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EDITORIAL
É com muito orgulho que escrevo este
editorial, para deixar
registrados os principais feitos dessa trajetória. Separamos um
espaço para uma retrospectiva do triênio
2014-2016, que você
poderá conferir nas
páginas centrais deste
informativo. Os associados relembrarão as melhorias realizadas durante o nosso mandato e que terão continuidade na próxima gestão. Mas o principal objetivo
foi atender, dentro do possível, aos anseios de
cada um dos nossos quase 18 mil associados.
Ao comparar as realizações listadas nessa
retrospectiva com os objetivos que tínhamos
ao assumir a presidência em 2014, é possível
ver que conquistamos muitas coisas além do
que estava previsto. É preciso reconhecer também que algumas promessas ficaram pendentes, mas tenho a consciência tranquila de que
nenhuma delas deixou de acontecer por falta
de empenho ou de trabalho. Parte do planejamento orçamentário contou com alguns imprevistos como as obras para fechamentos de buracos que se abriram nos períodos de chuva, as
dívidas de processos anteriores e o reajuste do
plano de cargos e salários que há anos operava
fora da realidade do mercado.
Sempre digo que três anos é pouco para
cumprir tudo o que é necessário, mas meu sentimento é de satisfação ao ver o que já aconteceu e o que ainda será entregue até o fim de

2016. É uma alegria imensurável ver o associado
satisfeito com a nossa gestão. Procuramos sempre ouvir a demanda do associado e tomar iniciativas como, por exemplo, os diversos eventos
musicais, que acontecem na orla da piscina nos
finais de semana e os almoços aos domingos.
Para um futuro melhor, acredito no poder da
continuidade, a fim de ver os bons projetos
sendo concluídos, sempre tendo em vista o
bem-estar dos associados, em primeiro lugar.
Além da retrospectiva, vamos mostrar, nessa edição, as principais ações ocorridas no último mês, dentre elas, o Dia das Crianças, o encerramento do Cifuzinho, do Taturno (Campeonato
de Futebol de Areia Noturno) e do 50tíssimo, o
1º Encontro dos Empresários Sócios do Clube
Jaraguá, o 1º Campeonato Interno de Natação
(CINA), o andamento do CIEJ (Campeonato de
Integração de Esportes Jaraguá) e muito mais.
Vale destacar um evento que vem por aí, e que
com certeza será inesquecível: o baile de aniversário do Clube! Espero por vocês!
Um grande abraço e boa leitura!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

AGENDA
NOVEMBRO
06/11 – Encerramento do Vôlei - CIEJ
Local e horário: Quiosque 21 – 9h
09/11 - Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
13/11 – Encerramento do Basquete – CIEJ
Local e horário: Quiosque 21 – 9h
20/11 – Encerramento do Futsal – CIEJ
Local e horário: Quiosque 21 – 9h
18/11 – Happy Hour
Local e horário: Deck Norte – 19h30
25/11 – Baile de Aniversário do Clube
Local e horário: Salão Social – 20h
27/11 – Eleições Internas
Local e horário: Salão Social – 8h

DEZEMBRO
03/12 – Festival do Nado Sincronizado
Local e horário: a definir
14/12 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
18/12 – Chegada do Papai Noel
Local e horário: Belvedere – 10h
31/12 – Réveillon
Local e horário: Salão Social e outros – 22h
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Entusiasmo marca o início do
Campeonato de Buraco
O Campeonato de Buraco teve abertura no dia 16 de outubro e trouxe diversão aos associados competidores. Os jogos acontecem aos domingos e, no total,
são 14 duplas disputando o título. A dupla vencedora será definida em novembro, quando ocorrerá a final do torneio.
Para comemorar as três últimas maratonas da modalidade, haverá um jantar em
que os vencedores receberão troféus e
medalhas, devido ao bom rendimento.
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Boliche realiza torneio com tercetos
O Torneio de Tercetos do Boliche, que faz parte do CIEJ
2016, teve seu início em 18 de setembro com um total de 21
atletas e sete tercetos. As partidas foram bastante disputadas e quatro equipes chegaram às finais, realizadas em 16 de
outubro. Os placares foram equilibrados e a disputa foi acirrada, o que tornou a competição ainda mais emocionante. O
terceto campeão foi composto por João Carlos, Anderson e

Rafael Lima. Em segundo ficaram Ronald, Renato e Warley. E
na terceira colocação: Julio Gontijo, Bruno Gontijo e Ricardo
Guru.
Em breve, mais informações sobre as próximas competições. Compareça ao setor de boliche e experimente jogar
com seus amigos e familiares. É diversão na certa! E se você
gosta de jogar, não deixe de participar dos próximos torneios.

M ÓVE 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
Novembro 2016
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Torneios de squash no CIEJ são encerrados com
resultados positivos
Os jogos de squash pelo CIEJ foram encerrados
no dia 29 de outubro e bateram recorde de participação dos associados do Clube Jaraguá. Na primeira classe ficaram os veteranos do esporte e na segunda classe os novatos. De acordo com o assessor
do esporte no Clube, Wanderley Coelho, os jogos
contaram com o alto rendimento das equipes. “Ficou bem claro nesta edição o alto nível do squash
no Clube Jaraguá, principalmente pelo fato de o
Clube contar com associados bem treinados e com
o bom trabalho realizado pelo nosso professor Alex
Nery com os novatos”, destaca.
O squash é um esporte fundamentado nos princípios do tênis. Ele pode ser praticado em quadra ou
em campo fechado por quatro paredes, sendo que
uma deve ser de vidro. O jogo trata-se de rebatidas
de bola usando uma raquete. No Clube Jaraguá, o
squash está presente há 11 anos. Confira a tabela
final ao lado:
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CLASSE A

CLASSE B

1º Charles Germano Chatti
2º Francisco Chaves
3º Davis Anderson Figueiredo
4º Diego Romero

1º Aldrin Chaves
2º Wanderley Coelho
3º Rafael Guimarães Lima
4º Felipe Batista

Torneio de peteca conta com número significativo
de participantes no CIEJ
A competição de peteca no CIEJ se iniciou no dia 18 de
setembro e 52 petequeiros se inscreveram. Com 26 duplas formadas, elas foram distribuídas em quatro categorias, que variavam dependendo do índice técnico e idade
de cada atleta. As partidas foram realizadas em quatro finais de semana, tendo término em 9 de outubro com uma
confraternização entre os participantes. O assessor da peteca, Ubiratan Carneiro, conta qual foi a principal motivação do torneio: “Todos nós buscamos um só objetivo
dentro de quadra, que é ser campeão. No entanto, mais
importante que a vitória, é a amizade que reina durante
as partidas”. No mês de novembro, será iniciado mais um
torneio especial de peteca para os jovens de 10 a 14 anos.

Campeões CIEJ 2016
Grupo A: André Loreto e Fabrício do Carmo
Grupo B: Julio César e Itamar Luís Campos
Grupo C: José Márcio Lima e Roberto Cinqui
Grupo D: Carlos Gomes e Murilo Veloso

Novembro 2016

9

Desempenho positivo marca o campeonato
de vôlei feminino
Os jogos do vôlei feminino no CIEJ foram de tirar o fôlego.
O torneio teve início no dia 25 de setembro, com cinco equipes de sete atletas. Os times participantes foram Brasil, Estados
Unidos, Itália, Holanda e Rússia. As finais, entrega de medalhas
e festa de encerramento aconteceram no domingo, 6 de no-

vembro, e a equipe da Rússia ficou com a medalha de ouro.
Parabéns às campeãs Heloiza Araújo Coelho, Fabiana Prata,
Jacqueline Cássia O. Moura, Maria Angélica F. Martins Dias,
Salete Soares, Carina Araújo Coelho e Eloyza Carmem G. Motta
Moreira.

Quadro de medalhas:
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1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

Revelação

Rússia

Brasil

USA

Fabiana Prata (Rússia)
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ESPORTES
Aluna de judô é destaque do Clube
As aulas de judô no Jaraguá são uma importante atividade
que o Clube disponibiliza e que vem, a cada dia, ganhando
mais confiança e adesão dos associados. As aulas acontecem
segundas e quartas-feiras, na parte da manhã, entre 10h e
11h, e à tarde entre 14h30 e 15h30. Sinal dessa evolução é a
convocação da aluna de judô, Luisa Ayub, para o Campeonato
Brasileiro de Judô que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de novembro, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Para o professor de judô do Clube, Paulo Andrade, a convocação de Luisa representa o bom andamento que o esporte

tem vivido no Jaraguá. Ele ainda enfatiza que, em pouco mais
de um ano, o destaque dado à Luisa em um campeonato tão
influente é uma motivação, pois valoriza todo o esforço da
atleta e faz com que outros alunos se espelhem nela. Já Luisa
conta que a classificação para o campeonato significou um
grande passo no judô e lhe deu incentivo para continuar treinando: “As aulas no Jaraguá e os ensinamentos do professor
me ajudaram muito nessa convocação. Estou feliz e vou dar o
meu melhor para representar o Clube nesse importante torneio”.

Vôlei do Jaraguá se destaca em torneio regional
A equipe 45 Jaraguá brilhou e conquistou medalha de
ouro no Campeonato de Vôlei Feminino Máster. O evento
aconteceu no Clube Belo Horizonte, entre os dias 3 e 18 de
setembro, para atletas a partir dos 45 anos. Cinco times participaram da competição: CBH 45, BH Vôlei 45, Círculo Militar
45, 50 Jaraguá e 45 Jaraguá. As medalhas de prata e bronze
ficaram para as equipes CBH 45 e BH Vôlei 45. “A participação
do Jaraguá na Copa CBH de Vôlei foi com muita alegria e dedicação, superando os obstáculos com união, garra e vontade
de vencer. Foi uma grande campanha da equipe e cada atleta fez o melhor dentro e fora de quadra”, afirma Rosângela
“Dica”, assessora de vôlei do Jaraguá.

Novembro 2016
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Futsal no CIEJ
No dia 18 de setembro, os atletas
do futsal iniciaram a participação no
CIEJ 2016. O campeonato é composto
por cinco times, que se intercalam para
os jogos, ficando um time de folga a
cada rodada. Assim, classificam-se os
dois melhores para a final. No dia 20
de novembro ocorrerão as semifinais,
que serão entre Borussia x Bayer e Real
Madrid x Juventus. As finais estão previstas para o dia 27 de novembro.

Quatro equipes disputam título no basquete
O basquete é um jogo desportivo coletivo,
inventado em 1891, por um professor canadense de Educação Física. Desde a década de
70, o Jaraguá abriu vagas para a escolinha de
basquete. No dia 23 de outubro, quatro equipes
começaram a disputar o título do CIEJ 2016. Os
atletas são jogadores iniciantes e veteranos, integrantes da escolinha de basquete, cujas atividades acontecem às terças, quintas e sábados,
variando as categorias. No dia 13 de novembro,
haverá a final do CIEJ para o basquete, com um
torneio de três pontos e premiações para cestinha, assistências e rebotes do campeonato e,
ainda, disputa de 1º, 2º e 3º lugares.
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Tênis encerra sua participação no CIEJ
com chave de ouro
As partidas de tênis se iniciaram no dia 16 de setembro
com quatro categorias: 3ª classe, 4ª classe, 5ª classe e veteranos. Com um total de 58 inscritos, as disputas foram de jo-

gos simples nos campos um e dois. A festa de encerramento
e as finais do CIEJ aconteceram no dia 29 de outubro. Confira os campeões:

Veteranos

5ª Classe

4ª Classe

3ª Classe

Revelação

Campeão:
Lélio Araújo
Vice:
Mauro Junqueira

Campeão:
Vinícius Pedreira
Vice:
Fabiana Maia

Campeão:
Rodrigo Magalhães
Vice:
Marcelo “Chocolate”

Campeão:
José Luiz
Vice:
Pedro Carvalho

Mauro Junqueira,
da categoria
Veteranos

Novembro 2016
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Equipe de corrida do Jaraguá participa
da Night Run
Na noite de sábado, 15 de outubro, diversos corredores
lotaram a Praça dos Esportes, mais conhecida como a nova
Praça da Pampulha. Mais uma vez a equipe de Corrida do
Jaraguá teve uma brilhante participação, com 56 atletas
inscritos, divididos entre percursos de 5 e 10 quilômetros.
A Night Run possui o maior circuito de corridas noturnas
do mundo e, além da competição, oferece aos esportistas
shows, luzes e muita música para garantir a animação. Entre
os 56 associados que participaram da corrida, o destaque foi
a associada Nayara Karla Silva Lara, que ficou em 3º lugar na
categoria feminina geral. Parabéns, Nayara!

Associados participam do
All Limits Lagoa dos Ingleses
O Jaraguá contou com número expressivo de atletas na 2ª
etapa do All Limits, realizado na Lagoa dos Ingleses (Alphaville,
Nova Lima), nas modalidades Triatlo e travessias aquáticas. O
destaque da competição foi a atleta Débora Dias, que chegou em 3º lugar na classificação Geral do Triatlo, e Renato
Zanon, 2º colocado geral na travessia aquática. O evento
aconteceu no dia 1º de outubro e os atletas Victor Figueiredo,
Edilamar Rodrigues, Dulcilene de Fátima, Paulina de Arruda,
Luiz Gonzaga, Leonardo Quintella, Eliel Araújo, Claudia Falesi,
Magnus Viana e Shirley Guimarães, também foram ao pódio
por suas performances. É a força da equipe do Jaraguá destacando-se no cenário mineiro do triatlo e travessias.
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ESPORTES
Campeonato de Nado Sincronizado desperta
atenção dos associados
A piscina Olímpica do Clube Jaraguá recebeu 31 atletas
no 1º Campeonato de Nado Sincronizado. O evento aconteceu no dia 15 de outubro e teve como objetivo apresentar
os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos, integrar os atletas, e ainda divulgar a modalidade aquática para os associados, e incentivá-los a participarem das turmas da Escolinha
de Nado Sincronizado que o Departamento de Esportes do

Clube oferece.
A competição foi promovida pela Federação Aquática
Mineira (FAM), tendo à frente do evento a Coordenadora
de Nado Sincronizado de Minas Gerais, Aline Lucena, sócia
e ex-atleta do Clube. O técnico Webert Rodrigues instruiu a
equipe jaraguense, que realizou uma brilhante participação.
Confira as atletas do Clube que subiram ao pódio:

Prova de Figuras
Escolinha Nível 2:

Prova Figuras Infantil
Principiante:

Prova Rotina
Livre Solo:

Prova Dueto
Infantil:

1º: Maria Fernanda Martins
2º: Ana Clara Dutra

1º: Luisa Fontes
2º: Luisa Ramos

2º: Luisa Fontes
3º: Luisa Ramos

2º: Ana Clara Dutra e
Maria Fernanda Merguizo

Natação mirim brilha no Rio de Janeiro
Nos dias 14 e 15 de outubro os atletas mirins da natação
do Clube Jaraguá se destacaram no CDBA - Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos, no Rio de Janeiro. Os

atletas federados Miguel Honório e Elisa Honório foram
premiados e subiram ao pódio. Parabéns aos esportistas do
Clube Jaraguá!

Novembro 2016
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1º Campeonato Interno de Natação é sucesso
entre os associados
O Clube realizou, no dia 22 de outubro, o primeiro
Campeonato Interno de Natação (CINA). O evento teve
como objetivo estimular as pessoas a participarem de um
evento oficial administrado pela MG Esportes e, assim,
identificar novos atletas e motivá-los a competir em torneios externos. O Campeonato também visou homenagear
o falecido Paulo Roberto de Freitas, que foi ex-assessor do
parque aquático e conselheiro do Clube.
O torneio destinou-se a todos os associados, divididos
em categorias desde Pré-mirim até Master 80+, em seis diferentes provas, desde 200m livre a 50m borboleta, e con-
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tou com a participação de 134 competidores. O diretor do
Parque Aquático do Jaraguá, Wendel Rios, salientou que o
campeonato demonstrou a força que a natação do Clube
possui, já que o número de inscritos superou as expectativas. Relata também que o evento pioneiro tem como função motivar para realização de outros campeonatos. Entre
os vários destaques da competição parabenizamos Naly
Roque Teixeira e Maurício Cardoso, campeões nos 50 metros livres feminino e masculino, respectivamente. Ambos
com mais de 80 anos de idade. Parabéns a toda equipe do
Jaraguá!

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

Novembro 2016
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Equilíbrio marca final do 18º Cinquentíssimo
O Cinquentíssimo é um torneio realizado entre membros
da pelada dos 50tões e convidados, e que neste ano contou
com a temática da Eurocopa. A partida final entre Suécia e
Portugal foi emocionante e bastante disputada. A equipe de
Portugal venceu por 2 a 0, com dois gols do atacante Vicentão,

18
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e foi a campeã do 18º Cinquentíssimo. Toda a competição teve
como importante característica a disciplina entre os jogadores.
Após o encerramento, os atletas se reuniram em um jantar
dançante, no qual membros mais antigos foram homenageados e os finalistas receberam medalhas e troféus.

ESPORTES

Novembro 2016
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Primeira edição do Taturno foi um sucesso
Com o objetivo de integrar todos os times do Tatu e fazer com
que os participantes se conhecessem e trocassem experiências,
além de trazer mais associados para a área do futebol de areia, foi
criado o campeonato Taturno, que se iniciou dia 18 de outubro.

Categoria Master

Categoria Sênior

Campeã: Fight 3ª Feira B
Vice-Campeã: Fight 3ª A

Campeã: Suor & Cerveja
Vice-Campeã: Amizade A

Artilheiros
Categoria Master

Categoria Sênior

Yan – Equipe Fight 3ª Feira B
6 gols

Sabiá – Equipe Suor & Cerveja
– 18 gols

Goleiros menos vazados
Categoria Master

Categoria Sênior

Leandro
Equipe Fight 3ª Feira A
11 gols sofridos

Alemão
Equipe Amizade B
10 gols sofridos
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Com mais de 100 atletas inscritos, divididos em categorias
sênior e master, os jogos aconteceram às terças e quintas-feiras à
noite e o encerramento foi dia 1º de novembro. Confira as equipes campeãs:

ESPORTES

Novembro 2016
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Cifuzinho é encerrado com belas
jogadas e muitas emoções
As finais do Cifuzinho 2016 (Campeonato Interno
de Futebol Infantojuvenil) aconteceram nos dias 29
de outubro e 6 de novembro. As crianças e adolescentes disputaram jogos com lances e gols expressivos e emocionantes. Aproximadamente 350 atletas,
em seis subdivisões, participaram do evento organi-
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zado pelo Clube Jaraguá.
A novidade de 2016 foi o Cifuzinho Feminino. A
ideia, estabelecida pelo Departamento de Esportes,
teve objetivo de inserir as mulheres, adolescentes
e adultas, nos campeonatos de futebol do Jaraguá.
Confira as equipes campeãs:

SUB 6

SUB 8

SUB 10

SUB 12

SUB 14

SUB 16

FEMININO

Argentina

México

Suécia

Suécia

Alemanha

Suécia

México
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cifuzinho

ARTILHEIROS
SUB 6

SUB 8

SUB 10

SUB 12

SUB 14

SUB 16

FEMININO

Davi Dias
Portugal
10 gols

Davi Resende
México
17 gols

Pedro Henrique
Suécia
15 gols

Hércules Daniel
Suécia
13 gols

João Victor
Argentina
10 gols

Caio Saab
Suécia
11 gols

Fabiana Maia
México
26 gols

SUB 16

FEMININO

Kaio Fraga Rocha

Juliana Ayub,

Suécia

México

GOLEIROS MENOS VAZADOS
SUB 6

SUB 8

Caetano
Argentina

Gabriel Fadul
México

SUB 10

SUB 12

SUB 14

Henrique Cauã,
Guilherme Ávila, Thiago Madeira,
Rafael Carvalho,
Guilherme Vilas,
Portugal
Rafael Pontelo, Guilherme Carneiro
Vitor André e
e Gabriel Neiva
Isaque Santos
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SUB 6
Argentina

Brasil

Portugal

Suécia

SUB 8
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África do Sul

Alemanha

Argentina

Brasil

Dinamarca

Honduras

cifuzinho
Japão

México

Portugal

Suécia

SUB 10
Alemanha

Argentina

Brasil

Honduras

Japão

México
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Portugal

Suécia

SUB 12
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Alemanha

Argentina

Brasil

Honduras

Japão

México

Portugal

Suécia

cifuzinho
SUB 14
Alemanha

Argentina

Brasil

Portugal

SUB 16
África Do Sul

Japão

Dinamarca

Suécia
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Cifuzinho abre as portas para o futebol feminino
A novidade do Cifuzinho deste ano foi a inserção das mulheres nos jogos, o que abrilhantou ainda mais o torneio. Elas
já se destacavam como treinadoras, mas agora puderam jogar
também. A ideia foi estabelecida pelo Departamento de Esportes do Clube Jaraguá, com o objetivo de garantir a igualdade e possibilitar que as mulheres participassem mais efetivamente do evento. O associado Wendel Rios se envolveu
ativamente como torcedor e técnico de um dos times femininos e ressaltou a boa organização do evento: “A criação do
Cifuzinho Feminino veio atender a um grande anseio de várias
associadas, além de ter sido muito bem organizado desde a
abertura até o encerramento”. O Diretor de Futebol de Campo, André Almeida, informou que com o sucesso da participação feminina no Cifuzinho “foi autorizada a liberação de uma
hora de pelada no Campo C (Bambonera), aos domingos, no
horário que as mulheres escolherem”.

Feminino
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Alemanha

Argentina

Brasil

México

Portugal

Suécia

cifuzinho
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Estamos chegando ao final de mais um mandato administrativo no
Jaraguá Country Club e, portanto, o momento é de reflexão sobre quais
melhorias podemos vislumbrar no futuro, e também de relembrar as
principais conquistas alcançadas nos últimos três anos. Desde o início
de 2014, a Diretoria atual do Clube realiza seu trabalho com dedicação
total, preocupada em promover uma gestão 100% voltada aos interesses dos associados. Foram muitos projetos que saíram do papel e
transformaram, para melhor, não só o ambiente, mas também a convivência de todos que usufruem do Jaraguá. Fiz o possível para atender
as demandas dos diretores, sendo estas de caráter financeiro ou não,
buscando atender aos anseios e solicitações de todos os associados.
Essa retrospectiva serve para pontuarmos os principais momentos
desse avanço e comemorarmos juntos, mais uma vez, os benefícios de
ter o Jaraguá como nossa segunda casa. Agradeço o apoio dos associados, que acompanharam e compreenderam nosso esforço para proporcionar um clube cada vez melhor, e a todos os diretores e ex-diretores, que foram fundamentais na eficiente administração e organização
de nossa sede. O trabalho de todos é imprescindível para termos uma
gestão de excelência em um clube do porte do Jaraguá.

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

Retrospectiva

2014

Ao assumir a Diretoria do Clube, em janeiro
de 2014, a lista de propostas da campanha da
Chapa Integração já estava toda encaminhada. Isso facilitou o início da caminhada com a
implantação de diversos projetos inovadores.

Começando com o pé direito


Fiscalização mais rígida para entrada no Clube



Nova estrutura do setor de RH e DP



Troca de maquinário do boliche



Nova estrutura do setor de Segurança do Trabalho



Implantação do transporte MOVE



Espaço Deck Norte liberado para Festa Junina



Nova estrutura do setor de Compras



Reforma da quadra três de tênis

Parceria com Escola de
Danças Dançartes
Em fevereiro de 2014 o Clube passou a contar
com o projeto “Dançando no Jaraguá”, coordenado por Sinara Alvarenga e Izabelle Ayres.
O Dançartes conta com diversas modalidades
como baby ballet, jazz para todas as idades,
zumba, hip hop, yoga, forró, tango e samba de
gafieira e é aberto a todos associados.

Criação do
Departamento de
Esportes
No início de 2014 foi criado o novo Departamento
de Esportes do Clube. O setor possui várias
funções e está interligado à diretoria de futebol,
esportes especializados, esportes recreativos,
parque aquático, além de atuar em parceria com
as escolinhas e as peladas.
Novembro 2016
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Inauguração da
Piscina Coberta
Em junho de 2014 foi inaugurada a Piscina do
Complexo Deck Norte, coberta, aquecida e
com iluminação interna. Ela está à disposição
de associados, alunos e atletas. Além disso,
uma piscina com dimensões adequadas e infraestrutura ideal com modernos vestiários e
arquibancadas.

Criação da Equipe do
Nadinho Sincronizado
Em abril de 2014 surgiu a primeira equipe
do Nadinho Sincronizado. A modalidade é
aberta para meninos e meninas a partir dos
seis anos. Para participar é preciso dominar
as modalidades crawl e costas. Os atletas
apresentam constantemente coreografias em
eventos dentro e fora do Clube.

Lançamento do Jarakids
e da Saideira Musical
Em março de 2014 aconteceu o lançamento do
Jarakids e da Saideira Musical. A demanda do projeto veio dos próprios associados, que queriam ouvir
uma boa música à beira da piscina. Com o mesmo
pensamento do Projeto Verão, a Diretoria Social
pensou nas crianças, criando também o Jarakids,
disponibilizando brinquedos infláveis e monitores
para os associados mirins também se divertirem. O
evento acontece no último domingo de cada mês.

Obras na rede de
captação de água pluvial
Devido a uma erosão existente atrás do campo C do
Tatu, foi necessário fazer a troca de toda a rede de
captação de água pluvial. Como havia esgoto misturado nessa rede, foi preciso fazer uma rede de esgoto
em paralelo à nova rede pluvial. Todo o calçamento
da via de acesso, e todas as interligações de esgoto
dos quiosques e banheiros existentes no local também foram refeitos.
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2015

O segundo ano de mandato foi marcado por novidades que ajudaram na consolidação de vários
projetos que envolveram todas as áreas do Clube.
As mudanças estruturais e administrativas permitiram uma evolução na percepção do Clube, não
apenas como uma entidade recreativa, mas sim
como uma verdadeira empresa que trabalha de
maneira comprometida com seus associados.

Consolidando projetos


Novas regras para retirada de convites



Reforma do quiosque do futsal



Volta do almoço no Salão Social



Obra fluvial no Deck Norte



Novo sistema de cobrança via DDA – Banco Itaú



Novas regras de acesso de dependentes



Reformulação do Plano de Cargos e Salários



Nova sala de servidor

Nova equipe de
Comunicação e Marketing
Em 2015 a Em Foco Mídia assumiu os trabalhos de
Comunicação e Marketing do Clube. O objetivo com
a mudança foi promover uma modernização e mais
eficiência na comunicação entre o Clube e os associados e também com os funcionários e colaboradores. Além de o objetivo ter sido alcançado, a empresa trouxe melhorias quanto à promoção interna
e externa do nome Jaraguá e de seus parceiros, intensificou a comunicação nas redes sociais, promoveu uma edição mais moderna da revista do Clube
com maior participação dos associados e matérias
de cunho informativo e social, além do aumento na
receita de patrocínios em relação aos anos anteriores, mesmo em meio a um complexo momento financeiro que o país ainda está atravessando.
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Criação da equipe de
Natação Baby
Devido ao interesse dos pais associados e à
grande demanda, o Clube começou a oferecer
a natação para bebês em março. As aulas estão disponíveis para crianças entre seis meses e
três anos de idade com acompanhamento dos
pais ou responsáveis. Desde as primeiras turmas a iniciativa se mostrou um sucesso!

Reforma da Academia
Após comemorar seus 10 anos de fundação, no
início de 2015, a academia do Clube passou por
uma revitalização completa. Agora o espaço
está maior, gerando mais conforto para os associados, com um novo layout, além de contar
com aparelhos de última geração para os mais
variados exercícios.

Nova cobertura no
Parquinho
A instalação de uma cobertura no Parquinho,
inicialmente utilizada de forma provisória para
proteger as crianças durante o período do verão,
teve grande aprovação. Por isso a Diretoria resolveu instalar uma cobertura permanente, fazendo
a alegria de pais e filhos durante todo o ano.

Obras nas redes de
água e esgoto
No início de 2015 aconteceu uma erosão atrás
do campo A de futebol, que afetou as redes
de água e esgoto do Clube. Para solucionar o
problema foi necessária uma obra em que as
redes foram separadas e desviadas das áreas
dos campos, evitando assim o risco de novas
erosões.
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Lançamento: Piscina di
Buteco
O Piscina di Buteco foi criado no ano de 2015 e
se mostrou um sucesso que veio para se firmar
na agenda de eventos do Jaraguá. Inspirado
nos famosos festivais de gastronomia de Belo
Horizonte, a ideia é proporcionar ao associado
uma noite saborosa e uma competição saudável entre os bares do Clube.

ERP Alterdata (sistema
de gestão) e Biometria
O ano de 2015 foi marcado por investimentos
tecnológicos no Jaraguá. A Diretoria investiu na
aquisição de um software de gestão integrada,
o Alterdata, que unificou setores como almoxarifado, compras e contábil, por exemplo. Nesse
mesmo ano foi realizada a instalação do leitor biométrico para agilizar e modernizar a entrada dos
associados no Clube.

Reforma do Estatuto
Social
O dia 7 de julho de 2015 foi um dia histórico
para o Clube Jaraguá, pois nessa data foi
aprovada a Reforma Estatuária, em Assembleia
Geral Extraordinária. Essa reforma foi muito
comemorada, pois aconteceu após sete anos de
trabalho. O documento conta com uma lista de
deveres, direitos e demais regras que regem o
Jaraguá Country Club.

Jaraguá Food Truck
O Jaraguá Food Truck foi criado em 2015 e já faz
parte do calendário de eventos do Jaraguá, sendo realizado no mês de setembro, no estacionamento do Clube. A feira gastronômica conta
com diversos tipos de pratos, desde espetos até
comidas orientais, além de atrações musicais
ecléticas que animam a noite dos associados.
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2016

O ano de 2016 ainda não acabou, mas a lista de realizações deste ano já é motivo de grande orgulho.
Fica a certeza de que o mandato atual vai entregar
ao próximo presidente um Jaraguá melhor para continuar crescendo no futuro. Estamos cumprindo uma
agenda de eventos muito rica, tanto na parte esportiva quanto social e com ela uma variedade enorme
de motivos para celebrar o fechamento deste mandato com muita comemoração.

Realizações que ajudam nosso futuro


Reforma da quadra de squash



Lançamento do Regimento Interno



Reforma das mesas de sinuca



Reavaliação pratimonial



Democratização do agendamento nas saunas



Nova demarcação das vagas prioritárias



1º encontro de empresários sócios



Reforma do QG da equipe de limpeza



Reforma dos quiosques 17 e 21

Lançamento da Adega
da Piscina
No início de junho foi inaugurada a Adega da
Piscina, um espaço gastronômico diferenciado e inédito, que proporciona mais conforto e
requinte para o associado. O local é formado
por dois ambientes: um para lanche rápido e
outro com uma adega no estilo empório, onde
é possível encontrar vinhos importados, cervejas artesanais e carnes nobres.
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Criação da quadra de
vôlei de areia
Em julho de 2016 foi inaugurada a tão desejada quadra de vôlei de areia. Essa conquista
se deve principalmente às atletas do vôlei que
fizeram um pedido especial ao Presidente do
Clube, Marco Faria. Os associados ficaram muito satisfeitos com a iniciativa e a prática do esporte vem crescendo cada dia mais.

Campeonato de Pipas e
Papagaios
No final de julho o Clube Jaraguá realizou o 1º Festival
de Pipas e Papagaios. A equipe de organização do
evento disponibilizou o material para a confecção
das pipas e dos papagaios e contou com diversas
categorias de premiação, dentre elas, maior pipa,
pipa mais bonita, pipa mais criativa e menor pipa.
A participação foi livre e qualquer associado pôde
participar.

Criação do
Departamento de
Recreação para o
público infantil
Preocupando-se com o lazer e o desenvolvimento dos pequenos associados, a Diretoria
do Clube Jaraguá criou o Departamento de
Recreação e Lazer, com foco em atividades esportivas, recreativas e educacionais para crianças e adolescentes. O objetivo é oferecer ao
público infantojuvenil mais uma oportunidade
para desenvolver habilidades sociais, espírito
de equipe, estratégias e coordenação motora.
Novembro 2016
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Primeiro Torneio de
Futebol Virtual
O Clube Jaraguá promoveu o seu 1º Campeonato
de Futebol Virtual no dia 16 de abril deste ano.
As disputas aconteceram por meio de jogos de
videogames FIFA 2016, da plataforma XBOX 360.
Essa é uma competição voltada exclusivamente
aos associados, visando à integração do público,
principalmente, adolescente.

Banheiro da Família na
piscina coberta
O Banheiro da Família na área da piscina coberta foi uma solicitação dos pais que levam os filhos às aulas de natação infantil. A demanda foi
atendida pelo Jaraguá e, desde abril deste ano,
os associados usufruem desse espaço. Para
maior conforto dos pais e seus filhos foram instalados três chuveiros e um sanitário.

Novo Sistema de Coleta
Seletiva de Lixo
Com base na lei de Política Nacional de Resíduos
Sólidos, o Clube Jaraguá iniciou, em maio deste
ano o Projeto de Coleta Seletiva, que estabelece
princípios, instrumentos e diretrizes relativas
ao gerenciamento de lixo. O principal objetivo é
conscientizar os associados sobre a preservação
do meio ambiente.
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Reforma no vestiário
dos funcionários
O vestiário dos funcionários foi reformado em
fevereiro e inaugurado em março deste ano.
Montou-se um novo espaço de armários, banheiros foram reformados e a iluminação e o
revestimento do piso foram trocados. O propósito foi atender melhor às necessidades dos
funcionários, além de adequar o espaço à boa
estrutura jaraguense.

Reforma da área abaixo
do Deck Sul
As obras de reforma da área abaixo do Deck
Sul foram mais uma das iniciativas da Diretoria
do Clube e concluídas em março deste ano. Foi
realizado o fechamento da área com grades e
implantação de paisagismo, a fim de abrigar
cadeiras e guardas-sol.
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Depoimentos
“Nossa gestão foi baseada em melhorias contínuas no Clube, levando-se
em conta, principalmente, toda a estrutura interna, gerando total transparência para os associados. Quanto a melhorias, acredito que temos
que focar cada vez mais no conforto para o associado, ampliando os serviços e atendendo a demandas que acompanhem as exigências dos dias
atuais. Considero que o maior desafio para os novos gestores é manter
um diálogo constante e transparente com os frequentadores do Clube,
visando sempre atender à maioria.”
Ricardo de Melo Silva, Vice-Presidente

“Vejo diversos pontos positivos neste triênio! A gestão do Clube se tornou mais profissionalizada. O Jaraguá ganhou mais agilidade, principalmente nos segmentos ligados às áreas fiscais e contábeis. Foi inserido
também o ‘Plano de Cargo de Salário dos Funcionários’, com o objetivo de valorizar ainda mais a mão de obra e capacitar os profissionais. O
Clube é um local de lazer, mas sua administração precisa ser feita sempre
com excelência.”
Christian Trigueiro Ayres Silva, Diretor Administrativo

“Terminamos nosso mandato com a certeza de que superamos as adversidades, e com satisfação deixamos o saldo positivo em todos os aspectos a
fim de permitir que a próxima administração trabalhe com tranquilidade.
Em minha área o trabalho foi de grande mudança em uma infraestrutura
que atenda melhor às demandas do nosso maior patrimônio: o associado.
Minha expectativa principal para a próxima gestão é promover melhor o
contato do associado com os funcionários da secretaria.”
Marco Aurélio de Carvalho Bernardes, Diretor 1º Secretário

“Foi um triênio muito bom para os associados. De acordo com pesquisas
internas, todos os serviços prestados pelo Clube foram extremamente
satisfatórios. Foram criados novos eventos que fizeram a família jaraguense se tornar mais presente e atuante no Clube, gerando um convívio
melhor entre os associados. Espero que no próximo triênio o Jaraguá
continue sendo o nosso ‘refúgio amigo’.”
Almir Arantes Soares, Diretor 2º Secretário
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“O triênio 2014-2016 foi de grandes mudanças na gestão do Clube. Tivemos avanços significativos em todas as áreas. Conseguimos várias
modernizações no setor de Esportes Recreativos, dentre elas, o salão
de sinuca, que se tornou o mais moderno de Minas Gerais, e diversas
melhorias na sauna feminina. O Clube está cheio de eventos, como o
Jarakids, Saideira Musical, música ao vivo na beira da piscina, Food Truck
e Piscina di Buteco. As melhorias precisam continuar na próxima gestão!”
Luciano Teotônio de Castro Filho, Diretor Social

“Esse triênio foi um marco na gestão do nosso querido Clube Jaraguá. Organizamos a estrutura administrativa, diversificamos os eventos sociais
e esportivos e cuidamos detalhadamente de todos os espaços de convivência, a fim de proporcionar mais conforto e segurança para os associados. Realizamos diversas ações nesse triênio, dentre elas, finalização da
construção da piscina coberta e do Deck Norte, reforma da Quadra 3 do
Tênis e climatização da área da sinuca.”
André Luiz Kury Santos, Diretor de Sede

“Foram três anos de dedicação pela melhoria de processos administrativos internos, como manutenção e limpeza. Além disso, houve um aumento
no número de eventos sociais, dentre eles, Food Truck, saideiras musicais
e Happy Hour. Nesta gestão realizamos várias ações, como o aumento do
tamanho do Campo C, contratação do serviço de ambulância durante os
eventos do CIFU e Cifuzinho e renovação de todos os freezers. Espero que
a próxima gestão dê sequência aos trabalhos, focando no bem-estar do associado.”
André Luiz Rodrigues de Almeida, Diretor do Futebol de Campo

“Nosso principal foco foi o da organização e modernidade dos sistemas de
controle administrativo do Clube, permitindo maior agilidade e clareza das
informações e a consolidação das políticas de gestão de nosso pessoal. Na
área sob minha gestão os esforços no Tatu foram direcionados à satisfação
dos associados. Procurei, mediante a colaboração inestimável de meus assessores, organizar os melhores torneios e campeonatos nas suas diferentes
modalidades, com o intuito de incentivar um maior número de participantes e trazer a todos o prazer de estar com os amigos. Para o futuro, ainda temos de oferecer mais conforto para nossos associados, readequar espaços,
o que deverá vir com a formulação do nosso tão sonhado Plano Diretor.”
Aglai Geraldo de Aquino (Barney), Diretor da área do Tatu
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“Entrei para a Diretoria de Esportes Especializados em junho deste ano
para substituir o Diretor Angelo. Ele fez um excelente trabalho durante sua
gestão e meu objetivo foi dar continuidade. Procuramos sempre escutar
as demandas dos associados e resolver os problemas com muita conversa
e dedicação. Realizamos diversas melhorias, dentre elas, a reforma da quadra de squash, tão solicitada pelos associados. Espero que, com o apoio
do Clube, possamos conquistar patrocinadores de peso para que os campeonatos internos fiquem menos onerosos. Nosso Clube tem um grande
potencial de consumo ainda pouco explorado pelas empresas.”
Marcos Antônio dos Santos Júnior, Diretor de Esportes Especializados

“Estou satisfeito com a gestão deste triênio! Todas as áreas do Clube
estão funcionando perfeitamente. Falo isso como diretor e como associado. Na área do Parque Aquático foram realizadas diversas ações, dentre elas, a inauguração da piscina coberta, a contratação de salva-vidas
experientes e a criação da Natação Baby. Precisamos trabalhar mais a
participação dos jovens no dia a dia do Clube.”
Wendel Rios, Diretor Parque Aquático

“Avalio positivamente o triênio! O Clube passou a ser visto como uma
empresa. Foram adquiridas novas ferramentas de gestão – principalmente na área financeira. Atualmente, contamos com uma gestão imparcial e mais profissional. Torço para que a próxima diretoria dê sequência
a nossa gestão. Os objetivos principais são proporcionar lazer e diversão
aos associados e realizar uma gestão extremamente profissional.”
Paulo Henrique Barbosa Pontelo, Diretor 1º Financeiro

“O triênio desta gestão foi bem produtivo. Nós recebemos o Clube com
uma receita bem peculiar e, ao longo dos nossos trabalhos e estratégias, no setor administrativo/financeiro, conseguimos recuperar o ativo
financeiro do Jaraguá. Outro retorno positivo foi a redução do número
de inadimplentes no Clube.”
Leandro Pereira Késsimos, Diretor 2º Financeiro
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“Ter sido diretor de Esportes Recreativos do Jaraguá nesta gestão, juntamente com
os demais colegas da diretoria e com assessores experientes tanto da sinuca quanto da sauna, possibilitou que a minha participação fosse bastante tranquila. Neste
período foi possível perceber a seriedade, a preocupação, a dedicação, a colaboração e o compromisso do presidente, do seu vice e dos colegas diretores. Por isso, entendo que estamos entregando o Clube para a nova gestão com a tranquilidade de
que procuramos fazer e fizemos o melhor, dentro das possibilidades e limites. Registro, aqui, meus agradecimentos ao presidente Faria pela confiança ao me convidar
para integrar este grupo de pessoas especiais, e ao nosso vice-presidente Ricardo.”
Afonso A. Costa, Ex-Diretor de Esportes Recreativos

“Fizemos várias ações na área de esportes, mesmo com uma verba bem
curta. Transformamos a quadra de vôlei de quadra para quadra de vôlei
de areia (lutamos muito para essa conquista), a quadra de tênis foi reformada, diversos torneios externos foram realizados, inserimos a tabela
de minibasquete (uma solução barata, que atendeu bem os pequenos
atletas), dentre outros diversos acontecimentos.”
Angelo Victor de Oliveira, Diretor de Esportes Especializados durante
dois anos de gestão

"Agradeço pela oportunidade de ter ocupado a diretoria do Jaraguá. Fizemos o
possível para manter o Parque Aquático em destaque no Clube. Somente em 2014
realizamos vários eventos como por exemplo: seis etapas do Torneio Escola de
Natação (Infantil); seis etapas do Torneio Master (FAM); duas travessias na Lagoa
dos Ingleses; Campeonato Mineiro (Master); Campeonato Mineiro de Inverno
(Master); Festival Pequenos Campeões; Biathlon - Natação e Corrida; inauguração
da piscina aquecida e coberta; 1º Piscina de Buteco; criação da "Natação Baby" e
a reformulação do Nado Sincronizado, criando uma nova turma para as crianças
a partir dos sete anos. Após a minha saída, fomos muito bem representados pelo
Pedro Paulo e, agora, pelo Wendel.”
Dalci de Oliveira, Diretora do Parque Aquático durante um ano e meio de gestão

“O Clube está evoluindo cada dia mais! Realizamos diversos eventos que
se destacaram e um deles foi a Festa Junina, com o show do Nando Reis
e do Grupo Molejo. Profissionalizamos a portaria da entrada dos convidados e isso gerou uma repercussão positiva, pois não houve tumulto.
Acredito que, para o próximo mandato, podemos levar ainda mais cultura, arte e diversão para os associados.”
Márcia de Castro Magalhães, Diretora Social do primeiro ano de gestão
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Um Jaraguá cada vez
melhor para você!
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Dia das Crianças encanta pequenos
associados e familiares
Mais uma vez o Dia das Crianças do Clube Jaraguá foi um
sucesso. O evento aconteceu no dia 9 de outubro e contou com
a participação de centenas de sócios mirins e seus familiares.
Oficinas, bichinhos de balões, salãozinho fashion, minigincana,
show de mágica, jump, futebol de sabão e muro de escalada
estavam entre as principais atrações do evento.
A pequena sócia Alícia Zakur contou que a diversão foi garantida: “Participei de muitas brincadeiras! A corrida dos obstáculos foi muito legal. Minha irmã e minhas amigas também

adoraram. Já estou ansiosa pelos próximos eventos!” O associado Anderson Valiñas, pai de Lourenzo Filippo (uma das crianças participantes), adorou a ação: “Foi um dia maravilhoso! É a
primeira vez que participamos do Dia das Crianças no Clube.
Além de muita diversão, foi um momento de interação entre
os pais e filhos”. Robson Araújo, um dos responsáveis pela
ação, revela que o evento superou suas expectativas e as dos
participantes: “Esse ano tivemos uma proposta mais ousada,
com atrações diferenciadas e todos ficaram satisfeitos!”
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Escolinha do Jaraguá revelando talentos
para o futebol mineiro
O Clube Jaraguá disponibiliza, aos seus associados, aulas de diversos esportes com
o intuito de promover a sua prática. O futebol é uma das modalidades mais populares
entre as crianças e os jovens. Além de ensinar, a escolinha também revela talentos
mirins, inclusive para a base dos grandes times mineiros como Atlético e Cruzeiro. O
Clube sempre contou com ótimos jogadores e alguns deles conseguem aproveitar a
oportunidade diante de muita luta e determinação, pois não é nada fácil conciliar o
treino em um grande time com os estudos. Pais e filhos associados do Jaraguá falam
sobre o assunto e contam suas experiências.

“Temos uma parceria entre o Clube e
os times Cruzeiro e Atlético. Nosso objetivo é dar oportunidade aos alunos
de jogarem além da instituição. Mas
eles só são liberados se os treinamentos não atrapalharem a vida escolar e
se não deixarem de participar das atividades que o Clube proporciona.”
Rômulo, Responsável pela Escolinha do
Clube Jaraguá
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“Foi uma grande surpresa jogar
no Cruzeiro. Estou feliz e gostando muito dessa nova experiência, até porque sou cruzeirense.
Agora estou treinando quatro
dias na semana. Na segunda e na
quinta-feira o treino é especial
para os goleiros.”
Pedro Henrique, 9 anos, Atleta da
escolinha do Jaraguá e do Cruzeiro

“Treino na escolinha do Clube
desde os cinco anos e estou
cada dia melhor. Fui convidado
para jogar no Cruzeiro durante
uma partida contra o próprio
time, e deu certo! Mesmo
sendo atleticano estou feliz,
pois o Cruzeiro é uma grande
equipe.”

“A escolinha do Clube foi responsável por mostrar o talento do
Pedro Henrique para o Cruzeiro
em um campeonato. Meu filho
gosta muito de jogar no time, pois
há treino específico para goleiros,
e como ele atua nessa posição,
melhora seu rendimento.”
Paulo Cézar, Pai do Pedro Henrique

“Foi uma alegria imensa para
nossa família meu filho ter ido
jogar no Cruzeiro. Essa conquista
deu-se por conta da Escolinha do
Jaraguá, que lapidou o talento do
Hércules, e hoje ele é uma prova
da qualidade e do empenho dos
treinadores do Clube. Torcemos
para que, no futuro, ele se torne
um jogador reconhecido.”

Hércules Daniel, 11 anos, Atleta da
escolinha do Jaraguá e do Cruzeiro

Lílian Lacerda, Mãe do Hércules Daniel

“Eu comecei a jogar aqui no
Clube quando tinha cinco anos.
Além daqui, também treino
no colégio onde estudo. Gosto
muito de jogar nos dois lugares.
Como treino todos os dias, de
segunda a sexta-feira, nos finais
de semana eu estudo para as
provas.”

“O João Pedro sempre gostou de
jogar futebol. Quando o Cruzeiro o
convidou para um teste, não achamos que era o momento ideal. No
Jaraguá os treinadores agem com
carinho e atenção com os alunos,
criando um convívio familiar. Já em
um time grande, ele seria apenas
mais um. No futuro, estaremos
abertos a novas oportunidades.”

João Pedro Andrade, 9 anos, Atleta
da escolinha do Jaraguá

Marciano Andrade, Pai do João Pedro

“Jogo no Cruzeiro há três anos.
É tudo muito legal e participo
de muitos campeonatos. Fiquei
muito feliz quando soube que
iria jogar no Cruzeiro, pois tinha
certeza de que seria uma experiência incrível. A maior mudança
foi começar a jogar no futebol
de campo.”

“A experiência que o Tiago está vivendo é muito importante para o seu
futebol. Porém, depois que começamos a viver no ‘mundo do futebol’,
percebi que se trata de um ambiente
que visa sempre o profissionalismo e
o dinheiro. Com isso, ele tem perdido
a alegria de jogar, em função de
disputas. Aqui no Clube o futebol
acontece como diversão.”

Tiago Machado, 12 anos, Associado
do Jaraguá e atleta do Cruzeiro

“Sempre criei uma expectativa
enorme de me tornar jogador,
por isso, quando recebi a notícia
que jogaria no Atlético foi uma
grande surpresa e um sonho que
se realizou. Mas a luta é diária
e continua até hoje. No futuro,
quero ser um craque e não apenas um jogador comum.”
Bruno Roberto, 16 anos, Associado
do Jaraguá e atleta do Atlético

Guilherme Costa, Pai do Tiago Machado

“Eu, como todos os pais, quero
sempre o melhor para meu filho.
Sempre disse para o Bruno que
quando houvesse oportunidade em
algum time, seja ele grande ou não,
ele precisaria fazer o seu melhor e
agir com responsabilidade. Há pouco
tempo, ele assinou um contrato
como profissional, o que é um
grande diferencial em sua carreira.”
Bruno Heleno, Pai do Bruno Roberto
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Crianças aprendem e se divertem nas oficinas do
Departamento de Recreação
O Departamento de Recreação e Lazer realizou várias
oficinas para as crianças e seus familiares no Clube Jaraguá,
durante o mês de outubro. Na manhã do dia 7, os associados
mirins abusaram da criatividade para fazer montagens de
aviões. Para confeccioná-los, as crianças usaram isopor, tinta
guache, fita adesiva e linha.
Já a semana da criança contou com uma programação
especial e cheia de variedades, dentre elas, Cine Pipoca,
Oficina da Alegria, Confecção de Baleiro e Circuito Aventura,
e Caça ao Tesouro. Para fechar o mês de outubro com chave de ouro, o Departamento de Recreação promoveu uma
Oficina de Reciclagem – Cobra de Espuma de Sabão.
Na primeira sexta-feira de novembro os pequenos associados se divertiram muito, criando incríveis bolhas de sabão,
utilizando palitos, barbantes e tampinhas de garradas PET.
As atividades acontecem nas dependências do Clube, de
terça à sexta-feira, das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30, e
aos sábados e domingos, das 10h às 14h. Toda semana tem
novidades para a criançada. Traga o seu filho! Mais informações: 3490-9129.
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dançartes
Grupo Dançartes realizará nova apresentação
O grupo Dançartes fará, no dia 17 novembro, às 20h, uma apresentação no
Salão Social do Jaraguá. O tema será “Canções que você fez para mim...”. O objetivo é relembrar as músicas que marcaram
épocas e despertar bons sentimentos no
público. O espetáculo também terá figurinos e decoração com materiais recicláveis.
A ideia é recriar, reconstruir e reaproveitar
esses utensílios. Aproveite a oportunidade e prestigie!

Aulas de Zumba: animação e atividade aeróbica
O Clube oferece aos associados aulas
de Zumba com duração de 45 minutos,
nas terças e quintas-feiras, às 19h30. O
professor Jeff é o responsável por animar cerca de 30 alunos que participam
da turma. A prática do exercício, além
de ser uma excelente atividade aeróbica, traz alegria e descontração para os
participantes. Não é preciso saber dançar, basta ter vontade e animação para
seguir as coreografias feitas pelo professor. Procure mais informações no Clube
e participe das aulas.

Musicalidade e coordenação motora nas
aulas de Baby Ballet
O Baby Ballet visa trabalhar com as
crianças por meio da prática de exercícios lúdicos e noções sobre dança. A aula
é direcionada para crianças entre dois
anos e meio e cinco anos de idade. No
Clube são disponibilizadas duas turmas
às terças e quintas-feiras. A primeira
acontece às 10h e a segunda às 15h30.
Durante a aula os alunos trabalham criatividade, desenvoltura, musicalidade,
coordenação motora e conhecem o próprio corpo. Traga sua filha ou seu filho
para conhecerem e participarem dessa
modalidade.
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saúde e bem-estar
Cuidados com a higiene ajudam a evitar problemas
como infecção urinária
Quando uma atividade simples do
nosso dia a dia como ir ao banheiro
passa a ser dolorida, é importante ficar
atento. Ardor ao urinar, irritabilidade e
alterações no odor e aspecto da urina
podem ser um sinal de infecção urinária.
Ela pode ocorrer em qualquer parte do
sistema urinário como rins, uretra e bexiga, sendo mais comum nas duas últimas.
Mesmo sendo mais frequente entre as
mulheres, a infecção urinária não escolhe idade, gênero nem raça.
O professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Marcelo de Sousa Tavares,
conta que os fatores de risco dependem
da faixa etária. “Nos dois primeiros anos,
os principais problemas são relacionados
a malformações do trato urinário. Em escolares, as disfunções do trato urinário
inferior e litíase urinária. Em adolescentes, além dos cálculos urinários, o início
de atividade sexual pode se relacionar
com a infecção urinária.” Já na fase adulta, cada idade e sexo tem sua particularidade. “Em alguns casos, a vida sexual
ativa das mulheres pode ser um fator
de risco (mesmo não sendo uma doença
sexualmente transmissível). Já nos homens, o aumento da próstata após os 50
anos aumenta a chance de desenvolver a
infecção”, explica.

INTERNET

A principal forma de prevenção é a
ingestão de bastante água e não “segurar” a urina, já que ela é importante para
carregar impurezas e higienizar o canal
urinário. Como as causas podem ser diversas, elas só podem ser confirmadas
pelo médico, por meio de exames de
imagem, caso a suspeita seja de cálculo a
malformação, por exemplo. “Em homens
com aumento da próstata o tratamento
promove o esvaziamento da bexiga e a
redução das infecções. Nos casos associados ao ato sexual, mulheres com infecção urinária devem procurar mudar
hábitos como mudança do preservativo

PREVENÇÃO
Beba muito líquido, especialmente água;
Limpe-se após urinar para evitar que bactérias se acumulem no
local e entrem no trato urinário;
Urine após as relações sexuais para esvaziar a bexiga;
Prefira os absorventes externos em vez de internos e troque de
absorvente cada vez que for ao banheiro;
Não use spray ou pó para a higiene feminina. Como regra geral,
não utilize nenhum produto que contenha perfumes na área genital;

(alguns podem levar a reações alérgicas
na mulher) e até mesmo a posição durante o ato sexual”, recomenda Marcelo.
Ao sinal de qualquer sintoma, devese procurar o médico para o diagnóstico
e o início do tratamento. “As infecções
urinárias podem se alastrar pelo corpo
e resultar em infecção generalizada, que
exige internação”, alerta o professor. Ele
ainda afirma que a doença pode levar à
lesão recorrente nos rins, com a diminuição da função deles, agravando-se com
o tempo. Por isso, fique atento e previna-se, pois a prevenção ainda é o melhor
remédio.

SINTOMAS MAIS COMUNS
Ardência forte ao urinar;
Forte necessidade de urinar, mesmo tendo acabado de voltar do
banheiro;
Urina escura;
Urina acompanhada de sangue;
Urina com cheiro muito forte;
Dor pélvica;

Evite usar calças muito apertadas;
Dor no reto;
Use calcinha e meia-calça de algodão e troque-as, pelo menos,
uma vez por dia.

Aumento da frequência de micções.
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JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2016

NATUREzA DO LANÇAMENTO
Janeiro
RECEITAS
1.703.038,23
CONDOMINIO
1.404.912,48
39.057,27
MOVIMENTAÇÃO DE COTAS
962,34
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS
2,60
FINANCEIRAS
6.801,45
VENDA DE CONVITES
32.920,50
ALUGUEIS
ACADEMIA
61.272,18
ESCOLAS / ESPORTES
60.707,98
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO
307,25
DIRETORIA AREA TATU
2.432,14
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS
774,39
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS
25.511,56
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS
66.353,93
DIRETORIA PARQUE AQUATICO
RECEITAS COM PATROCÍNIO E PUBLICIDAD
1.022,16
RECEITAS COM MATERIAL ESPORTIVO E OU
VENDA DE BENS ATIVO IMOBILIZADO
REEMBOLSOS/ESTORNOS
OUTRAS RECEITAS
DESPESAS
- 1.333.165,91
PESSOAL
- 671.589,62
63.505,68
MANUTENÇÃO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
- 186.461,81
SERVIÇOS DE TERCEIROS
- 116.774,61
DESPESAS FINANCEIRAS
28.227,91
DESPESAS TRIBUTARIAS
25.783,94
COTAS
461,56
DIRETORIA FUTEBOL DE CAMPO
8.526,00
DIRETORIA ESPORTES AREA TATU
1.728,08
DIRETORIA ESPORTES ESPECIALIZADOS 4.979,64
DIRETORIA DE ESPORTES RECREATIVOS 10.599,47
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS
- 135.522,59
DIRETORIA DO PARQUE AQUATICO
4.450,12
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS
75.478,00
Saldo realizado no mês
369.872,32

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

Saldo anterior disponibilidades (Dezembro/2015) -134.798,20

178.082,48

470.526,72

516.972,93

1.613.148,27

1.359.475,24

1.340.435,60

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

-

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

60.307,47

-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

-

Outubro
1.380.359,15
1.073.427,07
29.754,89
921,71
3.897,04
10.621,33
56.068,60
62.718,39
77.054,78
11.404,79
3.552,40
7.425,46
31.306,31
7.335,69
1.025,00
3.787,05
58,64
1.290.574,60
719.364,28
69.836,14
168.351,35
115.659,67
13.809,39
38.276,09
7.392,60
3.037,06
15.657,39
22.415,68
25.570,69
9.463,26
81.741,00
89.784,55

Resumo de Disponível
(+) Receitas (Entradas de recursos)
(-) Despesas

1.703.038,23
-1.333.165,91

(-) Cheques devolvidos
(+) Cheques a compensar

-56.991,64

(=) Saldo final

178.082,48
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577.280,40
1.379.321,18

530.807,44
1.442.543,89

580.025,26
1.368.080,31

595.302,95
1.348.822,00

659.522,39

765.235,47

1.386.315,45

1.380.359,15

-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

- 1.290.574,60

470.526,72

516.972,93

577.280,40

530.807,44

580.025,26

595.302,95

659.522,39

765.235,47

855.020,02

1º Encontro dos Empresários foi um sucesso
A primeira edição do Encontro dos Empresários Sócios do
Clube Jaraguá aconteceu no dia 20 de outubro e 85 empresários, dentre outras pessoas, compareceram ao evento. Um
café da manhã foi servido aos convidados e logo depois os participantes apresentaram suas empresas, estreitaram o relacionamento e trocaram cartões e materiais. O evento correspondeu às expectativas da diretoria e dos associados que tiveram
a oportunidade de participar. O presidente Marco Antônio

Faria destacou a importância do evento no atual momento da
economia brasileira: “Foi uma ótima iniciativa da nossa diretoria, pois temos um Clube repleto de empresários que não
se conhecem e num evento como esse podem realizar ótimas
parcerias”. O diretor Christian Ayres incentivou a continuidade
do encontro para as próximas edições: “Estamos estudando a
próxima edição do evento, certos de que teremos uma adesão
ainda maior. É um evento que veio para ficar!”
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ACONTECEU
JaraRosa: um incentivo à prevenção do
câncer de mama
A academia do Jaraguá organizou o JaraRosa, em homenagem ao Outubro Rosa, que visa incentivar o compartilhamento
de informações e promover a conscientização sobre a importância da detecção precoce e prevenção do câncer de mama.
O professor Cláudio Henrique Campos Vieira, o coordenador
Stéfani Miranda e os estagiários Luan Marques e Samuel
Pereira foram os responsáveis pelas atividades que acontece-

ram na manhã do dia 23 de outubro. O evento ocorreu na área
do parque aquático e contou com avaliações físicas, consultorias de atividades físicas, aula de abdominal e aulão aeróbico
fight. “Foi um evento muito especial, pois o organizamos especialmente para as mulheres, evidenciando a importância do
exercício físico para a prevenção de todos os tipos de câncer”,
afirmou o professor Cláudio Henrique.

Suor e animação no
3º Step Day Halloween
Na manhã do dia 29 de outubro aconteceu a terceira
edição do Step Day Halloween do Jaraguá. Foram disponibilizadas 30 vagas e todas foram preenchidas. O evento foi
de muita animação e suor entre os atletas, que pularam,
dançaram e se divertiram ao ritmo de zumba. O step é uma
atividade aeróbica de média intensidade, pela qual os praticantes podem gastar até 450 kcal em uma hora de exer-
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cício. O evento foi organizado pelo coordenador da academia, Stéfani Miranda, e executado pelo professor Cláudio
Henrique Campos e pelos estagiários Luan Marques e
Samuel Pereira. Para iniciar a prática do step, procure um
médico e um profissional de Educação Física habilitado.
Mais informações: 3490-9125, ou vá até a academia e converse com as recepcionistas.

Happy Hour promove exposição de
motocicletas e carros antigos
Centenas de associados marcaram
presença no Happy Hour de outubro,
que aconteceu na noite de sexta-feira,
dia 28, no Deck Norte. Além do show
da Banda Rockfield, o evento contou
com a exposição de motocicletas e carros antigos. O Happy Hour ficou marcado pela animação dos participantes e
pela bela exposição!

Novembro 2016
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Baile da Melhor Idade comemora 20 anos
Para festejar os 20 anos de fundação da Melhor
Idade, a turma dessa bela faixa etária dançou e se divertiu bastante no Baile de Gala, realizado no dia 7
de outubro. A festa relembrou os grandes eventos do
Clube e tornou a noite dos associados inesquecível.
Não faltou movimentação na pista de dança devido à
presença de Hélio e Orquestra, que agitaram o evento.
“Tudo sucedeu de forma brilhante. Os participantes demonstraram alegria e satisfação com inúmeros
elogios ao Baile, como a belíssima decoração e a linda mesa de café da manhã. O Baile de Gala foi um sucesso”, contou a presidente da Melhor Idade, Rosina
Lavorato.
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Este é o nosso
Clube...
em rítmo de verão
Alegria e movimentação

Atividades na piscina

Harmonia do Jaraguá

Brincadeiras

Brinquedos infláveis

Futebol de sabão

Diversão garantida

Diversão para seu filho

Música na beira da piscina

Dança na beira da piscina

Amizade e união
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informações
Horários de funcionamento
durante o horário de verão
16/10 à 19/02/2017

Clube

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

Portaria B

Terça-feira a domingo e feriado: 7h às 19h

Sauna feminina e masculina

Terça a sexta-feira: 15h às 22h30
Sábado: 8h às 22h30
Domingo e feriado: 8h às 19h

Sinuca e salão de jogos

Terça a sexta-feira: 15h às 22h30
Sábado: 8h às 22h30
Domingo e feriado: 8h às 19h

Parque Aquático

Terça a quinta-feira: 7h às 21h30
Sexta-feira: 7h às 20h
Sábado: 7h às 21h
Domingo e feriado: 7h às 19h
Academia
Segunda a sexta-feira: 6h05 às 22h
Sábado: 8h às 14h

Secretaria

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

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

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

