feminino e Masculino
Troféu eficiência de 3º Lugar Geral Feminino: Ana Beatriz Martins
Troféu eficiência de 1º Lugar Geral Masculino: Victor Emanuel de Carvalho

Categoria Juvenil Feminino e Masculino
3º Lugar Geral Feminino: Erika Machado Junqueira
Troféu eficiência de 1º Lugar Geral Masculino: Gabriel Gonçalves Sampaio

Dezembro 2015
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Boliche premia campeões do CIEJ
O domingo dia 8 de novembro foi
marcado pelo churrasco e pela premiação do Campeonato de Boliche do CIEJ
no espaço do Tatu. Os premiados foram:
Terceto campeão: Júlio Gontijo, Bruno
Gontijo e Ricardo Guru
Terceto vice-campeão: Lauro, Janaína e João Mathias
3º colocado: PC, Léo e Gilberto
All Events: Eduardo Andrade, com média de 189,5
Melhor Série: Rafael Lima, JC e Anderson, com 2953
Melhor Linha: Rafael Lima, JC e Anderson, com 681

Final da Taça Jaraguá de Boliche
No dia 20 de dezembro aconteceu a final da Taça Jaraguá de Boliche. O torneio começou em novembro e reuniu 12 duplas com participação de associados e convidados da Federação Mineira de Boliche. Após a fase classificatória, oito duplas disputaram o título no esquema de mata-mata, com jogos de muita emoção até o final. Os
campeões, Daniel Murta e Rafael Grigori, assim como os vice-campeões João Carlos
Lima e Rafael Lima e os terceiro colocados Vanessa e Eduardo Andrade foram agraciados com medalhas em confraternização realizada ao término da partida.
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Final do Futsal pelo CIEJ é decidida nos pênaltis
A final de futsal pelo CIEJ foi com
muita emoção até o último instante. O resultado do time campeão
foi decidido nos pênaltis no domingo, dia 15 de novembro. O empate
de 3 a 3 entre Atlético de Madrid e
Borussia levou às penalidades, em
que o Atlético de Madri se consagrou
campeão por 2 a 1. O campeão também teve o artilheiro, Mauro Renato Fontes, com 17 gols,
e o vice-campeão teve o goleiro menos vazado, Evaldo
Miranda Oliveira. A festa de confraternização aconteceu
logo após a final e premiou também o terceiro colocado,
Real Madrid. Na ocasião foi homenageado também o patrono do torneio, o lateral Alves, ex-jogador do Atlético e
do Cruzeiro.

Dezembro 2015
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Uma justa homenagem no Tênis
Em todo clube existem personagens da melhor idade que são
inspiradores e merecem homenagens. No Jaraguá o associado
Nélio Araújo, de 80 anos, é um
deles. Ele recebeu uma homenagem do setor de tênis pela dedicação à área. “Estou completando 80 anos e jogo desde os 30 anos. Não paro de jogar nunca.
Estou até hoje na ativa e fui muitas vezes campeão, não só de
veterano como de outras categorias. São 50 anos jogando e
ganhando, sendo 32 no Clube”, brinca.
O carinho dos parceiros de quadra se deve principalmente
pela iniciação de muitos tenistas no Clube com a sua orientação. “O tênis é um esporte agregador e fazemos muitos
amigos. Não tem idade para começar. Nós ajudamos quem
está começando, pois é um esporte difícil. Temos paciência
para quem está aprendendo e tenho um enorme prazer de receber.” Nélio destaca ainda a amizade entre os atletas do tênis:
“Aqui no tênis somos um grande grupo de amigos. De vez em
quando quebramos algumas raquetes, mas tudo no jogo. É
uma irmandade”, celebra.

Passatempo
Na palavra-cruzada abaixo você vai encontrar respostas ligadas
ao tema Natal nos quadrinhos na cor verde. Divirta-se!

12

Informativo Jaraguá

ESPORTES
Torneios de futevôlei movimentam o Clube
O domingo dia 22 de novembro teve uma tarde
animada no Clube com a realização de 12 partidas
de futevôlei em dois eventos: o 13º Campeonato
de Futevôlei Especial (para a categoria acima dos
50 anos) e o 3º Aberto de Duplas do Jaraguá. Os
campeões do 13º Campeonato foram Juninho e
Waguininho e os vice-campeões, Arnaldo França
e Tiririca. Já do 3º Aberto, os campeões foram
Bill e Gurgel e os vice-campeões, Juninho e Zecão. No mesmo dia
também aconteceram jogos exibição de jovens, dentre eles Thiago
Lima, Gurgel, Bill e os alunos da escolinha do professor Helinho.
Eles foram premiados com uma medalha de participação.

Dezembro 2015
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Coral do Jaraguá se apresentou
em shopping de BH
Foi um fim de ano musical. Duas apresentações
marcaram o mês de dezembro para o Coral do Clube
Jaraguá. “Ensaiamos um show lindo para o fim de ano.
Fizemos um repertório especial com músicas natalinas
com o maior carinho para a família jaraguense”, exalta
o maestro Antônio Balbino. Estavam no repertório
músicas de artistas como John Lennon, Assis Valente,
Tavito e um pout-porri com canções tradicionais natalinas.
A primeira apresentação aconteceu com a chegada do Papai Noel ao Clube, no
dia 13 de dezembro, no salão social. A segunda foi no Natal do Minas Shopping no
16 de dezembro. “Pelo nosso bom trabalho fomos convidados para cantar na praça
central do shopping. Agradecemos aos amigos do Clube que nos prestigiaram”,
diz o maestro. A expectativa é que em 2016 a agenda do coral seja repleta de
apresentações.
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ESPORTES
Escolinha de Futebol celebra
ótimo desempenho
A escola de futebol do
Jaraguá participou de cinco
categorias e se classificou em
três para as semifinais do Copão
da Base 2015 - que contou com
a participação de 42 equipes sendo campeã na Pré-Mirim
e vice-campeã na Infantil. A
comemoração foi realizada no
dia 8 de dezembro com um
coquetel de encerramento
das atividades do ano, com a
presença de atletas, convidados e membros da Diretoria.
O Jaraguá ainda recebeu outros destaques coletivos e

individuais: Defesa menos
vazada da competição nas
categorias Escolinha e Infantil;
Melhor treinador da categoria
Pré-Mirim (Ronan Silva Pinto);
Craque da final nas categorias
Pré-Mirim e Infantil (João Victor
Menegasse e Lourenço Laje);
Craque da competição nas
categorias Escolinha e Infantil
(Guilherme Meira e Eduardo
Quirino Júnior); Equipe mais
disciplinada da competição nas categorias Escolinha e Infantil; e
Prêmio Fair Play para Escola de Futebol do Jaraguá.

Dezembro 2015
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Clube Jaraguá premia finalistas
do Cifuzinho 2015
No dia 8 de novembro aconteceram os jogos finais do
Campeonato Interno de Futebol infantojuvenil do Clube
Jaraguá, o Cifuzinho 2015. Este, que é o segundo maior
evento de futebol do clube, reuniu em três meses de
competição aproximadamente 500 jovens e crianças entre
5 e 20 anos de idade, divididos em times com a temática da
Copa Libertadores da América, assim como aconteceu no
campeonato dos adultos, o CIFU 2015.
Os campeões do torneio levantaram troféus em sete
categorias: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16
e sub 20. Destacaram-se também artilheiros e goleiros

SUB 6

SUB 14

Campeão: Santa Fé
Vice-campeão: Colo Colo
Artilheiro: Luan Francisco
Ramos Cardoso (Santa Fé): 19 gols
Melhor Goleiro: João Pedro Crato (Santa Fé)

Campeão: Huracan
Vice-campeão: Universidad Chile
Artilheiro: Eduardo Chiaretti Lima (Huracan) – 8 gols
Melhor Goleiro: João Vitor Capistano (Palestino)

SUB 8
Campeão: Tigres
Vice-campeão: Universidad Chile
Artilheiro: João Pedro Crato (Tigres) – 20 gols
Melhor Goleiro: Luca Pinheiro Maciel

SUB 10
Campeão: Tigres
Vice-campeão: Sporting Cristal
Artilheiros: Rafael Cardoso Silva (Atlético Nacional),
Otávio Augusto de Aquino (Tigres), João Vitor Ribeiro
Servinkins (Universidad Chile) – 14 gols
Melhor Goleiro: Arthur Augusto (Santa Fé)

SUB 12
Campeão: Universidad Chile
Vice-campeão: Santa Fé
Artilheiro: Dalmar Ferreira Ramos (São Paulo) – 9 gols
Melhor Goleiro: Arthur Silva (Colo-Colo)
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menos vazados, dentre eles o jogador João Pedro Andrade
Crato artilheiro geral e também o goleiro menos vazado da
competição, jogando na linha pelo Tigres, na categoria sub
8 e de goleiro do Santa Fé, na sub 6. Ele fez 20 gols e sofreu
apenas 4 em 8 jogos.
Segundo a organização do evento esportivo, as
expectativas para o campeonato foram todas superadas.
O engajamento dos jogadores e da torcida garantiram
também uma animada festa de encerramento, que contou
com premiação não só para os campeões, mas também para
segundos, terceiros e quartos colocados de cada categoria.
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SUB 16
Campeão: Zamora
Vice-campeão: Huracan
Artilheiro: Eric Souza Miranda (Universidad Chile) – 6 gols
Melhor Goleiro: Arthur Dias Campos (Zamora)

SUB 20
Campeão: Huracan
Vice-campeão: Zamora
Artilheiro: Artur Henrique Abreu (Zamora) – 5 gols
Melhor Goleiro: Lucas Dias (Huracan)

cifuzinho
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cifuzinho

Veja mais fotos
na galeria do site:
www.jaraguaclub.com.br
Dezembro 2015
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Clube Jaraguá comemora a chegada do Papai Noel
Natal é época de esperança e amor. E foram
com esses sentimentos que o Jaraguá comemorou
a chegada do Papai Noel na manhã do domingo,
13 de dezembro. O bom velinho encantou a
criançada, mas não faltou emoção entre os
adultos, que ficaram comovidos com o clima da
celebração e alegria.
Alguns dos destaques foram o Coral do Clube,
cantando temas natalinos na entrada do evento,
e a peça de teatro que preparou o público para
a chegada do Papai Noel. Para completar a festa
não faltaram brincadeiras. Gincana, algodãodoce, brinquedos infláveis temáticos, pipoca, e,
claro, a tradicional foto com o Papai Noel.
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Celebração de um ano cheio de disputas na sinuca
Os associados do Clube que praticam sinuca se reuniram
para a confraternização de fim de ano do setor no salão social
no dia 15 de dezembro. Eles celebraram um ano de muitas
disputas e, na ocasião, foram entregues os troféus de muitos
campeonatos: Torneio Vapt-Vupt Mensal (prata e ouro),
Torneio de Verão, Torneio de Inverno, Campeonato Interno de
Sinuca, Vapt-Vupt Soma de Pontos, Ranking da Sinuca e VaptVupt Especial de Aniversário do Jaraguá. “Foi um ano excelente.
Agradeço a todos os amigos. E para 2016 teremos uma agenda
cheia”, anuncia o assessor da sinuca, José Gusmão.
Um dos momentos mais inusitados foi a Eleição do Sapo da
Sinuca, aquele que é eleito o “sinuqueiro” que mais dá palpite
nos jogos. O campeão foi José Ramos, com 29 votos. Miguel foi
o segundo, com 19 e Ângelo o terceiro, com 15 votos.
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Confraternizações no Jaraguá
O final de ano no Clube Jaraguá foi bastante animado e
agitado. Praticamente todos os setores do Clube realizam seus
eventos de confraternização. É um momento bastante positivo
para que as turmas recordem dos momentos passados durante
o ano e reforce seus laços de amizade, proporcionando,
inclusive, o encontro entre as famílias.
Vários desses eventos aconteceram no mês de dezembro no
Jaraguá. No futebol a turma dos 40tões e a Panela de Domingo
(Pelada do Osmar), que jogam respectivamente às 9h30 e 10h30
aos domingos, se confraternizaram com muita descontração,
boa música e união. Os 40tões se reuniram no salão social do
Jaraguá no dia 18 de dezembro e elegeram a diretoria do ano
de 2016 para o comando da pelada. Foram realizados sorteios

e distribuição de brindes para os participantes. Na Pelada das
10h atletas e suas famílias comemoraram o final do ano ao som
de muito samba, churrasco, chope gelado e na ocasião forma
eleitos os destaques da pelada.
Academia
Organizado pelos alunos juntamente com o Professor
Claudio Henrique, a turma da academia do Clube realizou
um churrasco de confraternização em comemoração aos
resultados obtidos pelos alunos, em que buscaram, durante
todo o ano, bem-estar, saúde e disposição. O evento ocorreu
nos quiosques 1 e 2 no dia 14 de novembro, onde participaram
cerca de 60 pessoas entre alunos, professores e assessores.

40tões

Academia

Pelada das 10h
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Confraternização marca encerramento
das atividades dos Conselhos
Aconteceu na noite do dia
14 de dezembro, no salão social,
a confraternização dos Três
Poderes do Clube. Na ocasião, foi
lida a ata da última reunião para
a aprovação dos conselheiros,
além da apresentação da nova
mesa diretora que assumirá em
2016. Na avaliação de Marco
Antônio Faria, presidente do
Clube, a reunião é importante
para promover a integração
entre Conselhos e Diretoria do
Jaraguá.
Sinval Cossenzo Sobrinho e
Márcio Fernando dos Reis se despedem da presidência dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, respectivamente. Os Conselhos
vão ficar sob a responsabilidade de Felisberto Goes e João
Bosco Favaro. Goes, que assume o Conselho Deliberativo,
diz que as expectativas são as melhores. “Pretendo dar
continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido
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junto ao Conselho Fiscal
e à Diretoria Executiva.
Estamos
empenhados
em atender a todas as
reivindicações e promover
melhorias aos associados e
ao Clube como um todo”,
ressalta.
O presidente do Clube,
Marco
Antônio
Faria,
parabenizou os antigos
presidentes e deu boasvindas aos novos. “Tenho
certeza de que eles farão um
excelente trabalho e desejo
uma ótima gestão, com muita tranquilidade e sucesso”.
A nova mesa diretora do Conselho Deliberativo conta ainda
com Marcos Antônio dos Santos Júnior como vice-presidente,
Fábio Franco Rodrigues como primeiro secretário e Luciano
Teotônio de Castro como segundo secretário. Já o Conselho
Fiscal passa a ter José Gusmão como primeiro secretário.

Luciano Teotônio, Marcos Antônio, Goes e Fábio

Goes, Sinval Cossenzo, Faria e João Favaro
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Clube Jaraguá comemora 54 anos
A noite do dia 20 de novembro
foi marcada por momentos
especiais para o Clube Jaraguá
e seus associados. A festa em
comemoração pelos 54 anos do
Clube trouxe diversão para os
presentes, animados pelas bandas
Raulzitles e Chevette Hatch no
salão social e por Márcio Júnior &
Banda, no Belvedere. A Diretoria
do Clube agradece a participação
de todos os associados e deseja
que os próximos anos continuem
sendo marcados pelo clima
familiar e de lazer que o Clube
proporciona a cada sócio.
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ANIVERSÁRIO jARAGUÁ
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ANIVERSÁRIO jARAGUÁ

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU
Ações beneficentes marcam fim de ano do Jaraguá
O Clube Jaraguá sempre desenvolveu trabalhos que demonstram a sua preocupação em levar benefícios à sociedade.
Exemplos disso foram as arrecadações de material para ajudar
as vítimas da catástrofe em Mariana e brinquedos para o Natal,
realizadas pelo Departamento de Eventos. A ação aconteceu
pela terceira vez e foi um grande sucesso. Desde o Dia das
Crianças, em outubro, até o dia da chegada do Papai Noel no
Clube, no dia 13 de dezembro, foram arrecadadas centenas de
brinquedos destinados ao grupo Mochileiros do Bem, responsáveis por encaminhar as doações às crianças do grupo espírita Irmão Frederico, no bairro São José. Nada disso poderia ter
sido realizado sem a solidariedade dos associados, aos quais
agradecemos todo apoio e a confiança em fazer o Natal dessas
crianças mais feliz.
Outra ação importante que teve a solidariedade como
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destaque neste fim de ano foi a Pelada Beneficente de Natal,
idealizada pelo associado Carlos “Cacá”, que contou com apoio
total da diretoria de futebol. O jogo aconteceu na terça-feira,
dia 8 de dezembro, e teve como objetivo arrecadar presentes
que também foram destinados às crianças carentes.
A Pelada do Vagalume, hoje administrada por Tadeu, Alésio
e Zé Geraldo, realizada aos sábados, 16h, e fundada há 23
anos, criou a campanha “Vagalume Solidário” com o intuito
de arrecadar brinquedos, roupas, calçados e alimentos para as
pessoas carentes de Luislândia (norte de Minas). No dia 19 de
dezembro, última pelada do ano, os itens foram arrecadados e
levados para a cidade.
Que ações como essas possam acontecer em todas as demais peladas e modalidades esportivas do Clube e que possamos divulgar independente da época do ano.
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Dançartes promove noite de dança
com temática de circo
Uma noite colorida e de magia no Clube Jaraguá. Assim
pode ser definida a noite do dia 29 de outubro, que reuniu os
associados no salão social para assistir a um belo espetáculo
de dança. Coordenado pela professora Izabelle Ayres, o espetáculo Dançartes no Circo alegrou a criançada e trouxe à memória dos adultos os seus momentos de infância. “Mesmo
com todos os desafios, medos, erros e prazeres, conseguimos construir juntos um momento único. Agradeço a todos
os alunos, pais, amigos, professores, equipe técnica, diretores e funcionários do clube Jaraguá por compartilharem e
acreditarem em nosso sonho. Buscamos a cada dia aprender
e transmitir o que mais amamos fazer: Dançar!”, agradece a
professora. A apresentação contou com “dançarinos” entre
três anos de idade a adultos acima dos 60 anos.
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Dançartes no Circo

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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saúde e bem-estar
A importância do uso do filtro solar
Apesar dos males que o excesso de sol pode causar, ele
é essencial para a vida. Quinze minutos por dia de exposição
no início da manhã ou no final da tarde são indicados para a
produção de vitamina D. Mas, para que a exposição ao sol
seja segura e eficaz, o uso de protetor solar é indispensável,
não importa a estação!
O filtro solar é uma loção que bloqueia os raios ultravioletas e reduz queimaduras de sol e outros danos à pele. Esse
cuidado diminui o risco de câncer de pele. Os melhores são os
protegem tanto contra os raios UVB quanto contra os raios
UVA. O primeiro tipo pode causar queimaduras solares, enquanto o segundo causa efeitos danosos à pele a longo prazo,
como envelhecimento precoce.
Quando vier ao Clube, é recomendado que você passe o
protetor 30 minutos antes da exposição ao sol, reaplicando
o produto uma hora depois. Mais aplicações são necessárias
depois de duas horas de exposição. Quanto maior for o FPS,
maior será a proteção oferecida pelo bloqueador solar contra
os raios ultravioletas.
Cuidados para crianças
O uso de protetor solar para bebês menores de seis meses
deve ser feito somente por orientação médica. Para crianças
entre seis meses e dois anos, deve-se escolher um filtro solar composto por filtros físicos (está escrito na embalagem),
pois é mais seguro para essa faixa etária. Acima de dois anos,
o protetor deve levar em consideração as características da
pele da criança. O ideal é solicitar a orientação do pediatra ou
dermatologista da criança.
A primeira aplicação do filtro solar deve ser feita com a
criança sem roupa e espalhando o produto em todas as áreas
do corpo, inclusive dobras e orelhas. A reaplicação deve ser
feita a cada duas horas de exposição solar ou sempre após a
saída da água.
É necessário que as crianças e jovens criem o hábito de
usar o protetor solar diariamente, pois 75% da radiação acumulada durante toda a vida ocorre até os 20 anos.

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
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O “Outubro Rosa”, que reforça a luta contra o
câncer de mama, ressalta a importância do diagnóstico precoce e do tratamento qualificado de uma
das doenças que mais atinge as mulheres em todo
o mundo. De acordo com o INCA (Instituto Nacional
de Câncer), a cada ano 52 mil novos casos da doença
surgem no país e mil mulheres morrem mensalmente (média de 32 por dia). Essa estatística pode ser
revertida através do diagnóstico precoce da doença.
De acordo com a Mastologista do Centro Médico
Pampulha e do Sistema Único de Saúde da Prefeitura
de Belo Horizonte, Paula Cristina Martins Soares,
quanto mais cedo o câncer de mama for diagnosticado, maior o índice de cura. Ela destaca que a
doença que mais mata mulheres no Brasil é o câncer de mama. “Em alguns casos isso ocorre porque
ele é agressivo. Porém, na maior parte das vezes isso
ocorre devido ao diagnóstico tardio. Com a demora,
ele pode se espalhar para outros órgãos do corpo.
Por isso é importante o rastreamento mamógrafo a
partir dos 40 anos. Muitas vezes a mulher descobre
o nódulo através do exame de toque, porém com a
mamografia é possível diagnosticar antes de o nódulo ser palpável. Por isso é importante o autoexame, a
mamografia e o exame físico realizado pelo médico”,
explica.
Quanto mais velha é a mulher, maior a chance de
ter o câncer de mama. Os principais fatores de risco
estão relacionados ao histórico familiar, obesidade,
má alimentação, sedentarismo, tabagismo, dentre
outros.
O tipo de tratamento para o câncer de mama
ainda gera dúvida. Paula Soares comenta que o
tratamento está relacionado ao estágio da doença.
“Normalmente o tratamento inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A hormonoterapia é realizada
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em algumas pacientes depois dessa etapa do tratamento para evitar que o câncer volte”, relata. Outro
ponto relacionado com o tratamento é a retirada
da mama. “Muitas mulheres têm medo da retirada
da mama, porém nem sempre é necessário retirá-la toda. Conseguimos tirar uma parte com uma
margem de segurança. Fazer a retirada da mama
e reconstrução com prótese de silicone no mesmo
momento é importante. Os próprios mastologistas
têm realizado o procedimento de cirurgia plástica”,
informa.
Muitas pessoas perguntam se os homens podem
ter câncer de mama. Sim. Pode acontecer, embora
seja mais raro. Acontece um caso em homens para
cada 100 em mulheres. Essa questão está ligada aos
hormônios e à anatomia. Para mais informações procure um mastologista ou uma ginecologista.
No Clube Jaraguá
O Jaraguá também entrou na campanha Outubro
Rosa. Durante 15 dias, quatro palestras foram ministradas: Prevenção do Câncer de Mama e de Colo
Uterino; Melhor Idade, Planejamento Familiar e Autocuidado – Colaboradoras Internas (Exclusivo para
mulheres); Prevenção do Câncer de Mama e de Colo
Uterino – Colaboradores internos e Pompoarismo
para Saúde Íntima da Mulher.
De acordo com a enfermeira responsável pelo
Clube, Raquel Batista, a ação cumpriu o objetivo de
incluir o ambulatório do Jaraguá nessa Campanha
Nacional de Saúde. Ela destacou também a mobilização sobre o assunto no Baile da Melhor Idade. Para
entrar no clima da campanha, o Clube implantou
banners, laço rosa (símbolo da campanha), acolhimento, ambiência do ambulatório diversificada, Luz
Rosa nos refletores do Clube, dentre outras ações.

saúde e bem-estar

Campanhas são importantes para aumentar a
conscientização das pessoas acerca de questões importantes como doenças. Após o sucesso do “Outubro Rosa”, a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)
normalmente realiza, nos meses de novembro, a
campanha “Novembro Azul”, para alertar aos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata por meio de
exames preventivos.
Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
informam que no ano passado foram identificados
mais de 60 mil novos casos da doença. Segundo o
Inca, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo
mais comum entre os homens, atrás apenas do
câncer de pele. Em valores absolutos, é o sexto tipo
mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando 10% do total de cânceres. O
Instituto considera o câncer de próstata uma doença da terceira idade, porque cerca de três quartos
dos casos no mundo surgem a partir dos 65 anos.
A próstata é uma glândula presente nos homens,
localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. O câncer pode ser descoberto inicialmente no exame clínico, um toque retal, que enfrenta a resistência de
muitos homens, combinado com o resultado de um
exame no sangue. Quando descoberto no início,
90% dos casos de câncer de próstata são curáveis.
Segundo Alex Vieira Franco, urologista do Centro
Médico Pampulha e membro da SBU, não existem
causas específicas para o aparecimento do câncer de
próstata. Ele confirma que a probabilidade de cura é
alta quando o câncer de próstata é descoberto na
fase inicial. “No começo o câncer de próstata não
costuma apresentar sintomas. Por isso é importante que os homens façam um controle anual, já que
essa é uma doença silenciosa. Entre 40 e 45 anos de

idade o ideal é fazer o exame de sangue (PSA). Após
os 46 anos já é necessário realizar o exame físico, o
toque retal”, esclarece.
Quando os sintomas começam a aparecer são
parecidos com os do crescimento benigno da próstata: dificuldade de urinar e necessidade de urinar
mais vezes durante o dia ou à noite. Na fase avançada, a doença pode provocar dor nos ossos, problemas para urinar e, quando mais grave, infecção
generalizada ou insuficiência renal.
O tratamento vai depender do estágio da doença. “Na fase inicial o ideal e mais comum é o tratamento através de cirurgia, onde é retirada toda a
glândula”, informa Alex Franco. Porém, em outros
casos a cura pode acontecer com radioterapia, tratamento hormonal e algumas vezes apenas com
a observação médica. Alex acredita que os índices
da doença têm diminuído porque os homens estão
mais conscientes. “Infelizmente temos uma cultura
machista, porém os homens têm nos procurado bastante. Percebo um aumento de casos em homens
mais jovens. Eles não precisam ter receios, porque,
quando detectado na fase precoce, a chance de cura
é enorme”, destaca.
O “Novembro Azul” foi escolhido devido ao Dia
Nacional de Combate ao Câncer de Próstata, comemorado no dia 17 de novembro. Qualquer dúvida
ou esclarecimento procure o seu médico.
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Temporada de chuva é um alerta para
o perigo de dengue e zika
Ele mede apenas
meio
centímetro,
mas é capaz de fazer
um estrago sem escala. Esse é o Aedes
aegypti, velho conhecido do brasileiro, responsável pela
transmissão de três
graves doenças: dengue, chikungunya e
zika. Sua propagação
aumenta nesses meses chuvosos devido
a locais com água
parada, por isso, a
atenção deve ser redobrada.
Segundo o gerente de Zoonoses da Regional Pampulha,
Antônio Willie, os principais focos de ovos e larvas são encontrados no interior das residências. Além disso, é importante se atentar ao descarte correto de lixo como garrafas,
pneus, móveis, sapatos, dentre outros objetos que possam
acumular água. Ele revela que, só na região da Pampulha,
houve um salto de 323 para 1.113 notificações
ratificadas neste ano em relação a 2014.
Zika
Agora a atenção deve ser redobrada, pois o
mosquito Aedes aegypti é responsável pela transmissão de mais uma doença grave: zika. Essa doença pode aumentar os riscos de microcefalia em
fetos e de Síndrome de Guillain-Barré. “Pacientes
com essa enfermidade apresentam febre mais
baixa do que a da dengue, olhos avermelhados
e coceira característica. Normalmente a zika não
causa morte e os sintomas não duram mais do
que sete dias”, explica o infectologista Rodney
Martins.
No entanto, a zika pode trazer sérios problemas para os fetos. As gestantes, principalmente
do primeiro trimestre de gravidez, devem ter
atenção mais do que redobrada. A infecção do
vírus zika pode causar microcefalia, uma má-formação do cérebro de bebês que acarreta problemas graves no desenvolvimento da criança como
limitações para falar, andar, escutar, dificuldade
na capacidade de aprendizagem, de cognição,
dentre outras deficiências mentais.
Ainda não existem medicamentos específicos
contra as doenças, por isso, a saída para amenizar
os sintomas é beber muito líquido para evitar a
desidratação e ingerir medicamentos para amenizar a febre.
A recomendação é que o paciente procure o
médico assim que começar a sentir os sintomas de
ambas as enfermidades e tome os cuidados necessários para que não haja locais para a procriação
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do mosquito em sua
residência. Ainda não
existe vacina contra
a infecção pelo vírus
zika. Até agora a prevenção é a melhor solução, portanto, faça
a sua parte!
No Jaraguá
O Jaraguá trabalha diariamente para
combater o mosquito
da dengue. Segundo
o gerente do Clube,
João Carlos Nogueira,
são feitas ações em convênio com a Prefeitura para eliminar
os possíveis focos do Aedes aegypti. “Temos uma parceria
com a Zoonose da Regional Pampulha, que nos orienta a
limpar e adicionar produtos semanalmente nos locais em
que o mosquito pode se proliferar, e o fiscal da Zoonose
acompanha esse controle”, destaca.

turismo
Saiba mais sobre as mudanças do passaporte e
como pedir a carteira de motorista internacional
O novo modelo de passaporte comum brasileiro passa
a ter validade de 10 anos (o dobro dos anteriores) e conta
com itens de segurança mais avançados. O valor também
mudou: de R$ 157,05 para
R$ 257,25. Quem possui
o passaporte antigo pode
usá-lo até o prazo de validade.
Com a alteração da
validade, o sistema de
criptografia dos passaportes teve a segurança
aprimorada. Foi adotado o
padrão de criptografia de
curvas elípticas brinpool
para assinatura digital,
proporcionando mais segurança aos dados gravados no chip. O passaporte
comum continua azul, mas
a capa ganhou cinco estrelas, representando a constelação
do Cruzeiro do Sul, e a inscrição “Passaporte Mercosul” em
amarelo. Também há novas marcas-d’água nas contracapas,
em que, com o uso de radiação ultravioleta, é possível visualizar o mapa do Brasil fluorescente em verde. O sistema brasileiro de emissão de passaportes também passou por novas
adaptações e nova certificação digital, o que garantirá maior
segurança ao documento.
O requerimento do passaporte é realizado no site da
Polícia Federal (www.dpf.gov.br). Após informar os dados
pessoais, uma Guia de Recolhimento da União (GRU) será
emitida e deverá ser paga, respeitando a data de vencimento. Com a guia paga, os documentos originais exigidos e o
protocolo de solicitação, o solicitante deverá comparecer em
um posto da Polícia Federal (PF). Em algumas unidades da PF,
é necessário o agendamento prévio (informado no site do
órgão). O passaporte será entregue pessoalmente ao titular,
mediante apresentação de documento de identidade e assinatura de recibo, em horário e local definidos pela PF.
Permissão Internacional para Dirigir
Na maioria dos países, o turista poderá dirigir com sua
carteira de habilitação. Nos Estados Unidos não é diferente.
Na Flórida, por exemplo, o condutor estrangeiro pode usar
o documento original do seu país e, caso necessite, aciona o
seguro que é obrigatório em caso de locação de veículo.
Embora exista a facilidade de usar a CNH em grande parte
dos países, viajar com a Permissão Internacional para Dirigir
(PID) pode significar um sossego. A PID substitui a carteira
de habilitação original e apresenta os dados do motorista
escritos em alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês,

português e russo. Isso significa que, em qualquer lugar que
você esteja, as informações do seu documento serão compreendidas.
O processo de solicitação da PID pode ser feito
virtualmente, desde que
a pessoa não esteja com
a CNH vencida ou com
qualquer outra pendência
junto ao órgão. Basta entrar no site do Detran do
seu estado e procurar pelo
item Permissão Internacional para Dirigir. Depois
de preencher o formulário, será gerado um boleto
para pagamento da taxa
de emissão cujo valor varia
de estado para estado. Em
poucos dias o documento é
recebido em casa. O prazo de validade da PID, a categoria da
habilitação e as restrições médicas são os mesmos referentes
à CNH e, na hipótese de ocorrer qualquer alteração no cadastro do condutor, a mesma deverá ser incluída no documento
internacional.

Documentos necessários para
solicitar o passaporte
 Documento de identidade (RG, CNH ou passaporte
anterior)


CPF

 Título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição


Passaporte anterior válido



Comprovante bancário do pagamento da GRU

 Documento de quitação com o serviço militar obrigatório (sexo masculino)


Certificado de Naturalização (para os naturalizados)

 Certidão de Casamento com averbação (em caso de
mudança de nome por divórcio)
 Certidão de Nascimento com averbação (em caso de
mudança de nome por decisão judicial)
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Gestão

Fluxo de Caixa
ANO 2015

INTEGRAÇÃO

jan-15
fev-15
TOTAL 2015
Para um melhor acompanhamento do Fluxo de Caixa do Clube
Jaraguá,
a partir desta edição serão contemplados
1.967.608,18
no demonstrativo apenas os últimos quatro meses e não o relatório completo 0,00
do ano, como acontecia anteriormente.
8.612,52
Em prol da transparência, a Diretoria reitera seu compromisso em deixar18.245,34
sempre disponível aos associados essas
145,61
26.344,47
informações.
Descrição

SALDO ANTERIOR

Receitas de Condomínio
Anuidade 2014
Venda de Cotas

Trans ferência de Cotas
Expedição de Carteiras
Parc elamento de Débitos

-395328,58

166.672,21

1.010.031,15

957.577,03

6.092,52

2.520,00

10.235,51

8.009,83
145,61
13.300,41

13.044,06

Venda de Convites
Aluguel de Concessionários

4.658,02

9.549,72
4.633,18

Aluguel do Salão de Fes tas
Academia
Avaliação Fisioterápica

55.365,40
56.486,09
5.933,04

36.920,00
56.432,98
4.491,52

Esc olas de Esportes Diversas
Saunas e Massagens
Promoções Es portivas e Recreativas

47.628,94
5.815,73

46.955,50
7.447,44
1.427,54

Eventos e Promoções Sociais
Publicidade e Patrocínios

46.002,10
7.419,63

5.097,33
5.597,67

1.268.712,19

8.407,50
1.168.513,26

287.584,05
115.580,70
49.203,49

305.682,16
113.169,08
43.397,97

46.036,97
2.933,14
13.936,00

56.406,05
1.536,96
14.413,00

Rendimento de Aplicação Financeira
Empréstimo Bancário
Crédito p/ Repasse PIS
Recebimentos Diversos
TOTAL DE RECEBIMENTOS
Folha de Pagamento
INSS
FGTS
Alimentação
Ass oc. Entidade de Classe
Cesta Básica
Despesas não Operacionais (Benfeitorias)
Implantação de Sistema Gerencial (TI)

75,30
0,00

860,25
4.810,00

Vale Transporte
Empréstimo Consignado (Funcionários)
Plano de Saúde Funcionários

25.881,83
26.064,39
17.846,19

39.979,74
25.531,08
16.742,13

Acordos Judiciais
Reembolso Tx Condomínio
Tarifas de Cobrança / Despesas Bancárias

10.574,27
5.325,61
39.116,03

2.300,00
1.193,74
15.156,53

IPTU/IPVA
Despesas Tributárias (Pis-Cofins -Refis -ISS)

1.402,02
22.708,79

13.433,09
13.853,81

Energia Elétrica - Cemig
Energia Elétrica - Gerador
Saunas e Massagens

30.745,39
10.680,00
10.195,28

31.045,81
11.150,00
11.814,06

7.297,23
107.501,20
114.991,21

7.904,88
105.564,62
119.227,51

65.922,14
53.459,73

64.428,04
46.083,14

1.381,27

1.388,02
325.974,23

Promoções Es portivas e Recreativas
Eventos e Promoções Sociais
Contratos e Serviços de Terceiros
Despesas com Manutenção
Fornecedores Correntes / Outros
Secretaria Meio Ambiente - Auto Infração
Pagamento Empréstimo Bancário
Manutenção de Campos e Quadras
TOTAL DE PAGAMENTOS
SALDO DO MÊS
SALDO ACUMULADO
Cheque Pré datado (Anuidade 2015)
SALDO FINAL ACUMULADO
SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL
TOTAL DISPONÍVEL
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3.208,00
1.069.650,23

199.061,96

-196266,62

1.393.045,90

-224532,64
-57860,43

316.227,05

119.960,43

-57860,43

46.711,78

147.326,95

166.672,21

8 9.466,52

9.549,72
9.291,20
92.285,40
112.919,07
10.424,56
94.584,44
13.263,17
1.427,54
51.099,43
13.017,30
0,00
0,00
0,00
8.407,50
2.437.225,45
593.266,21
228.749,78
92.601,46
102.443,02
4.470,10
28.349,00
935,55
4.810,00
65.861,57
51.595,47
34.588,32
12.874,27
6.519,35
54.272,56
14.835,11
36.562,60
61.791,20
21.830,00
22.009,34
15.202,11
213.065,82
234.218,72
130.350,18
99.542,87
2.769,29
325.974,23
3.208,00
2.462.696,13

ACONTECEU
Natal é tema do Baile da Melhor Idade
O último Baile da Melhor Idade do ano aconteceu
na quarta-feira, 9 de dezembro. A temática natalina
aumentou ainda mais o clima de confraternização
entre os participantes. Com a pausa de fim de ano,
os associados que gostam de dançar vão esperar
ansiosos pela volta do Baile em 2016. O próximo
acontecerá no dia 3 de fevereiro.
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Último Jarakids do ano alegra domingo da criançada
O Clube Jaraguá tem atrações para todas as idades.
As crianças, por exemplo, tiveram a oportunidade
de participar, durante todo o ano, das atrações do
Jarakids. E no dia 29 de novembro a criançada se
divertiu no último Jarakids de 2015. Foi possível
observar a alegria infantil contagiante dos pequenos
associados, que aproveitaram os brinquedos e as
oficinas de pintura.
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ACONTECEU
Saideira Musical com muito samba diverte associados
O grupo Magnatas do Samba trouxe
clássicos do samba como Beth Carvalho,
Zeca Pagodinho e Fundo de Quintal para
a Saideira Musical do domingo, dia 29 de
novembro. Os associados aproveitaram o
clima descontraído entre amigos à beira da
piscina e já se preparam para o verão do
Jaraguá, que promete muita animação.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Último Happy Hour de 2015 anima
associados do Jaraguá
O Happy Hour do dia 27 de novembro teve jeito de
baile e foi animado por Everton Calazans e banda, que
trouxe descontração aos associados do Jaraguá com
os clássicos de MPB e pop rock. O público aproveitou
a noite em momentos de muita alegria e descontração
com os jaraguenses. Para muitos foi uma das noites
mais animadas do ano.
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ACONTECEU

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Happy Hour de outubro traz suingue do
samba-rock para associados
No Happy Hour do dia 30 de outubro a noite foi de
muito suingue e balanço no Clube Jaraguá com o trio
Santa Labuta, que contagiou o público com músicas
de Jorge Benjor, Seu Jorge, dentre outros mestres do
samba-rock. Não faltaram também sambas de raiz
famosos. Os adultos dançaram muito e aproveitaram
os momentos descontraídos entre amigos, enquanto
as crianças curtiam os brinquedos infláveis no
parquinho do Clube.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU
Espetáculo teatral diverte e emociona associados
Um dos nomes mais conhecidos da comédia mineira,
Carlos Nunes, levou a plateia do Jaraguá às gargalhadas
e também a emocionou na noite da terça-feira, 24 de
novembro. Os jaraguenses assistiram à peça “São Francisco
de Assis do Rio ao Riso”, que traduz a imagem não só do
santo, mas do homem genial que foi Francisco de Assis, da
sua infância até a sua morte. O espetáculo mostra, sob uma
nova perspectiva, a fraterna existência do santo sobre a terra.
A peça foi organizada pelo Comitê Feminino e pela Diretoria
Social do Clube.
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Mix Trainning envolve associados
em atividades físicas
A manhã do sábado, 7 de novembro,
começou animada e com muita
movimentação para os associados que
participaram do “Step Day Halloween
Mix Trainning” à beira da piscina. O
evento reuniu mais de 40 associados
em um treino aeróbico que mistura
ginástica localizada, step, jump, corrida,
corda, exercícios funcionais, dentre
outros. A atividade foi coordenada pelos
professores Cláudio e Nadiana.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU

Este é o nosso Clube...
Baile de Carnaval

Corrida de Rua

Boate Teen

Colônia de Férias

Piscina Infantil

Projeto Verão

Hidroginástica

Matinê de Carnaval

Gincanas

Espírito de Natal

Réveillon
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informações
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

ENDEREÇOS

Área de lazer

Portaria A

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

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

Portaria B

Secretaria

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

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

TELEFONES

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 22h
Sábado: 8h às 22h
Domingo e feriado: 8h às 18h

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

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

www.jaraguaclub.com.br

facebook.com/clubejaragua

youtube.com/jaraguaclub

Avenida Portugal nº 4347, Itapoã - Telefone: (31) 3495-7656

