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Entramos no mês 
de maio e mais uma 
vez temos a impressão 
de que o tempo corre 
com a sensação de já 
estarmos chegando 
ao meio do ano. Den-
tro dos balanços men-
sais que a Diretoria do 
Clube Jaraguá realiza, 
fica clara a evolução 
das iniciativas e práti-

cas internas, ressaltadas na satisfação de cada 
um de nossos associados. 

Nas últimas semanas comemoramos a inau-
guração do Vestiário Família, que vai trazer 
grande benefício ao público que frequenta as 
piscinas. Os pais com filhos pequenos demons-
travam a necessidade de um espaço especial 
para ficarem à vontade antes e após os banhos 
de piscina e agora eles podem contar com esse 
local. 

Ainda no que diz respeito às melhorias es-
truturais, estamos concluindo as obras para 
inauguração de um novo espaço gastronômi-
co que será a Adega da Piscina, sob a área do 
Belvedere. Levando o conceito da empresa Gran 
Maison, esse espaço será formado por dois am-
bientes, um para lanche rápido e uma adega no 
estilo Empório com cervejas artesanais, carnes 
nobres, dentre outras especiarias. Inicialmente 
funcionando todos os dias, exceto segunda-fei-
ra, a previsão é de que o local esteja funcionan-
do a partir do dia 27 de maio.

Outra demanda que acaba de ser atendida 
para deixar o complexo esportivo do Jaraguá 
ainda mais completo é a inauguração da pri-
meira quadra de vôlei de areia do Clube. Após 
o sucesso da quadra de futevôlei, agora os prati-
cantes dos esportes tradicionais das praias bra-
sileiras poderão desfrutar também desta nova 
modalidade, tão tradicional para nosso país, 
principalmente em competições olímpicas como 
a que vai acontecer neste ano de 2016. 

No mês de abril, o futebol do Clube Jaraguá 
esteve movimentado graças às finais do Tatu 
2016 e o início dos tradicionais CIFU e Tatuzinho, 
que ao todo reúnem mais de 750 participantes. 

Atentos às datas importantes do esporte inter-
nacional deste ano, decidimos dividir os times 
com a temática das seleções nacionais que vi-
rão ao Brasil para os Jogos Olímpicos no Rio 
de Janeiro. A disputa que dura pouco mais de 
três meses, tanto para crianças, quanto adoles-
centes, jovens e adultos, promete movimentar 
novamente os campos gramados e de areia do 
Jaraguá durante cada fim de semana.

Está chegando, em menos de um mês, o tão 
esperado Arraiá do Jara 2016. Como é de pra-
xe, buscamos a cada ano superar as edições 
anteriores, principalmente no que diz respeito 
à qualidade da nossa Festa Junina. Os ingressos 
estão à venda e todos os associados podem ter 
a certeza de que o show de Michel Teló será algo 
histórico em nosso Clube. Uma semana após a 
festa principal, o nosso departamento de even-
tos está programando o também já tradicional 
Arraiá Mirim, que acontecerá no dia 18 de ju-
nho. A iniciativa é uma maneira de contemplar 
também os pequenos jaraguenses nesta época 
de festividades juninas.

Pensando ainda nos pequenos associados, 
os pais já podem se programar também para a 
Colônia de Férias do meio do ano, que será rea-
lizada entre os dias 25 e 29 de julho. É com mui-
ta satisfação que vemos a Colônia se firmando 
como mais uma opção de lazer atrativa para as 
crianças, como parte integrante do nosso calen-
dário anual de atividades.

Com essas informações mais detalhadas e 
um pouco de tudo que acontece no dia a dia do 
Jaraguá, chegamos à edição 104 de nosso in-
formativo. Espero que você, associado, aprecie 
este material e tenha uma ótima leitura.

Abraços!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

EDITORIAL
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MAIO
20/05 – Happy Hour
Local e horário: Local a definir – 19h30 
29/05 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Parque Aquático e parquinho – a partir das 10h 
31/05 – Campeonato de Duplas de Boliche
Local e horário: Boliche - a partir de 12h

JUNHO
11/06 – Arraiá do Jara
Local e horário: Estacionamento e parque aquático – a patir das 18h
15/06 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – a partir de 19h30
18/06 – Arraiá Mirim
Local e horário: Estacionamento próximo à sauna
19/06 – Almoço da Melhor Idade
Local e horário: Quiosque 5 – a partir de 12h
21/06 – Arraiá da Acadimia
Local e horário: Academia – 9h e 19h
24/06 – Happy Hour
Local e horário: Local a definir – a partir das 19h30
26/06 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Parque Aquático e parquinho – a partir das 10h 

JULHO
03/07 – Encerramento Campeonato de Duplas de Boliche
Local e horário: Boliche - a partir de 12h
05/07 – 3º Spinning da Lua Cheia
Local e horário: Orla da piscina - entre 19h e 20h
10/07 – Encerramento do CIFU e do Tatuzinho
Local e horário: campos A e B - a partir das 8h
13/07 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – a partir das 19h30
17/07 – Almoço da Melhor Idade
Local e horário: Quiosque 5 – a partir de 12h
22/07 – Piscina di Buteco
Local e horário: Parque aquático – a partir das 19h30
24/07 – Festival de Pipas e papagaios
Local e horário: Campo B – a partir das 9h
25/07 – Abertura da Colônia de Férias
Local e horário: a definir
29/07 – Happy Hour
Local e horário: Local a definir – a partir das 19h30
31/07 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Parque Aquático e parquinho – a partir das 10h

Faleceu no dia 07/04 o Sr. Roberto Carlos Gomes, in-
tegrante da Turma do Tatu/Quiosque do Vovô. No dia 
18/04 faleceu o Sr. João Silveiro Veloso, pai do asso-
ciado Paulo Francisco Veloso. E no dia 30/04 faleceu 
o Sr. Mário Oliveira da Silva Lima, pai do associado 
José Mário Silva Lima, da pelada de domingo 10h. 
O Clube Jaraguá presta condolências aos familiares.

NOTA DE FALECIMENTO



ínDICE
6 ............................ Feirinha aos domingos já é tradição no Clube

7 ..................... Equipe de Corrida com uniforme e patrocínios novos

8 ............................................. Campeões do Jaraguá Open de Tênis

10 ............................................... Festival Nova Onda de Natação

12 ..................................................... II Festival Máster de Natação

12 ............................................................... Jaraguá no All Limits

13 ..................... Boliche tem nível impressionante de pontuação

14 ............................... Começa o Torneio de Vôlei Máster Misto

15 .................................. Clube inaugura quadra de vôlei de areia

17 ........................... Campeões do Campeonato de Futebol Virtual

24 ....................................... Vestiário dos funcionários é reformado

24 ............ Banheiro da Família é inaugurado na piscina coberta

34 ........... Enquete: Qual o espaço do Clube que você mais curte?

36 ......................... Estresse: uma consequência da modernidade

35 ................. Crianças plantam em mini-horta criada pelo Clube

38 ................................... Turismo: As belezas naturais de Ibitipoca

39 ................ Pequenos associados aprendem sobre reciclagem

40 .............. Jaraguá reformula e amplia todo o setor tecnológico

41 ........................................................................... Fluxo de caixa

42 .................................................................. Galeria: Aconteceu 

46 .................................................. Galeria: Este é o nosso Clube 

47 .............................................................................. Informações
32 – Está chegando o Arraiá 
do Jara

28 – Baile em homenagem às 
mães

18 – Começa o CIFU e o 
Tatuzinho 2016

25 –  Tatu 2016 é encerrado 
com muita festa e descontração



“Amo o Clube Jaraguá! Moro no Rio de Janeiro há quatro 
anos e ainda sou sócia do Clube. Sou mineira da gema.” 
Suzana Miranda (cota 3561)

“Nota 10 no quesito festas. Ar-condicionado, palco, estacio-
namento para convidados, salão espaçoso e luxuoso. As fo-
tografias ficam maravilhosas.” Glades Olivier

“O squash é um esporte altamente competitivo. Nossa tur-
ma no Clube Jaraguá está aumentando cada vez mais. Es-
tamos participando de diversos campeonatos com ótimos 
resultados, inclusive em todas as etapas do campeonato 
mineiro de Squash estamos tendo atletas do Clube nas pri-
meiras colocações.” Ivan Kuchenbecker Panin, Designer de 
produto (cota 2716)

“Sou feliz por ter o Clube como área de lazer da minha fa-
mília e hoje o frequentamos todos os finais de semana. 
Dedicamos um tempo maior para o lazer e o Jaraguá se 
tornou nossa referência nesse quesito. Vejo o Clube bem 
estruturado e mais organizado. Recebo sempre os boletins 
por e-mails, mensagens por SMS e fico sabendo de todos 
os eventos e ações do Clube pelas redes sociais e pelo site. 
A comunicação do Jaraguá com o associado é bem eficaz e 
agradeço por isso. Estivemos em alguns eventos do Clube 
justamente por isso. Parabéns a todos os envolvidos e muito 
obrigado.” Gustavo Gonçalves

Feirinha aos domingos já é tradição no Clube

6 Informativo Jaraguá

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 con-
tato através do e-mail jaragua@emfocomidia.com.br 
ou pelo Facebook. Participe!

A tradicional feirinha de quitutes e 
artesanatos é presença marcante e bem-
vinda no Clube, afinal já são 17 anos de 
existência. O propósito é estreitar o laço 
entre os associados e valorizar os seus tra-
balhos. São 14 expositores com sandálias, 
roupas, biscoitos, doces, artesanatos e ou-
tros produtos mineiros tradicionais.

Líder dos expositores há quatro anos e 
presente desde o início, Maria Edna Lopes 
de Souza revela que trabalha com muita 
alegria. “É muito bom participar da feira! 
Amo o que faço e o melhor, minha família 
está pertinho de mim, pois todos frequen-
tam o Clube aos domingos”, afirma. O ho-
rário de funcionamento é das 9h às 16h. 
Para o associado participar da feira basta 
entrar em contato com a responsável dos 
expositores pelo telefone 99162-5076.
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ESPORTES
Equipe de Corrida com uniforme e patrocínios novos

A Equipe de Corrida do Clube Jaraguá 
apresentou seu novo uniforme para a tem-
porada de Corridas 2016. O evento de lan-
çamento aconteceu no Espaço Belvedere 
na noite do dia 5 de maio, quando tam-
bém foram apresentados os novos pa-
trocinadores: Sindseg, Marmoraria 
Nossa Senhora de Nazaré, DeLux Moda 
Feminina, Vidromania, Padaria Ping Pão 
e Axial Medicina Diagnóstica. Estiveram 
presentes os atletas da equipe, os treina-
dores, os novos patrocinadores, parte da 
diretoria e convidados.

Alguns atletas foram convidados para 
desfilar com as novas camisas da equipe, 
que traz novas cores: vermelho, branco e 
verde, cores oficiais do Clube. A expectati-
va da equipe, hoje com quase 90 atletas, é 
que o novo uniforme venha acompanhado 
de muitos desafios, superação e ótimos 
resultados.



As cinco categorias do Jaraguá Open de 
Tênis já têm seus campeões. Mais de 50 atle-
tas disputaram as finais no domingo, dia 16 
de abril, marcado também pela entrega dos 
troféus. Foi uma verdadeira maratona de tê-
nis ao longo do dia. Os campeões foram:

Campeões do Tênis

8 Informativo Jaraguá

5ª Classe: Alexandre (campeão), Cícero (vice-campeão)

4ª Classe: Helverson (campeão), Igor (vice-campeão)

3ª Classe: José “Zeca” Luís (campeão), Pedro (vice-campeão)

Iniciante: Ernane (campeão), Patrícia (vice-campeã)

Veterano: Juscelino (campeão), Mauro (vice-campeão) 
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O Festival Nova Onda de Natação, organizado pela 
Federação Aquática Mineira, aconteceu nas piscinas do 
Jaraguá no dia 9 de abril. Mais de 50 atletas entre 8 e 15 
anos participaram da competição e em todas as categorias 
o Clube Jaraguá teve nadadores premiados. 

Parabéns a todos os atletas: Carolina Mouro, 
Maria Ibhahim, Camila Aguiar, Rafael Pena, João Vitor 

Freitas, Pedro Correa Marques, Maria Eduarda Freire, 
Mariana Morales, Vitória Melo, Samuel Trindade, Ana 
Clara Gusmão, Amanda Gusmão, Mariana Silva, Tales 
Araújo, Bruno Pontello, Ana Luiza Lopes, Fernanda Santos, 
Victor Aguiar, Vitor Pimenta, Rafael Costa, Isabel Amaral, 
Hideki Hanaoka, Ana Beatriz Merguizo, Maria Fernanda 
Merguizo e Lucas Henrique Caixeiro.

Festival Nova Onda de Natação

Informativo Jaraguá



ESPORTES

ENVIE-NOS SEU PROJETO PARA ORÇAMENTO, 

OU AGENDE UMA VISITA: 

SERIEDADE, QUALIDADE, E COMPROMISSO 

COM SEU PROJETO, EM TODAS AS ETAPAS,

DESDE O PLANEJAMENTO ATÉ O PÓS VENDA.

MÓVEIS PL ANEJADOS

mauricio@madriart.com.br

 31 3433.0870

 31 99142.8628

 facebook.com.br/madriartmoveis
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Jaraguá no All Limits
O Jaraguá participou do evento All Limits nos dias 2 e 3 

de abril no condomínio Alphaville, na Lagoa dos Ingleses. Na 
competição, atletas amadores e profissionais participaram 
das provas de triatlo (natação, ciclismo e corrida) e das tra-
vessias aquáticas.Os destaques da equipe do Jaraguá foram 
Leonardo Quintela (5º na categoria 45/49 anos), Eliel Araújo 

(8º na categoria 45/49 anos) e Renato Zanon Vitoriano (1º lugar 
geral na modalidade Travessia Low Limits – 1.000 metros). 
Também estiveram no pódio em suas categorias os atletas: 
Leonardo Lemos, Luiz Rinco, Victor Figueiredo, Luiz Gonzaga, 
Leonardo Vinte, Edilamar Rodrigues e Patrícia Bicalho e 
Paulina Cordeiro.

II Festival Máster de Natação
Vinte e seis atletas do Jaraguá 

conquistaram várias medalhas em 
diversas categorias no II Festival 
Máster de Natação. Realizado no 
Clube dos Oficiais da PMMG no dia 
16 de abril, o evento contou com 
a presença de clubes e academias 
de BH e região como Clube dos 
Oficiais da PM, Estrela do Oeste, 
Minas, Alta Energia, Bodytech e 
Jaraguá Country Club. Os atletas 
do Jaraguá conquistaram resulta-
dos expressivos em diversas ca-
tegorias tendo como  destaques 
Rosângela Lima, Renato Zanon, 
Vanderlea Figueiredo e Daniel 
Malard, que chegaram ao pódio no 
fechamento geral do festival.
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O Torneio Início de Boliche do 
Clube Jaraguá começou no dia 13 de 
março e teve a sua final disputada no 
dia 17 de abril. Ao todo foram 23 atle-
tas acima de 18 anos disputando indi-
vidualmente. O campeão foi Éder de 

Castro. Em segundo lugar ficou Thiago Felicetti; em 3º, 
Rafael Grigori; em 4º, Rafael Lima; em 5º, João Mathias 
e em 6º, Eduardo Andrade. O destaque das finais foi a 
alta média de pontuação, chegando a níveis profissio-
nais. 

No mesmo dia, pela manhã, os jogadores de até 17 
anos disputaram o Torneio Juvenil de Boliche. Quem 
levou a taça de campeão foi Luccas Boechat. Em se-
gundo ficou Arthur Boechat e em terceiro, Matheus 
Magalhães. O próximo evento, que será um torneio de 
duplas, começará no dia 31 de maio. As inscrições estão 
abertas.

Torneio Início de Boliche tem nível impressionante 
de pontuação dos participantes 



O Torneio de Vôlei Máster 
Misto já começou. Neste ano, 
seis equipes disputarão o tro-
féu.  O torneio teve início no 
domingo, dia 10 de abril, e a 
previsão de termino é para 
o dia 5 de junho. A temática 
deste ano gira em torno dos 
chocolates, dando um to-

que inusitado e divertido à competição. Diamante 
Negro, Chokito, Sonho de Valsa, Prestígio, Laka e 
Garoto são os nomes das equipes formadas por mu-
lheres acima de 35 anos e por homens acima de 40 
anos.

Cada time é composto por seis atletas e não 
existem reservas. Jogadores “coringas” completam 
outros times, caso algum atleta esteja ausente. O 
campeonato está na etapa de classificação e na se-
quência serão realizados os “mata-matas”.

Começa mais um torneio de vôlei

Informativo Jaraguá14



ESPORTES

Desde 7 de maio já está liberada para uso a nova 
quadra de vôlei de areia. O novo espaço está locali-
zado na mesma área onde estão as atuais quadras do 
esporte no Clube. “Transformamos uma quadra de 
cimento no espaço do vôlei em uma quadra de areia 
para que os praticantes tenham mais uma opção”, 
conta o diretor de sede, André Kury. Rosângela Silva 
(Dica), diretora de vôlei do Clube, comemora a no-
vidade: “É um pedido que vem desde 2014, quando 
jogávamos vôlei de areia no espaço do futevôlei.” 
Em breve a gestão do esporte divulgará torneios no 
espaço nas modalidades mista e dupla.

Jaraguá inaugura quadra de vôlei de areia
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Conheça os Campeões do Campeonato

de Futebol Virtual
O Clube Jaraguá promoveu o seu primeiro Campeonato de 

Futebol Virtual no sábado, dia 16 de abril. O evento reuniu 20 
crianças e adolescentes inscritos e uma torcida, formada em sua 
maioria por pais e familiares, de aproximadamente 80 pessoas. 
Os jogos começaram às 9h da manhã e se estenderam ao longo 
do dia, com o jogo final às 17h. 

Na final da categoria de 8 a 11 anos, os jogadores fizeram 
um clássico alemão que teve Miguel Santana de Queiroz como 
vencedor, comandando o time do FC Bayern Munich, con-
tra Marcelo H. Ribeiro Diniz, o vice-campeão, no comando do 
Borussia Dortmund. O resultado foi de 5x3 para Miguel.

Outro clássico do futebol mundial marcou também a fi-
nal da categoria de 12 a 15 anos: Barcelona, comandado pelo 
campeão Lucas Pontello B. Saraiva versus Real Madrid, com o 
vice-campeão Victor Guimarães. O placar em tempo normal foi 
de 3x3 e a vitória do Barcelona veio nos pênaltis vencidos por 3x1.



Começou o CIFU e o Tatuzinho 2016
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No dia 17 de abril foi dado o pontapé inicial para 
dois dos mais importantes torneios de futebol do Clube 
Jaraguá, o CIFU e Tatuzinho 2016. Neste ano, a temática 
foi a de Jogos Olímpicos, reunindo seleções de todos os 
cantos do mundo. Durante a solenidade de abertura, os 
jogadores pegaram suas camisas e disputaram o Torneio 
Início, com partidas curtas de 10 minutos de duração, no 
modelo mata-mata. Pelo CIFU, sagraram-se campeões do 
Torneio Início os respectivos times, por categoria: Especial 
– Suécia, Veterano – Brasil, Sênior – Suécia, Máster – 
Portugal, Jovem – África do Sul. Já no Tatuzinho os cam-
peões foram: Sub 6 – Argentina, Sub 8 – Alemanha, Sub 
10 – Portugal, Sub12 – Brasil e Sub14 – Suécia.

Com a participação de 788 jogadores ao todo, os dois 

campeonatos prometem movimentar as áreas do campo e 
do Tatu nos próximos finais de semana com bastante con-
fraternização e torcida animada nas arquibancadas e nos 
quiosques. As finais do CIFU estão marcadas para o dia 10 
de julho e o Tatuzinho termina no dia 26 de junho.

O Clube Jaraguá agradece também a participação de 
todos, em especial, dos patrocinadores que estão es-
tampados nas camisas e também nos banners laterais 
e placas dos campos e das quadras. São eles: Apóleo, 
Baterias A Vencedora, Casa de Carnes Aguiar, Decisão 
Atacarejo, Dona Nicole, Elevar Construções, Em Foco 
Mídia, Jornal Jaraguá Em Foco, Jornal Em Foco Turismo, 
Life Odontologia, Luziana Lanna, Maurílio Vale Corretor, 
Pedrinho Baterias, Petrovilla, Strada e Zero Zero Pet.
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Vestiário dos funcionários é reformado

Banheiro da Família é inaugurado
na piscina coberta

Investir nos funcionários é investir na sa-
tisfação de trabalhadores e associados. Nes-
se sentido a gestão do Jaraguá promoveu 
uma reforma em um dos principais espaços 
daqueles que cuidam e atendem aos jara-
guenses. O vestiário dos funcionários foi re-
formado em fevereiro e inaugurado em mar-
ço. O revestimento e a iluminação do piso 
foram trocados, os banheiros reformulados 
e foi montado um novo espaço de armários 
para guardar pertences. 

Os associados cobraram e a Diretoria aten-
deu à necessidade. Uma demanda dos pais que 
levam os filhos para a natação infantil na piscina 
coberta foi resolvida. Foi construído um banhei-
ro da família para um maior conforto para pais 
de filhos pequenos que frequentam a piscina. O 
espaço conta com três chuveiros e um sanitá-
rio. Além disso, foi instalada uma ducha externa 
para quem for usufruir o espaço. Desde abril o 
associado já pode contar com esse benefício.



O campeonato do Tatu conheceu seus campeões 
no domingo, dia 10 de abril. O time do Roma venceu 
o torneio Veterano, com destaque para o artilhei-
ro Carlos Mendonça com 12 gols e o goleiro menos 
vazado Marcelo Rodrigues, da Inter de Milão. No 
Sênior, o Torino levou a taça, mas o artilheiro é da 
Sampdoria. Júlio Cesar fez 10 gols. O goleiro menos 
vazado foi Evaldo Miranda do The Strongest. Já no 
Máster o Milan foi o vencedor. A artilharia foi divi-

dida entre Grieg Wilson Tachi, da Juventus, e Diego Evangelista, do 
Milan, com 14 gols cada. O goleiro menos vazado foi Luís Fernando 
dos Santos, também do Milan.

Durante a confraternização de encerramento do evento, a asses-
soria do Tatu realizou uma pesquisa de satisfação com 1/3 dos partici-
pantes. Veja o resultado no quadro abaixo.

Tatu já tem o campeão
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CAMPEONATO TATU 2016
PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO PARTICIPANTE

RUIM REGULAR BOM ÓTIMO
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Baile das Mães é sucesso no Clube Jaraguá
Na sexta-feira, dia 6 de maio, 

o Clube Jaraguá recebeu o músico 
Tadeu Franco e a banda Sputinik para 
começar a celebração do fim de se-
mana do Dia das Mães em alto estilo. 
Todas as mesas do Salão Social foram 
vendidas e o espaço ficou com lota-
ção máxima. O evento foi um grande 
sucesso entre as mães, os maridos e 
os filhos, que se uniram para cantar 
e dançar juntos em comemoração a 
essa data tão especial.



Baile das Mães
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Baile das Mães



Está chegando o Arraiá do Jara
Contagem regressiva para uma das maiores e melho-

res festas da cidade. A expectativa para o Arraiá do Jara 
é grande já que um dos maiores artistas sertanejos esta-
rá nos palcos do Clube Jaraguá. O show do cantor Michel 
Teló é um dos mais cobiçados e concorridos do mercado 
nacional e agora dará brilho à festa jaraguense no dia 
11 de junho. Ele chega com sucessos como “Humilde 
Residência” e “Fugidinha” e com o mega hit mundial “Ai 
se eu te pego”.

O evento ainda conta com os sertanejos Alan & 
Adriano, Márcio Jr. e Banda, o axé de Paulla Mirella, e 
ainda Everton Calazans com seu pop e MPB. Confira no 
box a programação completa. Para os adolescentes uma 

boate teen será montada na quadra de basquete.
Para o sucesso da festa existe muito trabalho nos 

bastidores, além do envolvimento de toda a Diretoria. 
Um enorme corpo profissional garante o sucesso da fes-
ta: profissionais de montagem, iluminação, som, limpe-
za, segurança, fornecedores de bebidas e comidas, além 
da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e BHTrans, que 
garantem a segurança e a tranquilidade da festa.

Os associados ainda têm a comodidade de não en-
frentar fila para entrar no Clube neste dia. Basta levar a 
carteirinha de sócio ou fazer a biometria que, após pas-
sar pelo sistema de entrada da portaria, rapidamente 
estarão na festa.

Convite não sócio infantil (5 a 12 anos)
1º lote: R$ 65,00 até o dia 31/05
2º lote: R$ 70,00 do dia 01/06 até o dia 11/06

Convite não sócio adulto
1º lote: R$ 130,00 até o dia 31/05
2º lote: R$ 140,00 do dia 01/06 até o dia 11/06

Fique ligado!
O empréstimo de carteira a terceiros é consi-
derado falta grave. Não estrague a sua festa! A 
sua carteirinha é intransferível. Quite suas de-
pendências financeiras até o dia 01/06/2016 
para fazer parte desta grande festa!

Vendas

Campanha
Campanha sócio traga sua 

carteirinha e evite filas:

Carteirinha na mão: Sistema mais ágil com leitura de 
código de barras.

Biometria: Sistema necessita de um tempo para lei-
tura correta.

Sócio, atualize sua biometria na Secretaria do 
Clube ou na Portaria A.

Para facilitar a entrada dos sócios, a 
festa terá dois sistemas para entrar na 

Portaria A.
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18h - Abertura da Portaria A

18h às 0h - Espaço Infantil

18h às 4h - Barracas de comidas típicas

19h às 3h - Boate Teen (Quadra)

20h - Márcio Júnior e Banda (Palco Deck Sul) - Sertanejo

21h - Alan e Adriano (Palco Estacionamento) - Sertanejo

22h - Paulla Mirella (Palco Deck Sul) - Axé

0h - Michel Teló (Palco Estacionamento) - Sertanejo

2h - Everton Calazans (Palco Deck Sul) - Pop Rock

4h - Encerramento

FESTA JunInA

Programação

Superestrutura
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>> 100 seguranças
>> Monitoramento por câmeras eletrônicas em todo o Clube
>> Projeto de incêndio com vistoria do Corpo de Bombeiros

>> Alvarás da Prefeitura e do Juizado de Menores
>> 2 grandes palcos

>> Apoio da Policia Militar e da BHTrans
>> 1 Ambulância UTI e ambulatório do Clube

>> 39 barracas (comidas típicas, bebidas e drinks)
>> Saída de emergência
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“A área da piscina, com certeza, 
é a minha preferida. Além de re-
frescar o corpo e relaxar a men-
te, proporciona um agradável dia 
em família, com diversão garan-
tida. Adoro!” 
Tatiane Dauanny, Relações 
Públicas (cota 2704)

“Que pergunta difícil, viu... Nos-
so clube é todo agradável! Amo!”
Elizangela Sousa, Administradora 
(cota 2810)

“O melhor lugar do Clube 
Jaraguá, para mim, é a piscina 
olímpica, onde minha família, 
meus amigos e eu passamos mo-
mentos memoráveis.”
Adriana Araújo, Professora 
(cota 4434)

“Com três filhos pequenos, sem 
sombra de dúvidas o melhor lo-
cal no momento é o parquinho. 
Lugar agradável e, se meus filhos 
se divertem, eu fico tranquila e 
feliz.”
Ana Cristina Gusmão, Relações 
Públicas (cota 4263)

“Qual a área em que a família se 
curte, entre carinhos e conversas 
e todos se entendem e fazem do 
lazer uma diversão? Lógico que é 
a piscina, independente de qual 
delas!”
Thalita Viana, Administradora 
(cota 3422)

“Gosto dos campos onde tenho 
o futebol com os meus amigos 
e também das piscinas para cur-
tir com a minha família. É muito 
bom.” 
Daniel Melo Barroso, 
Representante Propagandista 
(cota 2599)

“A melhor área do Clube, para 
mim, é a sala de massagem da 
sauna feminina. Nas mãos da-
quelas grandes profissionais eu 
me sinto nas nuvens!”
Karine Assis, Analista de Sistemas 
(cota 3418)

“Quem dá vida à concretude dos 
espaços ou quem os faz são as pes-
soas. Nesse sentido, destaco a re-
ceptividade que temos na portaria 
do Clube. Chegar às 6h da manhã e 
receber um sorriso largo deles en-
quanto o sol nasce no horizonte não 
tem preço!” 
Aline Gomes, Professora (cota 3007)

“O Jaraguá é 100% bom. Todos 
os locais são excelentes, mas 
gosto muito da piscina aquecida 
descoberta.” 
Helcio Lemos Xavier Junior, 
Empresário (cota 4572)

“Fui criada no Clube e amo de 
paixão esse lugar. Adoro a pisci-
na, mas onde eu mais fico é no 
Tatu, jogando buraco com a nossa 
turma e no quiosque da turma do 
Cocenza (Buraco).”
Simone Acipreste Figueiredo, 
Empresária no ramo de unifor-
mes profissionais (cota 1904)

Qual o espaço do Clube que você mais curte em suas horas de lazer? 
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Qual o espaço do Clube que você mais curte em suas horas de lazer? 

EnquETE

“Amo o nosso Clube como um 
todo, mas meu lugar preferido é 
a piscina da passarela.”
Tom Figueiredo, Comerciante 
(cota 1703)

“O melhor lugar do Clube é a quadra 
de squash onde podemos desfrutar 
de um esporte altamente competi-
tivo e de alta velocidade. Gostamos 
de estar no Clube e aproveitar todos 
os ambientes (como as piscinas) 
após as partidas.”
Ivan Kuchenbecker Panin, Designer 
de produto (cota 2716)

“A melhor área é a da piscina da 
passarela. É sensacional!!!”
Geralda Sueli Silva, Professora 
de Biologia aposentada (cota 
2967)

“O Clube, em geral, é muito bom, 
bem estruturado e bem plane-
jado, mas prefiro as quadras de 
peteca.”
Leonardo Mendes, Contador 
(cota 2257)



Rotinas cada vez mais corridas, trânsito caótico e preços 
em alta são alguns dentre vários fatores que tornam o es-
tresse comum no dia a dia da população brasileira. E esse co-
tidiano estressante leva as pessoas a estarem sob condições 
constantes de pressão, cansaço e tensão.

O estresse nada mais é do que um mecanismo de defesa 
do próprio corpo. É um distúrbio que pode se manifestar de 
formas físicas e emocionais, sempre que há um desequilíbrio 
no organismo, e tem levado uma boa parcela da população 
aos consultórios médicos.

A psiquiatra Rúbia Barbosa Barroso afirma que o estres-
se em si não é uma doença. Segundo ela, o estresse pode 
ser bom até certo ponto, pois produz alguma ansiedade que 
possibilita a busca por proteção, para cumprir tarefas, para 
fazer mudanças e para reagir a situações maléficas. “O pro-
blema é o excesso dele, que produz ansiedade e acaba por 
nos adoecer. Ansiedade, tristeza e culpa são emoções que 
afetam o sistema imunológico do corpo e diminuem suas de-
fesas para combater agentes de adoecimento, o que propicia 
aparecimento ou piora de doenças. Não há uma idade certa 
para se tê-lo, pois podemos sofrer choques emocionais em 
qualquer momento da vida, porém as pessoas muito ansio-
sas são mais propícias a sofrerem com o estresse”, explica. 
Ela ressalta ainda que o estresse em jovens tem piorado 
devido à intensa busca por posição social e estabilidade no 
mercado de trabalho, abrindo mão de momentos de lazer e 
descanso.

Consequências
Cada pessoa reage de forma diferente a um determinado 

estímulo e essa reação depende também de diversos fato-
res, que podem, inclusive, interferir na vida pessoal ou no 
ambiente de trabalho do indivíduo. Hoje não só os adultos 
são vítimas do estresse. “Atualmente, devido à rotina com 
múltiplas atividades, as crianças cada vez mais novas vêm 
apresentando sinais de estresse”, destaca Silvana Texeira, 
fisioterapeuta e acupunturista.

Estresse: uma consequência da modernidade
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- Insônia

- Apatia

- Diabetes

- Problemas na gravidez

- Dores musculares

- Dores de estômago

- Dores de cabeça- Falhas na memória

- Cansaço físico e mental

- Ansiedade

- Perda de apetite - Obesidade

- Problemas cardiovasculares
- Problemas respiratórios

- Problemas digestivos

Quem vive com os nervos à flor da pele tem mais chances 
de desenvolver problemas de saúde, como:

- Irritação e impaciência
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saúde e bem-estar
O estresse negativo propicia mau humor, nervosismo, 

desânimo, além de provocar um desequilíbrio hormonal. 
“Observa-se que as pessoas que sofrem desse transtorno 
são mais propícias a se relacionarem com o tabagismo, com 
o alcoolismo e com as drogas, como uma forma de alívio para 
situações angustiantes. Eles servem como anestésicos para 
os sentidos e dão a falsa sensação de que está tudo bem. Se 
existem dificuldades para lidar com as emoções, é de extre-
ma importância buscar ajuda profissional, realizar psicotera-
pias e, em alguns casos, recorrer aos medicamentos ansiolíti-
cos ou psicotrópicos, que agem para melhorar as síndromes 

de pânico e de ansiedade excessiva”, explica a médica Márcia 
Maria Barros Rezende, especialista em anatomia patológica.

A realidade na qual vive a maioria dos brasileiros é de 
constantes transformações, em que é fundamental conciliar 
a flexibilidade, a tolerância e a adaptação. Nesse contexto, é 
necessário aceitar as mudanças e aprender a lidar com elas, 
sem deixar a mente limitada. A maneira como uma pessoa 
enfrenta os problemas influencia sua produção durante o 
trabalho ou nos estudos assim como em sua saúde. Buscar 
o equilíbrio físico e mental mantém o estresse longe de sua 
rotina.

Maio 2016

7 Relaxar: sair com amigos, ler um bom livro, ver um bom filme, dançar, viajar são algumas dentre várias opções 
para se desligar da sua rotina.

a   Organização: não se sobrecarregue. Não deixe para fazer tudo ao mesmo tempo. Ser organizado facilita na resolu-
ção das tarefas do dia a dia.

)   Respire fundo e conte até 10: evite discussões, fofocas ou picuinhas.

T Saúde em primeiro lugar: nada melhor para recarregar as energias e aliviar o estresse do que realizar atividades físicas.

4    Otimismo: evite pensamentos negativos e não se afaste de quem lhe faz bem. 

Dicas para dar adeus ao estresse
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TuRISmO
Ibitipoca: belezas naturais em Minas Gerais

Um paraíso a 320 km de Belo Horizonte. Localizada na Zona 
da Mata, Ibitipoca reserva um dos cenários naturais mais bonitos 
do estado. Distrito de Lima Duarte (próximo a Juiz de Fora), 
Conceição de Ibitipoca tem aproximadamente mil habitantes 
e é sustentada pelo turismo decorrente do Parque Estadual de 
Ibitipoca, com quase 1.500 hectares, criado em 1973. O local é 
ideal para quem gosta de trilhas, grutas e cachoeiras, sem deixar 
de lado as belas paisagens das montanhas de Minas Gerais.

O roteiro mais conhecido é o da “Janela do Céu” e o nome 
não foi dado à toa. Após uma caminhada de cerca de 8 km, 
passando por montanhas e grutas, chega-se ao ponto mais 
alto do Parque: o Pico da Lombada, a 1.784 m de altitude, de 
onde é possível ter uma visão panorâmica de todo o parque 
e da Serra da Mantiqueira. A “Janela do Céu” é uma abertura 
em forma de um pequeno arco sobre o leito do Rio Vermelho, 
proporcionando a visão do céu, dos vales e mares de morros. 
Do topo à base na mata do fundo, são sete quedas-d’água em 
forma de degrau. Já no lado esquerdo, há um mirante natural, 
de onde se vê um paredão na direção contrária e as quedas de 
uma cachoeira, de cerca de 100 m de altura. 

O segundo ponto mais alto do parque é o Pico do Pião, local 
ideal para quem quer assistir a um indescritível nascer do sol. 
O caminho até o topo, cerca de 5 km, é repleto de grutas e 
ruínas que guardam a história do local. A Gruta do Monjolinho 
e dos Viajantes são paradas quase obrigatórias. Com rochas em 
formas inusitadas e piscinas naturais, as grutas fazem parte do 
circuito turístico, tudo iluminado naturalmente pela luz do sol. 
Com o cenário que se assemelha a uma pintura, do topo do Pico 
é possível ver grande parte do parque, o vale do Rio do Salto e 
os arredores da Serra da Mantiqueira. 

O passeio mais curto, mas não menos bonito e 
recompensador, é o Circuito das Águas. Com cerca de 5 km de 
trajeto (ida e volta), é repleto de cachoeiras, grutas e pequenos 
lagos, ideal para famílias. O trajeto permite caminhos diferentes 
de ida e volta. Um desses é a Lagoa do Espelho, pouco conhecida 
por não estar no caminho dos passeios, mas de fácil acesso. O 
passeio ainda reserva belos atrativos como a Prainha das Elfas, 
o Lago Negro, o Paredão de Santo Antônio, a Cachoeira dos 
Macacos, a Gruta dos Coelhos, dentre outros.

O parque é administrado pelo Instituto Estadual de Florestas 
e só não funciona às segundas-feiras úteis. A visitação é limitada 
a 300 pessoas em dias úteis e 800 aos finais de semana e 
feriados. Os ingressos custam R$ 10,00 em dias úteis e R$ 20,00 
nos finais de semana e feriados. Crianças de até cinco anos não 
pagam e estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia-
entrada.

Parque Estadual do Ibitipoca (MG)

Informações

Distância de Belo Horizonte: 320 km

Telefone: (32) 3281-1101

Site: www.ibitipoca.tur.br

E-mail: peibitipoca@meioambiente.mg.gov.br

Referência mais próxima: Vila Conceição do Ibitipoca (3 km 
antes da portaria)

Valor do ingresso: R$ 20,00 (inteira, nos fins de semana e 
feriados) / R$ 10,00 (inteira, nos dias úteis)

Horário de visitação: Todos os dias, de 7h às 18h, exceto às 
segundas-feiras que não forem feriado nem período de fé-
rias escolares

FOTOS: INTERNET
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RECREAÇÃO
Crianças plantam em mini-horta criada pelo Clube

Pequenos associados aprendem sobre reciclagem

Alguns dos pequenos associados do 
Clube plantaram no dia 26 de abril uma 
mini-hortinha no parquinho. O objetivo da 
atividade foi explicar para as crianças a im-
portância da terra e dos alimentos, além de 
estimular o trabalho em grupo. Na horta, elas 
plantaram cenoura, alface, cebolinha, agrião, 
almeirão e coentro. 

No final de abril as crianças do 
Clube Jaraguá tiveram a oportunidade de 
aprender sobre a importância da reciclagem 
para o meio ambiente. No Departamento 
de Recreação e Lazer do Clube, os peque-
nos associados aprenderam a reaproveitar 
as garrafas PETs para desenvolver seus brin-
quedos. O espaço disponibiliza atividades se-
manais e funciona às terças e quintas-feiras, 
entre 9h30 e 11h30, e aos finais de semana, 
das 10h às 14h.

Maio  2016
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Jaraguá reformula e amplia todo 
o setor tecnológico

O Clube está passando por uma grande transformação 
tecnológica e administrativa. A reformulação na área de 
Tecnologia da Informação foi comandada pelo diretor ad-
ministrativo Christian Ayres. Processos modernos foram 
implantados para que o serviço chegue ao associado com 
eficácia e rapidez.

As novidades são: nova sala de servidores que permite 
mais segurança e praticidade de acesso, criando rotinas de 
backup para que o Jaraguá tenha cópias das informações 
de sistemas, planilhas e documentos importantes; amplia-
ção do link de internet de 30 para 60 megas e link dedica-
do de 10 megas para uso da rede interna administrativa, 
gerando maior estabilidade, disponibilidade e velocidade 
na conexão; implantação de antivírus Avast endpoint, que 

é mais eficaz no bloqueio de  páginas perigosas e filtra da-
dos que entram e saem da rede do Jaraguá; aquisição de 
15 novos computadores com maior desempenho, produ-
tividade e menor índice de defeito; aquisição de licenças 
do pacote Office e Windows para o uso regular, propician-
do maior proteção e confiabilidade, melhor desempenho 
e menor custo; aquisição de biometrias para substituir as 
antigas analógicas, com tecnologia mais moderna que pro-
porciona maior velocidade de leitura e confiabilidade na 
informação, agilizando a entrada do associado ao Clube e 
diminuindo as filas. 

Para facilitar o atendimento os associados com proble-
mas na leitura da biometria devem regularizar seu reca-
dastramento das digitais na Secretaria do Clube.

A implantação do ERP, sistema de informação que in-
tegra todos os dados e processos de uma organização em 
um único sistema, com aquisição do Software da empresa 
Alterdata, é o grande destaque dessa reformulação. Confi-
ra no quadro as principais vantagens.

ERP Alterdata
Comunicação entre os setores e facilidade no controle interno entre eles;

Redução de erros, de retrabalho e de programas utilizados nos processos;

Acesso limitado e integração sistema x bancos para pagamentos;

Visão melhor de todos os lançamentos para pagamentos e do controle de compras; 

Controle melhor da forma de pagamento e melhor análise nos relatórios gerenciais;

Redução de tempo gasto com lançamentos manuais e melhor análise critica contábil e gerencial;

Permite importação de dados para as Declarações da Receita Federal;
Sistema permite a emissão de guias de impostos federais;
As áreas envolvidas na integração são: Compras, Almoxarifado, Departamento Pessoal, Recursos Humanos, 
Financeiro, Contabilidade, Gerência, Eventos, Gerência Operacional, Gerência Geral e TI; 
No Departamento de Almoxarifado, além da organização das prateleiras, todo o processo foi reestruturado, desde 
a abertura e o fechamento do setor, às requisições internas das mercadorias, bem como a adequação do pedido de 
compra à demanda e ao espaço físico.
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NATUREZA DO LANÇAMENTO Janeiro  Fevereiro  Março
RECEITA 1.703.038,23   1.613.148,27      1.359.475,24   
RECEITA OPERACIONAL 1.484.656,64   1.423.475,60      1.169.201,80   
RECEITAS CORRENTES C/ ASSOCIADOS 1.444.934,69   1.349.312,94      1.076.694,46   
RECEITAS ASSOCIATIVAS 1.404.912,48   1.309.602,89      1.038.845,48   
RECEITAS C/ MOVIMENTAÇÃO DE COTAS          39.057,27 38.676,24           37.266,40        
RECEITAS C/ EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS               962,34 1.033,81             582,58             
RECEITAS FINANCEIRAS                  2,60 -                      -                   
RECEITA COM VENDA DE CONVITES            6.801,45 16.728,35           15.867,84        
RECEITA COM ALUGUEIS          32.920,50 57.434,31           76.639,50        
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - ACADE 61.272,18        62.503,15           63.585,74        
RECEITA COM ESCOLAS - ESPORTES 60.707,98        65.491,31           73.815,99        
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO 307,25             -                      -                   
DIRETORIA DE ESPORTES AREA TATU 2.432,14          -                      2.859,87          
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS 774,39             20,03                  -                   
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS 25.511,56        29.509,71           30.055,21        
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS 66.353,93        29.885,91           10.061,43        
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 1.022,16          2.262,56             9.895,20          
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD -                   2.199,06             6.170,00          
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU            1.022,16                   63,50            3.725,20 
DESPESAS 1.333.165,91-   1.320.704,04-      1.313.029,03-   
DESPESAS COM PESSOAL 671.589,62-      677.143,91-         663.698,89-      
DESPESAS COM MANUTENÇÃO -        63.505,68 -          67.342,94 -        68.545,77 
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 186.461,81-      150.350,24-         159.119,09-      
SERVIÇOS DE TERCEIROS 116.774,61-      136.568,93-         114.564,01-      
DESPESAS FINANCEIRAS 28.227,91-        29.852,74-           24.690,21-        
DESPESAS TRIBUTARIAS 25.783,94-        38.026,85-           88.891,54-        
DESPESAS COM LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 461,56             8.910,02-             2.975,94          
DESPESAS DAS ATIVIDADES RECREATIVAS 165.805,90-      130.673,37-         112.103,46-      
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO 8.526,00-          -                      6.327,82-          
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU 1.728,08-          3.594,62-             4.482,85-          
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS 4.979,64-          361,89-                -                   
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS 10.599,47-        18.635,62-           18.807,66-        
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS 135.522,59-      106.920,38-         75.181,74-        
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO 4.450,12-          1.160,86-             7.303,39-          
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 75.478,00-        81.835,00-           84.392,00-        
Saldo realizado no mês 369.872,32 292.444,23 46.446,21

Saldo anterior disponibilidades (Dezembro/2015) -134.798,20 178.082,48        470.526,72 
(+) Receitas (Entradas de recursos) 1.703.038,23 1.613.148,27     1.359.475,24 
(-) Despesas (Saídas de recursos e aplicações) -1.333.165,91 -1.320.704,04 -   1.313.029,03 

(-) Cheques devolvidos                         -   
(+) Cheques a compensar -56.991,64
(=) Saldo final 178.082,48 470.526,72 516.972,93

             JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2016

Resumo de disponível
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Baile da Melhor Idade abre outono em alto astral 

A turma do Baile da Melhor Idade do 
Jaraguá comemorou na quarta-feira, dia 
13 de abril, o Baile de Outono. Hélio e 
Banda foram os responsáveis por animar 
a noite dos associados, que aproveitaram 
mais um baile com muita descontração e 
alegria.
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Talento de casa na Saideira Musical

A Saideira Musical do domingo, dia 24 
de abril, foi cheia de groove com o pop 
rock nacional com ênfase nos anos 80 da 
banda Narock. O conjunto conta com os 
associados e irmãos João e Beto Barros, 
que trouxeram música de qualidade aos 
associados e uma tarde de muita descon-
tração e animação.

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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Clima do Jequitinhonha no Happy Hour

O Jaraguá preparou um Happy Hour 
mais do que especial para os associados 
no dia 29 de abril no salão social do Clube. 
O talento de Lucinho Cruz, acompanhado 
pelo percussionista Saulo Ribeiro, animou 
a noite dos jaraguenses com a regionali-
dade artística do Vale do Jequitinhonha. 
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Este é o nosso Clube...

Tênis

Associado na Festa Junina

Basquete para criançasBasquete Coral do Jaraguá

Família Música

Arraiá Mirim

Peteca

Piscina de Buteco Recreação



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 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

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

@CLUBEJARAGUA

youtube.com/jaraguaclub
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