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EDITORIAL

É com muita alegria que escrevo este editorial ao me aproximar da conclusão de três
anos como presidente do Clube Jaraguá. O
momento é de colher os aprendizados, celebrar e torcer pelo nosso futuro. Nessa edição
vamos mais uma vez mostrar os principais
eventos sociais que aconteceram no último
mês, bem como a bonita festa de encerramento do CIFU, a abertura do Cifuzinho e do
“Cinquentíssimo”, a segunda edição do Food
Truck Jaraguá, torneios de natação, vôlei de
areia e muito mais.
É importante ressaltar que a continuida-

de de todos esses eventos esportivos, mesmo
com a dificuldade encontrada nos últimos
anos para angariar patrocínios e parcerias
de marketing, é algo louvável. A situação
econômica do país não favorece esse tipo de
investimento. Apesar da crise enfrentada em
todo o país, o Clube mostra sua estabilidade
financeira. Nossa agenda conta com eventos
contínuos que mantêm o Jaraguá em uma
crescente e com ótimas perspectivas para os
próximos anos.
Espero que você aprecie este informativo
para se inteirar sobre tudo o que acontece no
Clube, dedicando um tempo para relembrar o
quanto evoluímos nos últimos três anos.
Boa leitura!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

AGENDA
OUTUBRO
23/10 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte – a partir de 10h
28/10 – Happy Hour
Local e horário: Deck Norte –19h30
29/10 – Encerramento do Squash - CIEJ
Local e horário: Quiosque 29 – a partir de 9h
29/10 – Encerramento do Tênis - CIEJ
Local e horário: Quiosque 21 – a partir de 9h
30/10 – Encerramento do CIFUZINHO
Local e horário: Campo C – a partir de 9h

NOVEMBRO
06/11 – Encerramento do Vôlei - CIEJ
Local e horário: Quiosque 21 – a partir de 9h
09/11 - Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
13/11 – Encerramento do Basquete – CIEJ
Local e horário: Quiosque 21 – a partir de 9h
20/11 – Encerramento do Futsal – CIEJ
Local e horário: Quiosque 21 – a partir de 9h
25/11 – Happy Hour
Local e horário: Deck Norte – 19h30
25/11 – Baile de aniversário do Clube
Local e horário: Salão Social – a partir de 20h
27/11 – Eleições Internas
Local e horário: Salão Social – a partir de 8h
27/11 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte – a partir de 10h

DEZEMBRO

03/12 – Festival do Nado Sincronizado
Local e horário: a definir
14/12 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
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Torneios de Boliche são encerrados
com confraternização
No dia 27 de agosto aconteceu um churrasco de confraternização dos jogadores de boliche dos Torneios Início e Duplas de
Boliche do Clube Jaraguá e a entrega da premiação. O Torneio
Início ocorreu entre março e abril e contou com 23 jogadores, disputando individualmente. As finais foram marcadas por altas médias de pontuações, chegando a igualar às de níveis profissionais.
Em julho, foi a vez das finais do Torneio de Duplas de Boliche.
Os jogadores foram separados em duas divisões e a competição
foi acirrada. Cada strike fez a diferença para o placar final.
No domingo, 18 de setembro, começou o torneio de tercetos,
que tem encerramento previsto para o dia 16 de outubro. Mais
informações: 3490-9138

 CONHEÇA OS CAMPEÕES 
Torneio Início
1º lugar: Éder de Castro
2º lugar: Thiago Felicetti
3º lugar: Rafael Grigori

Torneio de Duplas
1ª divisão:
1º lugar: Vanessa e Eduardo
2º lugar: Igor e Éder
3º lugar: Rafael Lima e Gustavo
Melhor linha e melhor série: Vanessa e Eduardo

2ª divisão:
1º lugar: Fabily e Fabiano
2º lugar: PC e Léo
3º lugar: Maurício e Gilberto
Melhor linha e melhor série: Maurício e Gilberto

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
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Vagas de estacionamento exclusivas
beneficiam associados
Visando maior conforto e comodidade para
os associados que possuem necessidades especiais ou os idosos, o Clube Jaraguá destacou a sinalização, a pedido dos associados, das vagas de
estacionamento destinadas a essas pessoas. Foram disponibilizadas 12 vagas para idosos e cinco
para pessoas com deficiência.
As vagas estão em locais estratégicos no estacionamento para que o trajeto percorrido pelo
sócio seja o mais tranquilo e seguro às diversas
áreas do Clube. Em breve o Clube oferecerá para
os associados adesivos para os seus carros, para
promover uma melhor fiscalização do estacionamento.

Jogos acirrados na Maratona de Buraco
A madrugada do dia 5 de agosto foi marcada
por disputas entre os associados na Maratona
de Buraco. O evento contou com a participação
de 14 duplas. As campeãs foram Tereza Cristina
e Ana, que acumularam 27.000 pontos, seguidas por Simone e Hilda Goes, que totalizaram
26.290 pontos, e Patrícia e Luana com 25.490
pontos. O jantar de encerramento e a premiação acontecerão no dia 30 de novembro.
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ESPORTES
Torneios do CIEJ já começaram a todo vapor
O CIEJ (Campeonato de Integração de Esportes do Jaraguá)
é um torneio interno do Clube Jaraguá que reúne várias modalidades esportivas em um mesmo evento. Assim, do dia 18
de setembro até meados de novembro, o Clube estará bastante movimentado com a realização desses jogos. As modalidades esportivas envolvidas são: futsal, boliche e tênis (que
começaram no dia 18/09); peteca e vôlei (que começaram no
fim de semana dos dias 24 e 25/09, respectivamente); squash
(que teve início no dia 01/10) e basquete, que começará apenas no dia 23/10.
Os jogos começaram com bastante animação e envolvimento dos associados, muitos gols e pontos e emoções de
sobra. Mais informações: 3490-9111.

Outubro 2016
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Jaraguá faz bonito em festival de natação
Atletas do Clube Jaraguá participaram das provas promovidas no Festival Nova Onda de Vinculados Ar-Metropolitana –
2016, realizado no dia 20 de agosto, na PUC - unidade Coração
Eucarístico, e obtiveram êxito nas diferentes modalidades.
O torneio, que faz parte do calendário oficial da Federação

Aquática Mineira, é famoso por reunir os melhores clubes e escolas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. É com muito
orgulho que homenageamos todos os jaraguenses que participaram do festival, e em especial aqueles que saíram premiados,
conforme lista abaixo:

 Amanda Carolina Gusmão
1º lugar (ouro) - 100 METROS CRAWL;
1º lugar (ouro) – 25 METROS BORBOLETA;

 Ana Clara Gusmão
2º lugar (prata) – 50 METROS CRAWL;

Camila Cabral Aguiar
2º lugar (prata) - 25 METROS CRAWL;
1º lugar (ouro) - 25 METROS BORBOLETA;

Giovana Moura Rezende
1º lugar (ouro) - 25 METROS PEITO;

 Letícia Alveranga Rocha
3º lugar (bronze) – 25 METROS CRAWL;

 Luiza Alvarenga Rocha
3º lugar (bronze) - 25 METROS BORBOLETA;

 Maria Eduarda Baracho
1º lugar (ouro)- 25 METROS BORBOLETA;

 Rafael Honório
3º lugar (bronze) - 25 METROS PEITO;
2º lugar (prata) - 25 METROS CRAWL;
2º lugar (prata) - 25 METROS BORBOLETA;
 Tales Néri Araújo
2º lugar (prata) - 50 METROS CRAWL;
3º lugar (bronze) - 25 METROS PEITO;
2º lugar (prata) - 25 METROS BORBOLETA;
 Victor Cabral Aguiar
1º lugar (ouro) – 100 METROS CRAWL;
1º lugar (ouro) – 25 METROS BORBOLETA;
10
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ESPORTES
Jaraguá conquista ótimos resultados na
III Copa Olympico de Natação
No dia 6 de agosto os atletas da natação do Clube Jaraguá
se destacaram na III Copa Olympico de Natação 2016, organizada pela Federação Aquática Mineira. O Jaraguá conquistou seis colocações no pódio, sendo duas de ouro.

A Diretoria do Clube parabeniza todos os atletas: Tales
Neri Araújo, Ana Clara Gusmão, Victor Cabral Aguiar, Letícia
Alvarenga Rocha, Miguel Honório, Elisa Honório e Rafael
Honório.

Outubro 2016
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Clube Jaraguá participa da XII
Copa Minas de Natação
O Jaraguá participou da XII Copa Minas Tênis Clube de
Natação nos dias 27 e 28 de agosto. Na competição, três
atletas federados jaraguenses participaram da disputa. Os
destaques da equipe do Jaraguá foram de Miguel Honório
e Elisa Honório. O atleta Rafael Honório também participou
das provas.

Mais de 600 atletas e diversos clubes participaram da disputa de locais como Argentina, Espírito Santo, Bahia, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.
O evento contou com a presença de alguns atletas olímpicos: Miguel Valente, Nicolas Oliveira, Henrique Martins e
Ítalo Manzine. Parabéns aos atletas do Clube Jaraguá!

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
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facebook.com/SindsegMG

linkedin.com/company/sindseg-mg-go-mt-df

ESPORTES

Clube Jaraguá é destaque na Etapa Primavera do
Circuito das Estações
A Equipe de Corrida do Clube Jaraguá participou, no dia 7 de agosto,
da prova Circuito das Estações – etapa Primavera, realizada na Lagoa da
Pampulha. Participaram 50 atletas do Clube e eles conquistaram bons
resultados. Além disso, o Clube ganhou o troféu de maior academia do
circuito, devido ao elevado número de atletas inscritos!
A participante da Equipe de Corrida, Denise Alves, revela os benefícios do esporte: “Com a prática da corrida, nos sentimos mais
saudáveis, emagrecemos, ficamos mais animados e bem dispostos.”
Ela acrescenta que o grupo só aumenta. “Hoje temos 100 participantes, com idades diferentes, entre 15 e 79 anos, e todos buscam pelo
bem-estar”, afirma com satisfação.
Os treinos acontecem na região da Pampulha, às terças e quintasfeiras, às 18h30 e 19h30 e aos sábados, às 7h30. Participe você também! Mais informações: 3490-9111.

Outubro 2016
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ESPORTES
Começa mais uma edição do tradicional 50tíssimo
Há 18 anos o Jaraguá promove o Torneio 50tíssimo, organizado pelos membros da pelada dos 50tões, uma das
mais tradicionais do Clube, com 26 anos de fundação. Um
dos membros antigos do grupo e organizador da pelada,
Jerônimo Gontijo, conta um pouco sobre essa história.
“Nossa pelada começou com apenas 22 pessoas, o que
davam dois times exatamente. Desde o início a maioria já tinha mais de 50 anos de idade, mas aceitávamos ainda alguns
quarentões. Depois foi instituído que a pelada seria apenas
para as pessoas acima de 50 anos. A formação futebolística
do pessoal envolveu ex-profissionais, amadores e até pessoas que não sabiam jogar nada e depois ficaram bons de
bola jogando na pelada. No decorrer dos anos o grupo foi
aumentando. Um desses momentos de crescimento acon-
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teceu quando surgiu a ideia, principalmente por parte do
Augusto e do Tio Chico (fundadores) de fazer um campeonato paralelo entre os membros dos 50tões e convidados.
Desde então o torneio vem acontecendo todo ano e por
isso agradecemos muito à Diretoria do Clube, que dá todo o
apoio logístico para sua realização”, celebra Jerônimo.
O torneio teve sua abertura no dia 23 de agosto com
uma confraternização entre os jogadores e a Diretoria do
Clube. Outra festa já está marcada para a final, que acontecerá no dia 18 de outubro, quando haverá premiação e
homenagens aos membros mais antigos dos 50tões, que ganharão uma placa. São premiados artilheiro e goleiro menos
vazado, além do campeão e do vice com troféus especiais. O
torneio deste ano conta com a temática da Eurocopa 2016.

Outubro 2016
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Pelada da Amizade comemora 34 anos
O Clube Jaraguá sempre foi famoso por valorizar o futebol. Seus campos de tamanho oficial garantem a diversão dos
amantes do esporte mais famoso do mundo com diversos grupos que jogam suas peladas todos os dias da semana. Dentre
elas, uma das mais antigas e tradicionais é a Pelada da Amizade,
que celebrou 34 anos de existência em agosto de 2016. Segundo o membro Warley Abreu, a pelada foi fundada em 1982 e
realmente nasceu da reunião de uma turma de amigos.
“Desde então, essa turma de cabelos brancos, aqueles que
ainda os têm, se reúne às quintas-feiras para jogar futebol e celebrar a amizade, o companheirismo e o respeito às diferenças.
Para alguns peladeiros, o simples ato de entrar em campo representa a superação de limitações físicas e é uma maneira de
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manterem-se saudáveis e com elevada autoestima. A Pelada
da Amizade é muito mais do que um grupo de pessoas que gostam de jogar futebol. Somos uma verdadeira família e estamos
sempre juntos em eventos sociais como viagens, jantares e aniversários. Além desses momentos de alegria, o grupo está junto, também, quando algum membro ou seus familiares passam
por dificuldades”, revela Warley.
Os atuais peladeiros do grupo se mantêm firmes ao legado deixado pelos fundadores, por meio do espírito de união e
solidariedade dos seus integrantes. Por essas razões, a Pelada
da Amizade serve de inspiração aos mais jovens ao apontar,
através do exemplo, valores essências da sociedade. Peladeiros
da Amizade, Feliz Aniversário!

Começou o Cifuzinho 2016
O Cifuzinho (Campeonato Interno de Futebol
Infantojuvenil) do Clube Jaraguá começou no final de
agosto e tem contado com jogos cada vez mais emocionantes. Preservando a tradição das edições anteriores, as crianças e os adolescentes estão disputando
um torneio acirrado, com muitos gols e lances bonitos. São aproximadamente 350 atletas, entre 6 e 19
anos, disputando em seis categorias. O Campeonato
tem previsão de término para o final de outubro e a

expectativa é que haja, acima de tudo, novas amizades, muito aprendizado e espírito esportivo, inclusive
dos pais.
A novidade de 2016 é que também ocorre o
Cifuzinho Feminino. A ideia foi estabelecida pelo
Departamento de Esportes, a fim de dar a oportunidade para as associadas para o mundo do futebol.
Cerca de 40 atletas participam dessa primeira edição
na categoria feminina.

Outubro 2016
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cifuzinho
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Baile dos pais

Baile dos Pais foi marcado por muita
música e animação
O Baile dos Pais foi comemorado na noite da
sexta-feira, 12 de agosto, no Salão Social do Clube
Jaraguá. Os shows do evento foram realizados pelas
bandas It’s Only Rolling Stones e Swing da Lua, com
um ritmo agitado e com repertório variado. A animação tomou conta da festa, que foi muito comentada e elogiada pelos associados.

Outubro
Outubro2016
2016

21

22

Informativo Jaraguá

Baile dos pais
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Missa em homenagem aos pais
No domingo do Dia dos Pais, 14 de agosto, o
Clube realizou uma missa em homenagem aos
pais associados do Jaraguá. Celebrada pelo Padre
Wellington, da Paróquia Santo Antônio, a missa
aconteceu às 10h30, no Belvedere, e contou com a
presença de muitas famílias jaraguenses.
Em seguida, os participantes aproveitaram um
almoço especial, promovido no Salão Social do
Clube. A confraternização também contou com o
show de Leandro Penna e Alex, e teve, novamente,
a participação do cantor e associado Alan Rocha,
ex-integrante da dupla Alan & Alex.
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missa dos pais

Outubro 2016

25

26

Informativo Jaraguá

Fique atento à marcação e às regras
do uso dos quiosques
O Clube Jaraguá disponibiliza em seu site o Regimento
Interno com os deveres, normas, regras e direitos dos
associados, com o objetivo de informar ao sócio os preceitos estabelecidos pelo Clube. Essas regras devem ser
seguidas de maneira estrita por todos os usuários.
Para a utilização dos quiosques do Clube, há algumas
observações que devem ser seguidas pelos associados
que desejarem usá-los. O Clube conta com 21 quiosques
e todos estão disponíveis para o uso do associado. O não
cumprimento das regras acarretará em punição, decidida pelo Conselho Deliberativo.

Para a marcação dos quiosques, é
importante saber:
 A reserva deverá ser feita na recepção/gerência, mediante a assinatura de um termo de compromisso, pelo sócio-proprietário ou seu cônjuge;
 O sócio-proprietário deverá permanecer no
quiosque durante todo o evento;
 A entrega do quiosque deve ser feita pelo
sócio-proprietário com os mesmos equipamentos e
as mesmas condições que o Clube ofereceu, ou seja,
em perfeitas condições de uso (freezer, mobiliário,
etc.) ;
 O cancelamento da reserva deve ser feito
com até três dias de antecedência. É considerada falta grave solicitar a marcação e não comparecer no
dia, exceto por motivos de força maior;
 Os quiosques deverão ser utilizados dentro
do horário de funcionamento do Clube e devem ser
entregues 30 minutos antes do fechamento;
 É expressamente proibido o uso de sons mecânicos ou eletrônicos nos quiosques de números um
a oito;
 Somente dois fornecedores são autorizados
a entrar para trabalho nos eventos. Além desse número, é necessária a compra de convites;
 Não é permitida a venda de convites com a
finalidade de comercialização nos eventos realizados.
Para a leitura completa do Regimento Interno,
acesse o site www.jaraguaclub.com.br
Outubro 2016
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Food Truck é sucesso garantido no Jaraguá
A segunda edição do Food Truck Jaraguá aconteceu no dia 30 de setembro e contou com a presença
de aproximadamente 1.600 pessoas e o dobro de veículos em comparação à primeira edição. A atração
musical ficou por conta da AudioBox, que agitou a
sexta-feira dos associados. De acordo com o Diretor
Social, Luciano Teotônio, os associados tiveram mais
conforto, pois puderam aproveitar todo o espaço disponível, já que o evento ocupou toda a área do estacionamento. Além disso, as filas diminuíram e a variedade gastronômica aumentou consideravelmente.
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FOOD TRUCK
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FOOD TRUCK
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Crianças participam de oficinas do
Departamento de Recreação
No mês de agosto, o Departamento de Recreação
esteve movimentado com muitas atividades para o
público infantil do Jaraguá. Durante a manhã do dia 19
foi realizada a Oficina de Pulseiras da Amizade, em que
15 crianças aprenderam a confeccionar pulseiras utilizando linhas de tricô. Como já é de praxe nas atividades do departamento, os pais e responsáveis também
entraram no clima.
Já no dia 26 de agosto, a oficina proposta foi para a
montagem de um brinquedo chamado “Vai e Vem”. A
atividade usa uma técnica de reciclagem com garrafas
pet, barbante e fita adesiva. O principal objetivo das
atividades do Departamento de Recreação é trabalhar
a percepção e as funções sensorial e motora dos pequenos associados. Fique atento às novas atividades
e leve seu filho para participar! Mais informações:
3490-9129.
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RECREAÇÃO
Olimpíada Recreativa é sucesso entre a garotada
No dia 12 de agosto, o Departamento de Recreação realizou a Olimpíada Recreativa. Cerca de 30 crianças participaram
do evento, além de pais e avós. Corrida com obstáculos, corrida de saco, arremesso de bolinhas ao cesto e corrida do ovo na
colher foram algumas das competições.
Segundo um dos responsáveis pelo Departamento de
Recreação, Robson Araújo, o principal objetivo das atividades
foi levar o espírito de competição de maneira lúdica. “Procura-

mos realizar ações com as crianças de acordo com as demandas e os assuntos atuais. Assim, a Olimpíada foi um dos pontos
mais relevantes de valorização do esporte. Elas se divertiram
muito!”, conta com satisfação.
As atividades recreativas acontecem 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. Leve seu
filho para os próximos eventos! Mais informações: 3490-9129.
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Departamento de Recreação e Lazer desperta a
criatividade da criançada
O mês de setembro foi cheio de atrações no Departamento
de Recreação e Lazer. No dia 9, as crianças se divertiram com a
Oficina de Máscara. Elas aprenderam a montar máscaras utilizando balão, jornal, cola, tinta e pincel. O objetivo da atividade
foi despertar a criatividade e desenvolver a coordenação dos
associados mirins.
Já no dia 16, os pequenos sócios participaram da Oficina de
Brinquedos, que deu asas à imaginação e à criatividade deles
com a montagem de brinquedos com caixa de leite. Nas próximas semanas mais atividades deverão ocorrer, dentre elas,
oficina de pintura e dobradura. As atividades acontecem 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.
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Homenagem aos ex-conselheiros e ex-funcionário
O Conselho Deliberativo do Jaraguá
homenageou, no dia 29 de agosto, amigos, ex-conselheiros e ex-funcionário
que faleceram recentemente. Alguns
conselheiros presentes fizeram homenagens aos ex-companheiros. Os homenageados foram: Luiz Vasconcelos, Walter
Giovanini, Paulo Roberto Freitas e Luís
Eurípedes. Foram entregues placas às
esposas e, para finalizar, foi passada, em
um telão, uma apresentação feita pela
secretária da Presidência, Cláudia Serpa
com fotos, músicas e textos emotivos. As
esposas e representantes agradeceram o
carinho do Clube e, em seguida, se reuniram em uma confraternização.

Vera recebe placa em homenagem ao marido Luiz Vasconcelos

Cidinha recebe placa em homenagem ao marido Waltinho

Nilza recebe homenagem do Conselho Deliberativo
ao marido Paulo Roberto

O funcionário Marcelo Camilo e sua esposa recebem placa em
homenagem a Luís Eurípedes
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saúde e bem-estar
Depressão: um mal que acomete
cada vez mais pessoas
É cada vez mais comum encontrarmos em nosso círculo de
amigos e parentes alguém que já sofreu ou sofre de uma das
mais temidas doenças de fundo psíquico da atualidade: a depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse mal
afeta 350 milhões de pessoas das mais variadas idades e classes sociais, podendo ocorrer de forma branda, mas também
mais agressiva, chegando a prejudicar a vida da pessoa sob os
mais variados aspectos. No Brasil, cerca de uma em cada dez
pessoas sofre com o problema.
Independente da maneira e do motivo que a depressão
surge, é importante entender que nem sempre os pensamentos negativos ou dias de tristeza que as pessoas têm em suas
vidas chegam a constituir um quadro depressivo. É necessário
atentar para o tempo de duração da tristeza, além de outros
fatores os quais podem ser considerados agravantes da doença, que, embora seja comum, alguns dificultam seu diagnóstico
precoce e a adesão ao tratamento adequado.
O preconceito com as doenças mentais faz com que muitos pacientes, principalmente os homens, demorem a aceitar
que têm o problema e a procurar um médico, atrasando o tratamento. Os sinais podem ser confundidos com sentimentos
naturais do ser humano, como tristeza, indiferença e desânimo. Esses sentimentos passam a configurar um quadro de depressão clínica quando a variação do humor começa a afetar
negativamente vários aspectos da vida do paciente, como a
produtividade no trabalho e nos estudos às relações com outros indivíduos, passando pela qualidade do sono e a disposição física para realizar as atividades do dia a dia. Esses sintomas são naturais do ser humano, mas, se somados a outros e
persistirem na maior parte do dia por ao menos duas semanas,
e a pessoa passar a enxergar o mundo e a si mesma de forma
negativa e infeliz, podem configurar um quadro de depressão
clínica.
Para o Dr. Ronald Farah, clínico e sexólogo que atualmente
atende seus pacientes no Centro Médico Pampulha, no bairro
Jaraguá, a pessoa que entra em um quadro depressivo começa
a se abster de prazeres, muitas vezes simples, que antes ela
tinha. “A depressão é uma tristeza que nunca acaba”, explica.
Segundo o médico, além dos fatores externos, de ordem emocional, como a morte de um ente querido, doença, rompimento de um relacionamento ou a perda do emprego, ainda há a
predisposição genética, onde o organismo para de produzir um
de seus principais neurotransmissores, a serotonina. “Pessoas
que têm a mãe ou o pai com depressão têm mais chances de
vir a ter a doença ao longo da vida. Não é determinante, mas é
preciso ficar atento a essa tendência familiar”. Com relação à
situação de luto, Farah explica que se perdurar muito o tempo
de tristeza pela morte de uma pessoa próxima, é necessário o
uso de medicamentos, além de acompanhamento psicológico,
para não ocorrer agravamento do quadro.
A depressão incide três vezes mais nas mulheres do que
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nos homens. Mas há razões para isso. Há evidências de que
fatores biológicos, hormonais e psicossociais colaborem para
essa desigualdade, bem como a capacidade reprodutiva, maior
expectativa de vida e flutuações hormonais contribuam para
essa maior probabilidade da doença no sexo feminino. Sobre
esse fato, Dr. Ronald afirma que isso também acontece porque
a mulher ainda se permite ser frágil, procurando ajuda médica
caso perceba que algo está errado, o que não ocorre com os
homens, que sempre procuram demonstrar força. “Geralmente os homens têm muita dificuldade em admitir que estejam
tristes ou até mesmo depressivos. Por causa disso, passam a
esconder essa situação na bebida, no cigarro e na comida”, comenta. Apesar dessa constatação, o médico explica que muitos homens chegam à clínica demonstrando preocupação por
estarem com indícios de um quadro depressivo.
É importante que a pessoa que passa por episódios demorados de tristeza profunda, muitas vezes sem motivo algum,
procure a ajuda de um clínico geral ou um psicoterapeuta para
verificar se ela está passando por uma depressão. Essa doença, que cresce a cada dia no mundo todo, pode se iniciar de
maneira branda e com o tempo acometer de maneiras mais
graves, levando a pessoa, em uma situação de desespero, a
ter pensamentos suicidas e até mesmo a tentar ceifar a própria vida. Com a utilização de medicamentos antidepressivos
e também da psicoterapia, como tratamentos terapêuticos, o
paciente tem grandes chances de voltar a ter uma vida normal.
Buscar sempre atividades prazerosas, fazer atividades físicas,
procurar bons motivos para sorrir já é um grande passo para
fortalecer o corpo e ficar longe desse mal que torna as pessoas
tão vulneráveis.

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 meiaentrada.

Informações
Parque Estadual do Ibitipoca (MG)

Distância de Belo Horizonte: 320 km
Referência mais próxima: Vila Conceição do Ibitipoca (3 km
antes da portaria)
Horário de visitação: Todos os dias, das 7h às 18h, exceto
às segundas-feiras que não forem feriado nem período de
férias escolares
Valor do ingresso: R$ 20,00 (inteira, nos fins de semana e
feriados) / R$ 10,00 (inteira, nos dias úteis)
Telefone: (32) 3281-1101
E-mail: peibitipoca@meioambiente.mg.gov.br
Site: www.ibitipoca.tur.br

FOTOS: INTERNET
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NATUREzA DO LANÇAMENTO
RECEITAS
CONDOMINIO
MOVIMENTAÇÃO DE COTAS
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS
FINANCEIRAS
VENDA DE CONVITES
ALUGUEIS
ACADEMIA
ESCOLAS / ESPORTES
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO
DIRETORIA AREA TATU
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS
DIRETORIA PARQUE AQUATICO
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU
VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO
REEMBOLSOS/ESTORNOS
OUTRAS RECEITAS
DESPESAS
PESSOAL
MANUTENÇÃO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SERVIÇOS DE TERCEIROS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
COTAS
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
Saldo realizado no mês

Saldo anterior disponibilidades (Dezembro/2015)
(+) Receitas (Entradas de recursos)
(-) Despesas
(-) Cheques devolvidos
(+) Cheques a compensar
(=) Saldo final
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-

Janeiro
1.703.038,23
1.404.912,48
39.057,27
962,34
2,60
6.801,45
32.920,50
61.272,18
60.707,98
307,25
2.432,14
774,39
25.511,56
66.353,93
1.022,16
1.333.165,91
671.589,62
63.505,68
186.461,81
116.774,61
28.227,91
25.783,94
461,56
8.526,00
1.728,08
4.979,64
10.599,47
135.522,59
4.450,12
75.478,00
369.872,32

-134.798,20
1.703.038,23
-1.333.165,91

-

Fevereiro
1.613.148,27
1.309.602,89
38.676,24
1.033,81
16.728,35
57.434,31
62.503,15
65.491,31
20,03
29.509,71
29.885,91
2.199,06
63,50
1.320.704,04
677.143,91
67.342,94
150.350,24
136.568,93
29.852,74
38.026,85
8.910,02
3.594,62
361,89
18.635,62
106.920,38
1.160,86
81.835,00
292.444,23

Março
1.359.475,24
1.038.845,48
37.266,40
582,58

-

-

15.867,84
76.639,50
63.585,74
73.815,99
2.859,87
30.055,21
10.061,43
6.170,00
3.725,20
1.313.029,03
663.698,89
68.545,77
159.119,09
114.564,01
24.690,21
88.891,54
2.975,94
6.327,82
4.482,85
18.807,66
75.181,74
7.303,39
84.392,00
46.446,21

-

Abril
1.340.435,60
1.033.546,63
57.331,63
628,31
614,86
5.174,14
48.412,53
63.876,59
81.341,87
2.987,47
29.931,15
5.297,93
8.731,15
2.561,34
1.280.128,13
685.118,62
63.222,24
157.029,06
113.172,47
24.324,77
37.086,69
5.243,03
27.357,12
2.539,60
17.091,23
69.338,76
10.454,54
85.570,00
60.307,47

-

Maio
1.379.321,18
1.036.722,03
33.948,43
563,53
126,00
5.452,01
53.344,74
60.839,08
79.683,87
16.980,07
18.308,73
7.142,87
30.126,24
28.738,67
380,00
1.292,29
5.672,62
1.425.794,14
652.605,64
81.406,62
179.601,13
128.994,57
30.403,87
43.300,13
81.581,14
21.692,67
5.264,13
30.233,58
82.618,33
4.166,63
83.926,00
-46.472,96

Junho
1.442.543,89
1.029.879,27
36.756,70
1.052,68
716,05
3.180,18
71.569,23
62.580,47
78.480,88
28.600,78
7.849,01
2.918,51
24.093,97
91.972,69
-

-

1.073,47
1.820,00
1.393.326,07
713.465,54
83.346,88
125.159,13
116.708,31
12.995,11
36.854,83
29.999,53
9.104,99
3.368,18
16.934,25
150.278,23
4.630,09
90.481,00
49.217,82

-

Julho
1.368.080,31
1.053.799,95
27.937,35
1.355,77
1.620,80
3.472,91
22.481,80
62.254,82
72.921,37
28.355,08
4.526,72
888,33
27.448,06
59.235,64
1.648,06
133,65
1.352.802,62
664.759,66
62.725,68
151.590,89
127.102,50
12.194,44
50.903,37
37.524,96
11.191,96
4.447,51
30.637,86
112.836,64
3.777,15
83.110,00
15.277,69

-

Agosto
1.348.822,00
1.043.443,44
36.115,34
535,33
2.274,31
4.629,58
46.478,94
61.365,70
70.657,59
25.320,87
5.063,55
255,76
27.720,92
19.005,53
955,14
5.000,00
1.284.602,54
716.079,35
65.507,38
148.671,32
121.146,21
20.334,79
36.630,98
2.933,63
1.077,37
702,83
24.330,84
57.558,77
5.509,07
84.120,00
64.219,46

-

Setembro
1.386.315,45
1.044.571,46
44.332,07
640,54
3.334,00
9.748,32
75.275,57
62.452,19
76.555,79
11.669,44
1.000,09
31.542,08
16.471,80
724,17
7.997,93
1.280.602,37
698.260,05
63.285,99
129.778,26
130.886,64
16.612,77
46.851,39
49.581,92
3.214,13
4.978,70
17.957,28
19.100,83
1.022,94
99.071,47
105.713,08

Resumo de Disponível
178.082,48
470.526,72
516.972,93
577.280,40
530.807,44
580.025,26
595.302,95
659.522,39
1.613.148,27
1.359.475,24
1.340.435,60
1.379.321,18
1.442.543,89
1.368.080,31
1.348.822,00
1.386.315,45
-1.320.704,04 - 1.313.029,03 - 1.280.128,13 - 1.425.794,14 - 1.393.326,07 - 1.352.802,62 - 1.284.602,54 - 1.280.602,37
-

-56.991,64
178.082,48

470.526,72

516.972,93

577.280,40

530.807,44

580.025,26

595.302,95

659.522,39

765.235,47

ACONTECEU
Baile da Melhor Idade celebra o Dia dos Pais
O Baile da Melhor Idade realizado na
quarta-feira, 17 de agosto, homenageou
os pais do Clube. A festa de confraternização foi animada pela Banda Dingo Trio e os
associados aproveitaram a noite com muita alegria e diversão.
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Baile da Melhor Idade festeja
chegada da primavera
No dia 14 de setembro, o Baile da
Melhor Idade deu boas vindas à primavera em uma festa animada e colorida. Para
alegria dos associados, a Banda Visual foi a
responsável por agitar a noite. A estrela da
festa foi Mirene Bernardes, que, por conta
de sua simpatia, desenvoltura e apresentação, ganhou o título de Miss da Melhor
Idade em uma disputa com outras quatro
candidatas.
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Marlúcia de Fátima

Vilma Aparecida Gomes

Tereza Cristina

Déa Drumond de Oliveira

ACONTECEU

Mirene Leni Bernardes
Mariângela
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Happy Hour anima sexta-feira do Clube
Centenas de associados marcaram presença no Happy Hour do Clube Jaraguá,
que aconteceu na noite da sexta-feira, 26
de agosto. Os sócios puderem aproveitar a
festa com o show de Serginho Marques e
banda. A animação dos participantes contribuiu para que a noite ficasse ainda mais
agitada e com um clima agradável entre
familiares e amigos.
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Saideira Musical e Jarakids agitam
domingo dos associados
Como tradição para os associados do
Clube, a Saideira Musical e o Jarakids agitaram o último domingo de agosto com boa
música e recreação para as crianças. Breno
Barreto e banda foram responsáveis por animar os sócios em torno da piscina e da área
de brinquedos. O próximo evento acontecerá no dia 30 de outubro e, como de costume,
será mais uma oportunidade de um domingo agradável para a família jaraguense.
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ACONTECEU
Diversão na Saideira Musical
de setembro
No último dia 25, aconteceu a Saideira
Musical do mês de setembro. A música e a
agitação ficaram por conta dos ritmos variados da Banda Som Di2. No mesmo dia,
o Jarakids alegrou o dia da criançada que
estava no parquinho.
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Este é o nosso Clube...
Um belo dia de sol

Atividades na piscina

Lazer

Vôlei

Sinuca

Família

Boliche

Cruzeiro x Atlético
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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

ACOMPANHAMOS DE
PERTo PARA SEU
FILHO IR MAIS LONGE.

MATRÍCULAS ABERTAS
DO INFANTIL AO MÉDIO

VALORES
ESPECIAIS

ATÉ 25/1

7 ALUNOS MEDALHISTAS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA.

CENTRO
PAMPULHA
PALMARES > NOVA UNIDADE
ruibarbosa.net

