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EDITORIAL
Estamos começando o segundo semestre de 2016 e o Clube
Jaraguá se encaminha
para a finalização de
mais um mandato da
Diretoria que assumiu em 2014, com as
melhores expectativas para o futuro e ao
mesmo tempo com
sentimento de realização plena. Estar à frente de uma instituição
dessa magnitude e conseguir implementar
uma cultura administrativa é algo muito gratificante, principalmente para mim, que sempre fui um frequentador assíduo e participante de diversas atividades do Clube.
Quando falo sobre cultura administrativa, estou me referindo principalmente a uma
visão interna dos funcionários que passaram
a encarar a instituição realmente como uma
grande empresa. Nos últimos meses temos
colhido diversos elogios e comentários sobre
a satisfação diante do atendimento feito pelos funcionários e sua ótima relação com os
associados.
Além de se tratar de um momento de reflexão e agradecimento a toda a equipe que
faz do Jaraguá este clube exemplar, o informativo é um ótimo espaço para mostrar a diversidade de ações que temos desenvolvido
para melhorar ainda mais o Clube. Nesta edi-

ção vamos saber um pouco mais sobre alguns
novos eventos que já devem se firmar em
nosso calendário, como é o caso dos Sábados
Quentes de Julho, uma iniciativa que tinha
por objetivo movimentar mais os dias frios
durante os fins de semana do meio do ano e
que se mostrou um grande sucesso.
Outra novidade que gostaria de destacar
é o Piscina di Buteco, que teve mais uma vez
o Restaurante Seresta como destaque, além
da grande animação proporcionada por essa
grande festa gastronômica. E de gastronomia
o Jaraguá está bem servido, principalmente
com o sucesso do novo espaço para alimentação, a Adega da Piscina.
Em julho tivemos bons momentos de confraternização também com o encerramento
dos campeonatos do CIFU e do Tatuzinho. O
Clube só tem a ganhar com a dedicação contínua empenhada para manter nossos eventos
sempre em alta.

Um grande abraço e boa leitura!
Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

AGENDA
AGOSTO
26/08 – Happy Hour
Local e horário: Deck Norte – 19h30
28/08 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte – a partir das 10h
28/08 – Abertura do Cifuzinho
Local e horário: Campo B – 8h

SETEMBRO
14/09 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
18/09 – Almoço da Melhor Idade
Local e horário: Quiosque 5 – 12h
25/09 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte – a partir das 10h
30/09 – 2ª edição Food Truck
Local e horário: Estacionamento - a partir das 18h

OUTUBRO
09/10 – Dia das Crianças
Local e horário: Áreas de lazer do Clube
19/10 - Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
22/10 – 1º Campeonato Interno de Natação
Local e horário: Parque aquático - 8h
23/10 – Almoço da Melhor Idade
Local e horário: Quiosque 5 – 12h
23/10 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte – a partir das 10h
28/10 – Happy Hour
Local e horário: Deck Norte –19h30
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Horário de Funcionamento
Desde o lançamento do Regimento Interno com as normas, as regras, os deveres e os direitos dos associados do
Jaraguá Country Club, a Diretoria vem reforçando a necessidade de que os preceitos ali escritos e aprovados em assembleia sejam cumpridos à risca. Uma das demandas recentes
da qual é preciso maior atenção por parte de alguns associados diz respeito ao horário de funcionamento do Clube,
principalmente quanto ao seu fechamento. Pedimos a compreensão de todos para que se programem e usufruam tudo
o que o Jaraguá oferece restritamente dentro dos horários
estabelecidos no Regimento. O não cumprimento dessa determinação acarretará em punição para o associado.
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O Clube estará aberto nos seguintes horários:
Terças e quartas-feiras: 7h às 22h
 Quintas-feiras: 7h às 23h
 Sextas-feiras: 7h às 20h, exceto sauna, sinuca e academia, que funcionam até às 22h
 Sábados: 7h às 21h, exceto sauna e sinuca, que funcionam até às 22h, e academia, que funciona até às 14h
 Domingos e feriados: 7h às 18h
 Segundas-feiras: fechado para limpeza e manutenção,
exceto a academia, que funciona das 6h05 às 22h.

ESPORTES
Associado do Clube é vice-campeão
brasileiro de sinuca
Entre os dias 23 e 26 de junho os associados José Maria
“Zema”, Dayron Azevedo e Wellington Faria participaram do
Campeonato Brasileiro de Snooker, categoria acima de 40 anos, na
cidade fluminense de Niterói. Wellington conquistou o segundo lugar
na categoria Regra Inglesa. “Já fui campeão em São Luís, no Maranhão,
da Regra Brasileira em 2014. E agora fui vice da Inglesa em Niterói.
Espero que a turma do Jaraguá cada vez mais participe desse campeonato, já que temos ótimos jogadores e um espaço fantástico para
praticar”, ressalta o vice-campeão. Agora Wellington se prepara para
o Campeonato Brasileiro, categoria máster, que acontecerá dia 8 de
setembro, no Rio de Janeiro.

Wellington recebe premiação da direção do torneio

MÓV E IS P L A NE J A DO S
SERIEDADE, QUALIDADE, E COMPROMISSO
COM SEU PROJETO, EM TODAS AS ETAPAS,
DESDE O PLANEJAMENTO ATÉ O PÓS VENDA.

ENVIE-NOS SEU PROJETO PARA ORÇAMENTO,
OU AGENDE UMA VISITA:

mauricio@madriart.com.br
31 3433.0870
31 99142.8628
facebook.com.br/madriartmoveis
Agosto 2016
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Boliche encerra semestre com festa
No dia 3 de julho aconteceram as finais do Torneio de
Duplas de Boliche do Clube Jaraguá. Separados em duas divisões, os jogadores disputaram de forma acirrada e cada strike
fez a diferença para a definição dos grandes campeões. Confira quem se deu bem na competição que marcou o encerramento das atividades do boliche no primeiro semestre.

Os ganhadores irão receber os prêmios no dia 27 de agosto e haverá um churrasco de confraternização para os participantes desse torneio e também para os do Torneio Início,
realizado entre março e abril. Após essa celebração, as atividades do boliche retomam com força total para novas competições previstas para o mês de setembro.

1ª Divisão

2ª Divisão
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Campeões: Vanessa e Eduardo

Campeões: Fabily e Fabiano

Vice-campeões: Igor e Éder

Vice-campeões: PC e Léo

Terceiro lugar: Rafael Lima e Gustavo

Terceiro lugar: Maurício e Gilberto

Melhor linha e melhor série: Vanessa e Eduardo

Melhor linha e melhor série: Maurício e Gilberto
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ESPORTES
Clube promove primeiro torneio
das escolinhas de vôlei
O Torneio das Escolinhas de Vôlei do Jaraguá agitou o
Clube nas terças e quintas-feiras dos meses de junho e julho.
A final do campeonato aconteceu na quinta, dia 14 de julho,
com a vitória da equipe Caldo. A Quentão foi a vice e em
terceiro lugar ficou a Amendoim.
A premiação foi realizada pelo Diretor de Esportes
Especializados, Marcos Antonio dos Santos Júnior
(Marquinho). A assessora do setor no Clube, Rosângela
da Silva (Dica), agradeceu o apoio das professoras Kelly
Mercadante e Rosângela Paranhos: “O torneio foi um sucesso! Agradeço especialmente às instrutoras e às atletas, que
ficaram muito motivadas e tiveram uma atuante participação.” A festa de confraternização aconteceu no mesmo dia e
contou com comidas típicas juninas e muita animação.

Agosto 2016
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Quadra de vôlei de areia é inaugurada
em grande estilo
No dia 2 de julho foi inaugurada
a tão desejada quadra de vôlei de
areia. A Diretoria do Clube realizou
com muita alegria a cerimônia de entrega. O evento também contou com
um buffet de frutas, sucos e barras
de cereais. A assessora do Vôlei Feminino, Rosângela Silva (Dica), conta com muita satisfação mais essa
conquista: “Preparamos tudo com
muita organização e zelo. Estávamos
ansiosos para a chegada deste gran-
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de dia.”
Após a inauguração aconteceu o
Torneio Relâmpago, com a participação de 50 atletas. A equipe campeã
do torneio misto foi a Minas. Já no
torneio masculino, o time que alcançou o 1º lugar foi o Sada-Cruzeiro. A
premiação foi feita no dia 3 de julho
pela Diretoria do Jaraguá logo após
os jogos. O encerramento contou
com um churrasco para confraternizar mais essa aquisição.

ESPORTES
Integração é a palavra-chave do 1º Torneio de
Férias na quadra de vôlei de areia
Entre os dias 29 e 31 de julho foi realizado, na quadra de vôlei de areia, o
1º Torneio de Férias. A competição
contou com a participação de oito duplas, sendo a maioria pais e filhos, da
escola de voleibol do Clube Jaraguá.
Para a professora Kelly Grossi, a palavra que resume o torneio é integração. “Os participantes se dedicaram
muito. Além disso, o clima de harmonia entre pais e filhos foi encantador”,
conta com satisfação.

1º Torneio de Férias
1º Lugar
Juliana Jordão e Valéria Lamounier

Valéria Lamounier e Juliana Jordão

Augusto Crosara e Catíane Crosara

2º Lugar
Augusto Crosara e Catíane Crosara
3º Lugar
Flávia Beleza e Andréa Santos

Flávia Beleza e Andréa Santos

Agosto 2016
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III Etapa Meeting de Natação Masters
No dia 2 de julho o Clube Jaraguá recebeu a III
Etapa Meeting Natação Masters, uma competição que
levou às piscinas do Clube atletas de outras agremiações importantes como o Estrela do Oeste, Albatroz,
Clube dos Oficiais, dentre outros. A prova faz parte da
agenda de eventos da federação mineira, focada no
público central e na promoção da interação entre diferentes clubes. O Jaraguá, mais uma vez, fez um ótimo
papel como anfitrião para mais uma competição de
natação de grande porte do estado mineiro.

Vem aí o 1º Campeonato Interno de Natação 2016
No dia 22 de outubro o Clube Jaraguá irá promover o 1º
Campeonato Interno de Natação (CINA 2016). O torneio será
aberto aos associados do Cube e os participantes devem ter,
no mínimo, 5 anos de idade. De acordo com o diretor do parque aquático, Wendel Rios, o evento contará com controle
computadorizado, placar eletrônico e medalhas para os três
primeiros colocados de cada categoria. Ele também explica
que os recordistas terão seus nomes afixados nos quadros de
avisos. “Como será um evento a entrar no calendário anual
da natação, os campeões terão os nomes nos quadros de avisos e ficarão até a próxima edição. O objetivo é motivar a
participação e buscar bons resultados”, ressalta. Mais informações: 3490-9111 ou com os professores de natação.
12
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Provas
PISCINA 25 METROS
25 Livre - Prancha, Iniciantes, Pré-Mirim e Mirim
25 Costas e 25 Peito - Pré-Mirim e Mirim
50 Livre, 50 Costas e 50 Peito - Petiz a Infantil
PISCINA 50 METROS
50 Livre, 100 Costas, 50 Borboleta e 100 Peito - Juvenil,
Júnior e Máster

ESPORTES
Nado Sincronizado do Jaraguá brilha mais uma
vez no Torneio de Figuras
No dia 12 de junho as atletas do nado sincronizado do Clube Jaraguá participaram da II Etapa do Torneio de Figuras de Nado
Sincronizado da Federação Mineira de Natação e se destacaram. Das três categorias disputadas, a equipe do Jaraguá conquistou
a 1ª e a 2ª colocação geral. Confira abaixo as colocações.

Categoria Infantil Nível I
Campeã: Vitória Xavier Mello
Vice-Campeã: Maria Fernanda Martins Merguizo

Categoria Infantil Nível II
Campeã: Luíza Fontes Orsini
Vice-Campeã: Ana Luíza Amaral Lopes

Categoria Infantil Nível IV
Campeã: Luísa Ramos de Magalhães
Vice-Campeã: Júlia Frade Costa
Parabéns também às atletas Ana Clara Dutra Gusmão, Angélica Gonçalves Mota e Yasmin Ferreira de Melo, que executaram
com muita beleza a coreografia treinada arduamente no Clube.
Para as crianças que tiverem interesse em conhecer o nado sincronizado, as aulas acontecem de terça a sexta-feira, das 10h às
11h e das 16h às 17h. Mais informações: 3490-9111.

Agosto 2016
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Sábados Quentes movimentam o Clube em julho
Os Sábados Quentes de Julho nasceram
como uma nova iniciativa dos responsáveis por
esportes e recreação do Clube Jaraguá. O principal objetivo é incentivar a presença do associado nos fins de semana do período de inverno. A
ideia se mostrou um sucesso devido ao grande
número de participantes durantes os cinco sábados do mês. Foram realizadas diversas atividades
como ginástica aquática, yoga, alongamento e
mix training. Após o retorno de satisfação dos
associados, a Diretoria pretende integrar o conceito dos Sábados Quentes de Julho na agenda
anual do Clube. Programe-se e curta o Jaraguá
em todas as épocas do ano!
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ESPORTES

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

Agosto 2016
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Muita festa e emoção no encerramento
do CIFU 2016
No mês de julho aconteceram as finais e a
grande festa de encerramento do CIFU 2016. Mais
uma vez o evento de futebol mais tradicional do
Clube contou com a superação no desempenho
dos atletas e também da torcida que, juntos, deixaram os fins de semana do Clube Jaraguá cheios
e animados. Confira abaixo a lista completa das
equipes que se sagraram campeãs, além dos artilheiros e dos goleiros menos vazados em cada
categoria.
Agradecemos aos patrocinadores: Apóleo,
Baterias A Vencedora, Casa de Carnes Aguiar,
Decisão Atacarejo, Em Foco Mídia, Grupo Elevar,
Jornal Jaraguá Em Foco, Jornal Em Foco Turismo,
Life Odontologia, Luziana Lanna Idiomas,
Maurílio Cunha Vale, Pedrinho Baterias, Petrovila,
Restaurante Dona Nicole, Strada e Zero Zero Pet.
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cifu
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TATUZINHO
Conheça os campeões do Tatuzinho 2016
Assim como no CIFU, o Tatuzinho
também reuniu vários jogadores mirins e juvenis apaixonados pelo futebol
para disputas equilibradas e saudáveis
no Clube Jaraguá. A torcida marcou
presença constante à beira do campo
e, com desportividade, ajudou a orientar a garotada dentro de campo. Veja
a lista completa dos campeões abaixo.

Agosto
Julho2016
2016

21
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TATUZINHO
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Piscina di Buteco coloca a gastronomia
em alta no Jaraguá
Na sexta-feira, dia 22 de julho, aconteceu mais uma edição
do festival Piscina di Buteco do Clube Jaraguá. Com o tema
Trens de Minas, os bares, lanchonetes e restaurantes do Clube
capricharam na criação de receitas com carne moída para conquistar o paladar do público. Contando com votos de grande
parte dos mais de 1.500 participantes, o prato Escondidinho de
Carne Moída do Restaurante Seresta foi eleito como o melhor
pelos associados e pelos juízes convidados para o evento.
“O meu prato ficou bonito e muito saboroso. Acredito que
foi por isso que ganhamos outra vez (é a terceira vitória consecutiva do Restaurante Seresta no Piscina di Buteco). Graças a
Deus sou muito querida pelas pessoas que frequentam o Clube, gosto muito de cozinhar e por isso faço tudo com amor. É
muito gratificante participar do Piscina di Buteco, pois ter esse
reconhecimento é uma maneira a mais para nos fazer trabalhar
cada dia melhor”, afirma a criadora do prato campeão, Suzana
Tavares, cozinheira do Restaurante Seresta.
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Mas, mesmo que o prêmio tenha saído para apenas um dos
participantes, quem ganhou mesmo foi o associado, que pôde
desfrutar de uma noite repleta de atrações, não só gastronômicas, mas também musical com o show de Túlio Guerreiro. O
show foi muito elogiado pelos associados e convidados, que
dançaram animados durante toda a noite.
O tema Trens de Minas revela a parte mais importante desse festival, que é a cultura mineira, já que para os moradores
deste estado, “trem” é sinônimo para qualquer coisa. E não
tem trem melhor do que a nossa gastronomia, não é mesmo?
Além disso, os próprios trens de ferro que tanto cortaram nossas montanhas trazendo inúmeros ingredientes que ajudaram
a formar o vasto cardápio que conhecemos como comida mineira são uma referência por trás desse conceito. Confira as
fotos e fique atento para as próximas edições deste que é mais
um evento que já faz parte do calendário oficial de festas do
Clube Jaraguá.

PISCINA Di BuTECO

Agosto 2016
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RECREAÇÃO
Departamento de Recreação e Lazer promove
interação entre pais e filhos
No final do mês de junho e em julho o Departamento
de Recreação e Lazer realizou diversas oficinas para as
crianças e seus pais no Jaraguá. No dia 25 de junho, cerca
de 60 associados participaram de uma Oficina de Cupcake,
na cozinha do Clube, com o auxílio da nutricionista Daniela
Myzaia. Em julho os pequenos associados realizaram, todos os dias, diversas atividades e jogos no parque do
Clube. As principais atrações foram gincanas recreativas,
oficinas de reciclagem, pinturas e plantações.
De acordo com Robson Araújo, um dos responsáveis
pelo Departamento de Recreação, o principal objetivo das
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atividades foi despertar a criatividade das crianças e fazer
com que elas interajam com as outras. “Procuramos resgatar atividades esquecidas e fazer com que os pequenos
trabalhem em grupo. Isso é muito importante para o crescimento saudável, em todos os sentidos, dos pequenos
associados”, explica.
As atividades vão continuar acontecendo nas dependências do Clube de terça a sexta-feira, das 10h às 11h30
e das 14h às 15h30, e aos sábados e domingos, das 10h
às 14h. Aproveite e traga o seu filho! Mais informações:
3490-9129.

Festival de pipas e papagaios
Festival de pipas e papagaios movimenta
o Clube Jaraguá
O Clube Jaraguá deixou o céu colorido na manhã do domingo, dia 24 de julho. Cerca de 50 participantes confeccionaram suas pipas e seus papagaios e disputaram os torneios. O
idealizador do festival, Geraldo Menezes, relata sua satisfação
com o evento: “Há quatro meses dei a sugestão ao Diretor
Social, Luciano Castro (Guelo), para realizarmos um festival de
pipas e papagaios no Clube e ele acatou. As crianças e os pais
também adoraram a ideia!”
Os associados Gabriel Teotônio e Lorenzo Filippo foram
os primeiros colocados na categoria “Maior Pipa”; já os sócios Fernando Antônio e Arthur Rodrigues levaram o título da
“Pipa Mais Bonita”; Amanda Vidigal e Bernardo Neiva capri-

charam na criatividade e ganharam pelas Pipas Mais Criativas;
e o sócio Pedro Azevedo Góes conseguiu o título da Menor
Pipa. De acordo com Robson Araújo, um dos responsáveis
pelo evento, não houve o segundo lugar da “Menor Pipa”,
mas não poderia passar em branco essa premiação: “Resolvemos gratificar a família mais participativa, que contava com
o Rafael (pai), Alexia (mãe e está grávida) e seus filhos Theo e
Nina.”
Robson ainda ressalta que o evento foi maravilhoso e o
objetivo foi alcançado. “Conseguimos proporcionar momentos agradáveis, principalmente entre pais e filhos. Foi uma manhã coberta de alegria e harmonia”, destaca com satisfação.
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Colônia de Férias anima criançada do Clube
A Colônia de Férias de julho do Clube Jaraguá deixou as
crianças encantadas e os pais mais tranquilos. Mais de 110
crianças entre 4 e 12 anos participaram de diversas atividades lúdicas e educativas, que aconteceram entre os dias 25
e 29 de julho. Os coloninhos foram acompanhados por monitores especializados em atividades esportivas, gincanas e
oficinas culturais e artísticas.

também desenvolver atividades de pura riqueza, tanto para
o intelecto quanto para o corpo”, ressalta. Lara Vida, mãe da
participante Luana Vida, ficou muito satisfeita com a ação: “É
a segunda vez que a Luana participa e foi tudo super tranquilo. Ela adorou! Além disso, a confiança que temos em deixar
os nossos filhos é inacreditável, pois minha filha tem apenas
4 anos”, afirma com alegria.

Um dos responsáveis pela Colônia de Férias, Robson
Araújo, destaca as principais propostas da iniciativa. “Os
principais objetivos eram levar às crianças a socialização e

A próxima Colônia de Férias está prevista para a última
semana de janeiro. Aproveite essa ótima oportunidade para
os seus filhos participarem.
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+ATIVO

Grupo + Ativo realiza diversas atividades em prol
da qualidade de vida dos participantes
No final do mês de junho e em julho o Grupo + Ativo realizou várias oficinas para os participantes do grupo da
melhor idade do Clube. Em 22 de junho os integrantes
aprenderam a receita de um suflê de mandioca. No mês
de julho os associados pintaram quadros; participaram da
oficina “Cuidados com a pele na melhor idade”; e por último aprenderam a fazer um biscoito de queijo. Para Álan
Francis, um dos coordenadores do Grupo + Ativo, o principal objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida
dos integrantes. “Formamos um grupo de convivência, em
que cada participante conta as suas vivências e trocam

experiências. Além disso, realizamos diversas atividades
em prol do bem-estar dos associados”, explica.
Dentre as ações desenvolvidas durante as reuniões do
grupo destacam-se os alongamentos, os exercícios coordenativos e aeróbicos, as aulas de pintura, a modelagem,
o bordado, a culinária e as palestras sobre saúde. As atividades acontecem toda quarta-feira, das 15h às 16h30, no
hall de entrada do Salão Social. Com tantos benefícios e
sem nenhum custo adicional, não há motivos para ficar de
fora dessa oportunidade. Aproveite! Mais informações na
academia do Clube: 3490-9125.
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Clube Jaraguá promove Festa Julina
para os seus funcionários
Os funcionários do Jaraguá contam com duas confraternizações ao ano: uma logo após a Festa Junina dos associados e outra
na véspera de Natal. A festa do meio do ano em 2016 aconteceu no
dia 4 de julho e contou com um número recorde de participantes.
Mais de 150 funcionários compareceram à festividade com tema
junino, que aconteceu no espaço da Adega da Piscina. Segundo a
gerência de recursos humanos do Clube, o bom ambiente organizacional e a satisfação com o trabalho ficaram estampados nos rostos de todos que interagiram, dançaram e pularam quadrilha durante toda a festa. Na ocasião foi feita uma campanha em prol da
hidratação com distribuição de squeeze para todos os presentes.
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Associados participam do 3º Spinning da Lua Cheia
Queimar calorias e se divertir foram os
principais objetivos do 3º Spinning da Lua
Cheia, que aconteceu na noite do dia 19 de
julho. Nessa edição, cerca de 70 pessoas participaram do evento. De acordo com o coordenador do evento, Stéfani Miranda, as aulas
superaram as expectativas. “Conseguimos a
lotação máxima com quase um mês de antecedência. Os integrantes estavam super motivados”, conta com satisfação. A participante
Verônica Rinco concorda: “Foi um evento espetacular e a motivação dos professores conseguiu animar todos os participantes.” Foram
duas aulas à beira da piscina, que contaram
com a orientação dos professores Cláudio e
Wendel.
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Saideira Musical e Jarakids são
tradição no Jaraguá
Uma das grandes tradições
da família jaraguense tem sido
a reunião aos últimos domingos
do mês em torno da piscina e da
área de recreação infantil do Clube
para curtir a Saideira Musical e o
Jarakids. No último dia de julho não
foi diferente. O Clube se encheu de
alegria e entusiasmo com o samba
e o chorinho do Grupo Bate Boca
à beira da piscina e os brinquedos
especiais disponibilizados para o
público infantil.
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DançArtes apresenta Mostra Coreográfica
Uma noite de alegria e encanto no Clube Jaraguá. Assim
pode ser definida a noite do dia 15 de julho, que reuniu os associados para assistir a uma bela Mostra Coreográfica. Izabelle
Ayres, coordenadora do evento, conta o objetivo: “A proposta
da ação é revelar o resultado do trabalho desenvolvido no primeiro semestre de cada turma. Usamos os nossos uniformes
como base e acessórios relacionados a cada coreografia”, explica.
A mostra contou com cerca de 80 participantes, entre crianças a partir de três anos e adultos até 60 anos. O espetáculo do
final do ano está previsto para novembro.
O DançArtes oferece várias modalidades de danças, como
baby ballet, jazz para todas as idades, zumba, hip hop, yoga,
forró, tango, jazz fit e samba de gafieira. Mais informações:
98868-1543 ou 2520-4618.
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Associados aquecem Happy Hour de julho
Na noite da sexta-feira, dia 29 de
julho, centenas de associados compareceram ao Clube Jaraguá para começar o seu fim de semana no Happy Hour
de julho, que contou com show de
Wellington Faria e banda. O primeiro
Happy Hour do segundo semestre ficou
marcado pela animação dos associados, que curtiram uma noite animada
mesmo com o clima frio do inverno.
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Arraiá é tema do Baile da Melhor Idade
A turma do Baile da Melhor Idade
do Jaraguá comemorou na quarta-feira, dia 13 de julho, o Arraiá da Melhor
Idade. Hélio e Banda animaram a noite
e os associados aproveitaram mais um
baile com muita alegria e descontração.
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Aura Sexy no Happy Hour
Fantástico! Essa foi a definição que muitos
associados deram para o Happy Hour do dia 24
de junho. Uma das bandas de pop rock mais
tradicionais de BH animou o evento. A banda
Aura Sexy, no mercado da capital desde 1994,
é contemporânea da era de ouro do pop rock
mineiro, período de nascimento das bandas
Jota Quest e Skank. A noite foi animada por hits
de Lulu Santos, Cazuza, Paralamas do Sucesso
e Barão Vermelho. Os papais que viveram essa
época na cidade deliraram com o espetáculo,
enquanto a criançada curtia o escorregador inflável no parquinho.
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Domingo de diversão e muita música na Saideira

Velhos conhecidos fizeram a Saideira
Musical do domingo dia 26 de junho. A
banda Uai Pode já é rotineira nos palcos do
Clube com seu pop rock que agrada aos associados. Os pais aproveitaram bastante o
show enquanto seus filhos se divertiam no
brinquedo inflável no parquinho.
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Este é o nosso Clube...
Alegria no Parquinho

Eventos

Futebol

Hidroginástica

Almoço no Salão Social

Adega

Diversão para as crianças

Futsal

Torneio Cinquentíssimo

Família

Aventura
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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

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

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

www.jaraguaclub.com.br

@CLUBEJARAGUA

facebook.com/clubejaragua

youtube.com/jaraguaclub

