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EDITORIAL

É com imensa alegria e satisfação que, pela
primeira vez, converso com você, associado. Em
primeiro lugar, quero agradecer a todos aqueles
que estiveram ao meu lado durante o período
das eleições e, principalmente, aqueles que me
apoiaram e acreditaram em meu trabalho. A minha história com o Clube Jaraguá começou em
1981, quando me tornei associado. Orgulho-me
de fazer parte da história de um dos clubes mais
bem conceituados de Belo Horizonte.
Minha primeira atuação na gestão do
Clube se deu como membro do Conselho Fiscal
do Jaraguá e, em seguida, como Membro do
Conselho Deliberativo, no biênio 2005-2007.
Ainda nesse mesmo período, assumi o cargo de
Diretor 1º Secretário. Em 2009, e no primeiro semestre de 2010, atuei como Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo, e, já no segundo semestre desse mesmo ano, como Diretor de Esporte
Especializado.
Nesse ínterim, a convite do ex-Presidente,
Marco Faria, candidatei-me nas últimas eleições
com o intuito de dar continuidade aos trabalhos
já iniciados. Há um sentimento único, que me
movimenta em busca de melhorias: a paixão! A

paixão pela boa política, pelo meu bairro e, sobretudo, pelo Clube que, como sempre brinco,
é o quintal da minha casa. A vontade de ver um
Jaraguá integrado e para todos é o que me faz ter
a certeza de que estou no caminho certo.
Conheço as necessidades, os defeitos e as
qualidades de todas as áreas e dependências do
Clube. Frequento e participo diariamente das atividades e isso, mais do que nunca, me proporciona um conhecimento amplo e ao mesmo tempo
específico das suas demandas. Trabalhei em prol
do bem-estar e conforto de cada associado, visando a tornar, ainda mais, o Clube um lugar de
confraternização, harmonia e alegrias.
Nesta edição da revista, a primeira de 2017,
divulgaremos os eventos que aconteceram no
final do ano passado e também aqueles que já
ocorreram neste início de ano. Teremos a diversão do Projeto Verão, que, como de praxe, anima
e diverte os associados com uma vasta programação de shows à beira da piscina e atividades,
com a Quinta Musical, o Happy Hour e, aos domingos, Hidroginástica, Zumba e JaraKids. A Colônia de Férias também foi sucesso, entretendo os
pequenos associados com diversas brincadeiras e
oficinas. A novidade deste ano é o JaraXote, para
aqueles que amam dançar e curtir um bom forró.
O Clube está com variados eventos, então, traga a família e os amigos. E não perca o Carnaval,
que será agitado com o Baile do Pirata e a Matinê
Infantil. Espero ver todos vocês!
Boa leitura! Um abraço

Carlos Tôrres
Presidente do Jaraguá Country Club

EDITORIAL
Chegamos ao fim de nossa
gestão. Este é um período muito
importante, em que finalizamos
com sucesso o nosso trabalho
e entregamos, na esperança de
um futuro ainda melhor, a presidência do Clube Jaraguá ao Carlos
Tôrres, nosso amigo Carlão.
Agradeço, em especial, a toda
minha família, que entendeu minha ausência, muitas vezes, por
conta de compromissos aqui no
Clube, sempre me apoiando e me
ajudando a conseguir o sucesso
alcançado. Agradeço, também,
aos diretores, conselheiros, colaboradores e aos associados,
principalmente aqueles que estiveram ao meu lado nesses três anos de gestão.
O início do meu mandato foi conturbado e nada fácil, mas com a proteção de Deus consegui superar as dificuldades e voltar a trazer felicidade
e confiança ao Clube. Com o esforço diário, conseguimos fazer com que a
filosofia empresarial fosse implantada, tanto entre os funcionários como
na diretoria. Assim, introduzimos um sistema de gestão, com plano de
cargos e salários e, como uma empresa que a cada três anos troca de
“patrão”, foi possível dar sequência e continuidade ao bom trabalho já
realizado na instituição.
Costumo dizer que três anos é pouco tempo para concretizar tantos
planos e desejos, mas saio com a certeza de que me doei e de que fiz o
possível para tornar o Jaraguá um lugar ainda melhor para os seus associados. O objetivo foi fazer com que cada pessoa olhasse para o Clube
como a sua segunda casa.
Durante o triênio, tivemos várias mudanças e melhorias, com destaque para a atualização do Estatuto Social e também a implantação do
Regimento Interno, que foram de suma importância para que os associados ficassem por dentro de todos os acontecimentos do Jaraguá. Destaco, ainda, o aprimoramento estrutural de várias áreas e projetos, como
a parceria com a escola de dança DançArtes; a criação do Departamento
de Esportes e de Recreação e Lazer; o lançamento do Jarakids, da Saideira
Musical, da Piscina di Buteco e do Food Truck; o Encontro de Empresários;
obras nas redes de água e esgoto, dentre outras várias obras e reformas,
em geral.
Ainda nesta edição, como de costume, vocês poderão ver os principais eventos realizados pelo Clube, como nossa festa de aniversário, as
eleições para a presidência do Jaraguá e do grupo da Melhor Idade, confraternização dos Três Poderes na posse do Carlão, dentre outros vários
assuntos. Nesses seis anos de dedicação, sendo três como vice-presidente na gestão anterior, deixo o cargo com a consciência tranquila e com a
satisfação de ver todos os desenvolvimentos realizados. Desejo sucesso
aos novos administradores, Carlão e Christian, e que o próximo triênio
seja repleto de vitórias e de muitas realizações.

Marco Faria
Ex-presidente do Jaraguá Country Club
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ESPAÇO ABERTO
Este espaço é destinado a você, associado
do Clube Jaraguá, que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do Informativo
do Jaraguá Country Club ou fatos relacionados
aos eventos e ao dia a dia do Clube. Colabore
com o informativo do Jaraguá! Envie sua histó-

ria, conte um caso inusitado passado no Clube,
um acontecimento ou mesmo envie uma fotografia antiga ou curiosa para ser publicada.
Este espaço é todo seu. Entre em contato pelo
e-mail jaragua@emfocomidia.com.br ou pelo
Facebook. Participe!

ELEIÇÕES

FUTSAL FEMININO

“Parabéns, Carlão! Você me representa! Vamos voltar a fazer do Jaraguá o clube com o qual estávamos acostumados.
Sucesso!” Michelle Talita Moreira (cota 1715)

“Boa noite. Tenho interesse em formar um time de futsal
feminino com associadas do Clube. Com tantas pessoas interessadas e a ótima estrutura do Clube, é viável a formação
da equipe. Quem quiser dar alguma sugestão ou ajudar a
montar o grupo, é só ligar no 99745-3731”.
Kênnia Assis (cota 4927)

“Parabéns, Carlão e Christian! Sucesso na nova administração!” Paulo Denilli
“Quero parabenizar ao novo Presidente do Jaraguá
Country Club, Carlão, pela vitória arrasadora. Mesmo eu
estando fora do Clube, sempre fomos amigos e sei da índole dessa pessoa querida e amigo que é. Parabéns, Carlão.
Abraços.” Luiz Eduardo Nammur

ANIVERSÁRIO DO CLUBE
“A festa do fim de semana na sexta foi sensacional!!! Parabéns à diretoria pelo evento de altíssimo nível. Destaque
para os músicos do Vale do Jequitinhonha e o Leandro Pena,
que fizeram um show excepcional!!!” Lucas Barbosa

OFICINA GOURMET
“Que ideia ótima a Oficina Gourmet (Edição de Natal) organizada pelo Departamento de Recreação! Parabéns ao
Clube pela iniciativa!” Claudia Lana (cota 1359)

DANÇARTES
“O espetáculo ‘As canções que você fez para mim’ foi maravilhoso! Parabéns à equipe DançArtes!” Jacqueline Ribeiro
(cota 2236)
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DEPOIMENTOS
“Parabéns ao Clube, sempre apresentando ótimas opções de
esporte e interação social por meio de bailes, eventos e da
diversidade de atividades físicas!!! Os associados (e falo por
mim mesma) deveriam aproveitar mais tanta oportunidade
legal!” Cláudia Lana, Psicóloga (cota 1359)
“Eu amo o Jaraguá! Para mim ele é nota mil! Faz 25 anos que
sou sócia e não me canso de admirá-lo! Maravilhoso!” Suely
Almeida Faria
“O Jaraguá é a extensão da minha casa! O clube é muito
bem cuidado! Adoro o bar deck sul, onde o atendimento
diferenciado da Shirley em atender minha família sempre
com muito carinho e atenção me deixa ainda mais à vontade
para curtir um dia lindo no clube! ” Luciana Borges Vilhena,
Pedagoga (cota 2575)
“O Jaraguá é a nossa segunda casa. Local para encontrar
amigos, com excelente estrutura para confraternização,
diversão, atividades esportivas e sociais. Muito bom fazer
parte da família jaraguense.” Marcilio Carvalho, Analista de
Sistemas (cota 3907)

ESPORTES
Final do futsal no CIEJ
Os atletas do futsal finalizaram a participação no CIEJ na
manhã do dia 27 de novembro. A final aconteceu entre os times do Juventus e do Borussia, que ficou com a medalha de
ouro. Logo após o jogo, ocorreu uma confraternização entre

1º Lugar

2º Lugar

Borussia

Juventus

Artilheiro

Goleiro menos vazado

Helverson Fernandes
Borussia

Douglas Andrade
Borussia

os atletas para a entrega de medalhas e premiações. Parabéns aos atletas Fabiano Lana, Douglas Andrade, Hélverson
Fernandes, Henrique Horta, Euler Torres, Pio Agrian, Adriano
Augusto e Gustavo Alves!

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

Janeiro / Fevereiro 2017
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Equipe de basquete finaliza participação no CIEJ
Os atletas do basquete iniciaram a participação no CIEJ no
dia 23 de outubro, com quatro equipes formadas por atletas
da escolinha, veteranos e iniciantes. No dia 13 de novembro,

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

4º Lugar

Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers

Boston Celtics

Milwaukee Bucks

Cestinha
Victor Navajas (91 pontos)
Dallas Mavericks

Assistências
Rodrigo Baeta (14 assistências)
Cleveland Cavaliers

Rebotes
Victor Navajas (51 rebotes)
Dallas Mavericks
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a equipe Dallas Mavericks conquistou o campeonato. Além
disso, ocorreram premiações para cestinha, assistências e
rebotes do campeonato. Confira a tabela final:
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ESPORTES
Futebol Virtual é atração para a garotada
No dia 10 de dezembro aconteceu o 2º Campeonato de
Futebol Virtual do Clube Jaraguá, que contou com a participação de 22 pessoas. Divididas em três categorias (infantil,

jovem e adulto), as partidas foram acirradas e com momentos de tensão e habilidade em busca da vitória. Veja a tabela
dos vencedores, abaixo:

INFANTIL

JOVEM

ADULTO

1º: Matheus Bueno S. Silva
(Borussia Dortmund)

1º: Raphael Lacerda Pontello
(Bayern München)

1º: Guilherme Augusto R. de Deus
(Chelsea)

2º: Gabriel Vieira de Gusmão
(Manchester United)

2º: Rafael Grossi Lamas Costa
(Manchester United)

2º: Mauro Teixeira Biondini
(Manchester United)

Basquete do Jaraguá conquista
medalha de bronze
A equipe sub-15 de basquete do Clube Jaraguá
participou do Campeonato Basqueteando, que
aconteceu em Pedro Leopoldo. Com um total
de oito times participantes (Cepel, Lords, Viver
Basquete, Jaraguá, Pedro Leopoldo, Contagem,
Nova Lima e Itabirito), a final aconteceu no dia
11 de dezembro, e o Jaraguá levou a medalha de
bronze. Parabéns aos atletas da equipe!

Janeiro / Fevereiro 2017
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Taça Jaraguá de Boliche tem bons resultados
A Taça Jaraguá de Boliche teve início dia 20 de novembro
e contou com atletas do Clube e da Federação Mineira de
Boliche. A disputa foi em duplas, divididas em duas divisões. “O
campeonato foi emocionante do início ao fim, com pontuações

altas e com o empenho de todos os jogadores em busca dos
desejados strikes”, relata o assessor do Boliche, Rafael Lima.
Confira, abaixo, o resultado final:

1ª DIVISÃO

2ª DIVISÃO

1º LUGAR
Daniel Murta e
Eduardo Andrade

10

Informativo Jaraguá

2º LUGAR
Flávio Castelões e
Bruno Costa

3º LUGAR
Rafael Grigori e
Reinaldo Tanaka

1º LUGAR
Clever Pacheco e
Warley Barros

2º LUGAR
Otávio Wollny e
Fred Moura

3º LUGAR
João Carlos Lima e
Anderson Figueiredo

ESPORTES
Último Torneio de Truco é das mulheres!
Os jogadores de Truco participaram, no mês
de novembro, do último torneio realizado em
2016. Com um total de 20 duplas, a finalíssima
ficou entre Rosângela da Silva (Dica) e Ionala Maria Lopes Silva contra Sérgio Leopoldo da Costa
e Ricardo Francisco Biato. As mulheres levaram a
melhor e ficaram com o título. A disputa do terceiro lugar foi adiada, ainda sem data para acontecer, e ficou entre as duplas José Xavier de Castro
e Márcio Antônio F. Coelho contra Igor Augusto
R. Ferreira e João Lucas M. Passos. Parabéns às
vencedoras e a todos os participantes que abrilhantaram o campeonato!

Janeiro / Fevereiro 2017
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Campeonato de Buraco interage associados
O Campeonato de Buraco do Clube Jaraguá teve início no
dia 16 de outubro e foi finalizado no dia 13 de novembro. A
confraternização e a premiação dos campeões desse torneio,
e também da Maratona de Buraco aconteceram no salão social, na noite do dia 30 de novembro. Mais um belo torneio
do Clube, no qual os destaques foram a descontração e as
boas amizades.

Confira os campeões:
Dupla Campeã: Waldemar e Marina Ali
Dupla Vice-Campeã: Marli Florêncio e Maria José Amaral
Dupla 3º lugar: Margareth e Maria da Consolação
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Medalha de Ouro no Torneio Escola de
Natação 2016
A Equipe de Natação do Clube Jaraguá, orientada pelo
professor Glauco Pereira de Assis, participou da final do XX
Torneio Escola de Natação 2016, realizado na Vila Olímpica, no
dia 26 de novembro. O grupo ficou em 6º lugar geral entre as
equipes e contou com destaques que conquistaram medalhas
de ouro nas categorias juvenil e júnior, além da prata e do bronze na categoria sênior.

Parabéns aos atletas participantes: Ana Clara Dutra Gusmão,
Amanda Carolina Dutra Gusmão, Caio Leroy Alves Figueiredo,
Camila Cabral Aguiar, Dimitri Fernandes de Azevedo, Gabriel
Gonçalves Sampaio, Gabriela Malta Cozzi, Hideki Goeckimg
Hanaoka, Ítalo Gabriel Fonseca Goulart, Maria Fernanda
Martins, Mariana Andrade Morales, Mayla Magalhães Sousa,
Rafael Honório Pena e Victor Cabral Aguiar.

Jaraguá marca presença na praia de Copacabana
O Rei & Rainha do Mar é o maior festival de esportes de praia do Brasil, e a equipe de natação do Clube
Jaraguá não poderia ficar de fora! Nos dias 10 e 11
de dezembro, mais de 3.500 atletas se reuniram na
praia de Copacabana (RJ) para competir em diversas
modalidades.
Com sete participantes, os atletas do Jaraguá tiveram um excelente desempenho e completaram as
provas, cujas distâncias eram de um a 10 km, superando seus próprios limites. Parabéns aos atletas Renato
Zanon, que atingiu o TOP 15 da prova de 10 km no
mar, Carlos Assis, Wendel Rios, Leonardo Lemos, Eliel
Araújo, Luis Gonzaga e Leonardo Quintela!
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ESPORTES
Equipe de peteca do Jaraguá conquista segunda
colocação geral na Copa FECEMG
Os atletas de Peteca do Clube Jaraguá participaram
da Copa FECEMG 2016. No resultado geral, o Jaraguá ficou em segundo lugar. Nas categorias adulto e máster,
o Clube conquistou as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Parabéns aos atletas Rodrigo Fonseca,
Halston Mendes e Fabrício Assis, que ficaram com o
vice-campeonato, e a André Loreto, Ernane Fraga e
Wolder Fonseca, que ficaram em 3º lugar.

Peteca marca presença na reinauguração do
poliesportivo do Mackenzie
A reinauguração do poliesportivo do Clube Mackenzie
contou com a presença de várias autoridades do meio esportivo. Dentre estas, o Vice-Presidente Christian Ayres,
e o Diretor de Esportes Especializados, Ubiratan Carneiro,
representando o Clube Jaraguá. Para recomeçar com o pé

direito, o Mackenzie recebeu o time de peteca do Jaraguá,
que se sagrou campeão ao ganhar de grandes times como
o próprio Mackenzie, Olympico e PIC. Parabéns aos representantes e atletas da peteca do Jaraguá: Rodrigo Almeida,
André Loreto e Fabrício Assis.
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Com muita disputa e diversão, chegou ao fim mais
um torneio de sinuca
No dia 4 de dezembro ocorreu o Torneio de Sinuca
Aniversário do Clube. O campeonato proporcionou momentos de diversão, descontração e muita disputa. Os vencedores da categoria Prata foram Valtinho (Valter Ribeiro
Camargo), em primeiro lugar; Laerte Antônio da Silva, na
segunda colocação; e Fajardo (Antônio Fajardo Filho), que
ficou com a medalha de bronze. Já na categoria Ouro o
campeão foi Dayron Gontijo Azevedo, seguido por Madeira
(João Carvalho Fernandes) e Rogério, com a terceira colocação.
No dia 13 de dezembro, aconteceu a premiação para os
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atletas que disputaram os torneios da sinuca durante todo
o ano de 2016, com a presença dos diretores do Jaraguá.
Lembrando que durante o ano de 2017 acontecerão
vários campeonatos, como o Vapt-Vupt, que ocorre nos
meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e setembro. A disputa do Vapt-Vupt é aberta para todos os associados que jogam sinuca. Também há o Ranking de Sinuca
na Regra Brasileira, destinado aos atletas já ranqueados do
Clube. O Campeonato Interno de Sinuca é o único que exige
taxa de inscrição. O Ranking na Regra Inglesa é a novidade
da modalidade, e que está sendo implementada no Clube.

ESPORTES
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Apresentação do DançArtes encanta
público do Jaraguá
O Grupo DançArtes encantou as cerca de 700 pessoas
que prestigiaram o espetáculo “As canções que você fez para
mim”. O evento aconteceu dia 17 de novembro, no Salão Social
do Clube. Ao som de músicas que marcaram gerações, que traziam muitas lembranças e falavam de sentimentos e verdades
ocultas, 18 coreografias foram apresentadas.
A coordenadora e professora Izabelle Ayres comemorou o
êxito da noite: “Ficamos muito felizes e encantados com o resultado. Mesmo com pouco recurso financeiro, usamos a criatividade para sensibilizar o público e fazer um belo espetáculo.
Para o próximo ano teremos novidades e esperamos contagiar
a todos com o que mais amamos fazer: dançar!”
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dançartes
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Chuva não impediu a realização do
14º Torneio de Futevôlei
Na manhã do sábado, 10/12, aconteceu
o 14º Torneio de Futevôlei do Jaraguá. Os
atletas foram divididos em duas categorias:
livre e sênior. Apesar da chuva, que não
atrapalhou nem um pouco o desempenho
dos atletas, os jogos foram bastante equilibrados. Confira a tabela final:
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CATEGORIA LIVRE

CATEGORIA SÊNIOR

1º: Virgílio Lima e Thiago Henrique Lima

1º: Juvenal Dutra e Waltamir Junior

2º: Waltamir Junior e Luis Carlos Nassiz

2º: Wagner Cardoso e Luiz Alberto Moura

3º: Luiz Fernando e Flávio Augusto

3º: Luiz Fernando e Luis Carlos Nassiz

ESPORTES
Abertas as inscrições para o CIFU 2017
As inscrições para a 46ª edição do CIFU estão abertas e se
estenderão até o dia 19/03 ou até as vagas serem preenchidas. O
tradicional campeonato de futebol de campo está previsto para
começar no dia 07/05. A ideia, para este ano, é que haja uma
maior participação dos associados, em especial dos tradicionais
peladeiros, da turma do TATU, do futebol de salão, do futevôlei
e daqueles que se associaram recentemente ao Clube. Para isso,
o valor será inferior ao do ano passado: R$ 100,00, podendo ser
parcelado em 4 x R$ 25,00. Para os sócios-proprietários que possuírem um filho dependente, a taxa do filho será de R$ 80,00.
Caso haja outros dependentes, o valor da inscrição será de R$
60,00.
Para participar é preciso ser nascido até 1997, ou seja, jovens
a partir de 20 anos. A novidade deste ano é a possibilidade de
viabilizar uma categoria a mais para os jogadores mais experientes, acima de 67 anos, nascidos antes de 1950. Essa decisão da
direção e da comissão do CIFU teve, como objetivo, atender às

solicitações dos peladeiros tradicionais do Clube. Com isso, teremos uma faixa de idade de 59 a 66 e outra a partir de 67 anos. As
demais categorias poderão ser remanejadas com faixas etárias
mais reduzidas, com o intuito de proporcionar um maior equilíbrio na competição.
Normalmente o CIFU é dividido em cinco categorias e conta
com uma significativa participação variando de 600 a 700 jogadores, que disputam o título até o começo de julho. Os principais
objetivos da Diretoria de Futebol de Campo é resgatar a socialização e unir ainda mais a família em torno do esporte. Por isso,
fazemos questão da presença de todos.
Enquanto os pais jogam o CIFU, os filhos também estarão
atrás da bola no Tatuzinho. A temática de ambos os torneios é o
Campeonato Inglês. O motivo de fazer os dois eventos simultâneos deve-se ao valor familiar, pois pai e filho incentivam um ao
outro na prática do esporte e na convivência no Clube, valorizando, assim, a família jaraguense.

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
Janeiro / Fevereiro 2017
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Clube Jaraguá comemora 55 anos
Para comemorar os 55 anos de inauguração, o Clube
Jaraguá promoveu um baile de aniversário, que aconteceu na noite do dia 25 de novembro, no Salão Social. A família jaraguense recebeu nomes conceituados da Música
Popular Brasileira como Lucinho Cruz, Saulo Laranjeira,
Tau Brasil – pai e filho – e Birola, que abrilhantaram o
evento com o repertório do Vale do Jequitinhonha. Além
disso, Leandro Pena e Banda e a dupla Patrick e Danilo
também se apresentaram, tocando estilos de música variados. “O Jaraguá recebeu também, de presente, uma
belíssima narração do poeta Gonzaga Medeiros, que
contava a história do Clube. Foi um evento muito bonito, com uma ótima participação dos associados”, conta o
Diretor Social, Luciano Teotônio.
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BAILE DE Aniversário
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BAILE DE Aniversário
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PROJETO VERÃO
Projeto Verão é sinônimo de diversão no Jaraguá
Como de costume, nos meses de janeiro e fevereiro o
Clube Jaraguá promove diversas atividades para os associados no Projeto Verão. Neste ano, as atrações e atividades
podem ser desfrutadas tanto pela garotada quanto pelos
adultos. O que não falta é diversão! A novidade deste ano é o
JaraXote, evento realizado para aqueles que adoram curtir e
dançar um forró pra lá de animado.
Já as quintas-feiras continuarão com a Quinta Musical,
na orla da piscina, e, as sextas-feiras, com o seu tradicional

Happy Hour, em que os associados aproveitam para reunir
os amigos e os familiares com o objetivo de iniciar o fim de
semana com muita alegria. Os domingos também são recheados de atividades: o JaraKids com diversas brincadeiras para a
garotada, a zumba e a hidroginástica para animar aqueles que
estão curtindo o Clube e, sempre, um bom show para entreter a todos. Não perca nossos eventos! A estação mais quente
do ano está movimentando o Jaraguá e você não pode ficar
de fora! Mais informações: 3490-9117

Janeiro / Fevereiro 2017
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PROJETO VERÃO
Jaraxote agrada aos fãs do forró
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Happy Hour agita as sextas-feiras de janeiro
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PROJETO VERÃO
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Chapa Integração é a vencedora das eleições
Os sócios-proprietários do Clube tiveram a missão de votar entre a Chapa Integração e a Chapa Jaraguá Melhor para
o comando da próxima gestão do Jaraguá Country Club. As
eleições foram realizadas no domingo, dia 27 de novembro.
Com 1.009 dos 1.349 votos totais, os candidatos Carlão e
Christian foram eleitos e estarão à frente da gestão do triênio
2017-2019.
Ambos moram no bairro Jaraguá e são associados desde crianças. Carlos Torres é formado em Administração de
Empresas e empresário no ramo de pré-moldados e madeiras.
Já atuou no Clube como Diretor de Esportes Especializados
e participou do Conselho Deliberativo. Christian Ayres,
também formado em Administração de Empresas, é o atual Diretor Administrativo do Jaraguá e atuou por mais de 20
anos em empresas multinacionais, na área comercial. É em-
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presário na área da construção civil há quase 10 anos.
“Iremos administrar o Jaraguá de maneira comprometida,
para que continue a desempenhar suas finalidades, proporcionando, principalmente, o bem-estar de todos, por meio de
atividades esportivas, sociais em um ambiente de muito lazer
e alegria. Nossas propostas foram feitas dentro de uma realidade atual, construída com muito respeito aos associados”,
afirmou o novo presidente do Jaraguá, Carlão. Christian completa: “Queremos trabalhar por um Jaraguá integrado e para
todos. É o que me faz ter certeza de que estamos no caminho
certo. Contamos com o seu apoio e a sua colaboração para
que nosso trabalho seja realizado com muita excelência.”
O Clube Jaraguá deseja aos vencedores uma ótima gestão,
e que o bom trabalho continue sendo feito, visando ao conforto e ao bem-estar dos associados.

ELEIÇÕES DO JARAGUÁ
Novo presidente recebe as boas-vindas em
cerimônia de posse
A solenidade de posse do novo Presidente do Jaraguá
Country Club, Carlos Tôrres; do Vice-Presidente, Christian
Ayres e dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, eleitos para o triênio 2017/2019, ocorreu no dia 12 de dezembro.
A cerimônia conjunta dos Três Poderes foi a oportunidade
para que Marco Faria se despedisse do cargo: “Sempre disse
que três anos é pouco tempo para concretizar tantos planos
e desejos, mas saio com a certeza de que me doei e de que fiz
o possível para tornar o Jaraguá um lugar ainda melhor para
os seus associados. O objetivo foi fazer com que cada pessoa
olhasse para o Clube como a sua segunda casa.”
Além disso, Carlos Tôrres, mais conhecido como Carlão, fez
um pronunciamento, em que agradeceu todo o apoio e confiança nele depositados e afirma que trabalhará em prol das
famílias jaraguenses. “Estou ciente das responsabilidades que
o cargo exige, como também do enorme trabalho que teremos que enfrentar a partir de janeiro. Mas estou apto, seguro
e confiante com a tarefa que me foi confiada nas urnas”, afirmou o presidente eleito. Após o evento, todos se reuniram em
um jantar de confraternização.
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Presidentes e vices da anterior e da atual gestão, entre os Presidentes do Conselho Deliberativo (Felisberto Goes)
e Fiscal (João Bosco Favaro)

Ex-Presidente Marco Faria discursa para os presentes

Dr. Maurício Cardoso e Goes

Discurso do Presidente eleito, Carlão
32
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Nova Presidência e Diretoria do Jaraguá

Diretores da gestão 2017-2019

Pronunciamento do ex-vice-presidente
Ricardo “Guru”

Carlão e Goes

ELEIÇÕES DO JARAGUÁ
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Réveillon emociona e traz boas vibrações
para os associados
Como de costume, a festa de Réveillon do Clube
Jaraguá foi sucesso entre os quase 4 mil associados e
convidados que prestigiaram o evento. Para comemorar o ano que terminou e dar boas vindas a 2017, as
bandas Sputnik, Dib Six e Putz Grilla agitaram a noite
e fizeram a alegria da pista de dança. Além disso, a
Boate Teen foi responsável pela animação do público
juvenil.
A associada Luzia Faria, que participou da virada do
ano no Clube, elogiou o bom atendimento e a organização do evento: “A festa de Réveillon do Jaraguá foi per-
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feita! Tiveram músicas e bebidas para todos os gostos
e idades, sem contar a boa organização e segurança da
festa. E, como sempre, os fogos de artifício encantaram
a todos que estavam presentes. Tudo lindo!”
O Clube Jaraguá, com o objetivo de garantir conforto e proteção aos participantes, contratou brigadistas
e disponibilizou ambulâncias para eventuais imprevistos. Além do mais, o evento foi aprovado pelo Corpo
de Bombeiros, e a Polícia Militar foi responsável pela
segurança na área externa. Com organização e alegria
o Clube deu boas-vindas a 2017 com muita diversão!

RÉVEILLON

Janeiro / Fevereiro 2017
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RÉVEILLON

Janeiro / Fevereiro 2017

37

Clube da Melhor Idade tem novo presidente
Criado há 20 anos, o Clube da Melhor Idade, que é um
marco para o Jaraguá, visa promover eventos e atividades
para os associados acima de 55 anos. Com o intuito de continuar com os eventos, que são sucesso entre os sócios, aconteceu a eleição para a nova presidência do grupo, no dia 11
de dezembro, no Salão Social.
Totalizando 120 votos, José Basílio foi eleito Presidente
do grupo, ao lado de Regina Dâmaso (Vice- Presidente), e,
juntos, assumem o mandato para o triênio 2017/2019. “A
nossa chapa tem como prioridade manter o ótimo nível dos
bailes e trazer para o convívio e participação nos eventos
aqueles sócios, que mesmo estando na melhor idade, ainda
não fazem parte do grupo. Agradeço aos associados que confiaram seus votos em nós”, conta, feliz, o presidente eleito.

Basílio, Rosina e Carlão durante posse do
novo Presidente da Melhor Idade

Basílio e Regina assumem o grupo da
Melhor Idade em 2017

no Jaraguá é...
Passar na ducha antes de entrar na piscina
Respeitar o horário de fechamento do Clube
Jogar o lixo no local certo
Fechar o guarda-sol durante ventanias
Respeitar os outros associados e funcionários
Não deixar objetos nas mesas do Clube, com o propósito de “guardar lugar”
Não fumar em locais fechados ou parcialmente fechados por parede
divisória, teto ou toldo, inclusive embaixo de sombrinhas e ombrelones.
Lei nº 12.546/2011.
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ESPORTES
Equipe de Corrida finaliza o ano na
Volta da Pampulha
A 18ª Volta Internacional da Pampulha, que aconteceu na
manhã do dia 4 de dezembro, é o maior evento de corrida de
Belo Horizonte, e é claro que a equipe do Jaraguá não ficaria de
fora dessa competição! Os atletas do Clube se reuniram em um
animado café da manhã especial, na casa de um dos participantes. O novo presidente do Clube Jaraguá, Carlão, também marcou presença e prestigiou os atletas antes do início da prova.

A equipe de corrida conta, atualmente, com cerca de 100
atletas. Para a maioria deles foi a primeira participação na
Volta da Pampulha, enquanto outros puderam melhorar os
seus tempos pessoais.
O evento teve, aproximadamente, 15 mil participantes e
encerrou com chave de ouro o calendário oficial de corridas
de 2016.
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Colônia de Férias diverte crianças no Jaraguá
Entre os dias 23 e 27 de janeiro, os pequenos associados aproveitaram o calor do verão para participarem de brincadeiras e gincanas. “A Colônia de
Férias foi um sucesso e as crianças se divertiram
muito!”, contou o responsável pelo Departamento
de Recreação, Robson Araújo.
As atividades, sempre monitoradas por responsáveis, consistiram em dança, futebol, jogos de tabuleiro, oficinas, aventuras pelo clube, pintura, culinária e, claro, muita diversão na água! Cerca de 90
crianças participaram, entre sócios e não sócios .
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Colônia de férias
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Pequenos associados se divertem em oficinas
O Departamento de Recreação do Clube Jaraguá realizou
muitas atividades para os pequenos associados no mês de novembro. Na oficina de Massinha, no dia 11, o tema foi bonecos
de neve. A criançada pôde confeccionar massinhas caseiras utilizando farinha, óleo, sal e açúcar. Não faltou criatividade.
Com a finalidade de entrar no clima natalino, na atividade
do dia 25, a proposta foi criar enfeites de Natal. Os sócios-mirins
puderam usar a imaginação para produzir os enfeites de Papai
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Noel. No dia seguinte, com auxílio da nutricionista Danyelle
Mizaia, cerca de 100 pessoas participaram da Oficina Gourmet,
na qual as crianças e os familiares desenvolveram decorações
para cupcakes com pasta americana.
O Departamento de Recreação busca integrar pais e possibilita que a criançada brinque e adquira percepções sensoriais
e motoras. Não deixe o seu filho de fora! Mais informações:
3490-9109.

RECREAÇÃO
Departamento de Recreação promove
oficinas animadas
O mês de dezembro é marcado por variada programação
para a criançada no Clube Jaraguá. Alguns associados mirins
se divertiram na oficina de enfeites de Natal, realizada no
dia 2, utilizando isopor, tinta e pincel. Já no dia 16, as crianças participaram de uma atividade denominada “Monstrinho
Decorativo”, em que usaram balão, farinha de trigo, barbante

ou lã e canetinha para confeccionarem seu próprio boneco.
Para comemorar o encerramento do ano, o Departamento
de Recreação promoveu gincanas aquáticas no dia 23.
Entre os dias 19 e 23 houve também atividades no parque. Além disso, diariamente, o Clube realizou brincadeiras
populares com as crianças. Mais informações: 3490-9109.
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A importância da higiene bucal para a saúde
Cuidar dos dentes não é apenas uma questão de estética, mas também de saúde. De acordo com a Federação
Dentária Internacional (FDI), mais de 90% da população do
mundo sofrerá algum tipo de doença dental em sua vida. De
acordo com a American Dental Association (ADA), problemas
bucais, como a doença crônica gengival (periodontite) podem
acarretar males inclusive para o coração e para os pulmões. A
cirurgiã-dentista Luciana de Oliveira Lacerda confirma a informação: “Estudos científicos mostram que as bactérias bucais
podem causar doenças no coração, nos pulmões, nas articulações e podem ainda estar relacionadas ao nascimento de
bebês com baixo peso”, esclarece.
O dentista Alysson Leonardo Nunes Mello aconselha a população a se preocupar mais com a saúde bucal: “A boca é a
vitrine da saúde do corpo. Infelizmente, podemos colocar a
saúde em risco se não visitarmos o dentista regularmente. A
saúde bucal pode ter impacto sobre a saúde geral”, enfatiza.
A dentista e sócia-proprietária do Implante Sorriso, Raquel
Alves Mesquita Araújo, completa dizendo que, por ser uma
porta de entrada tão importante, a boca precisa estar sempre descontaminada: “Ela deve estar sempre protegida das
bactérias patogênicas através da higiene bucal e da visita ao
dentista. A saúde bucal tem muito a ver com a saúde em geral”, informa.
Para o periodontista Ricardo Coelho de Souza, manter os
cuidados de uma boa higiene bucal é extremamente importante. “A manutenção de uma boa saúde oral não significa
apenas ter dentes bonitos. Toda boca necessita de cuidados
específicos para manter a chamada saúde oral, incluindo os
dentes, gengiva, os ossos da face e outras estruturas de suporte”. A dentista Flávia Maria Fonseca e Silva, especializada
em prótese dentária, completa: “Sabemos também que os
cuidados com a saúde oral afetam positivamente a saúde de
todo o restante do organismo. Assim, percebemos o quanto
esse assunto é importante e precisa ser levado a sério”.
Várias doenças apresentam os primeiros sintomas pela
boca. As lesões e problemas na gengiva podem ser causadas
por doenças como herpes, Aids, leishmaniose, sífilis, tuberculose, candidíase generalizada, diabetes, câncer bucal, entre
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Dra. Michelle Cristina
outras. Pela boca é possível avaliar a saúde do paciente em
geral.
Cuidados
Os cuidados diários básicos, como escovação, uso do fio
dental e visita semestral ao dentista são os principais responsáveis pela manutenção da saúde bucal. A escovação com
creme dental deve ser feita ao acordar, após as refeições e
antes de dormir, utilizando o fio dental. O enxaguante bucal
é indicado apenas em certos casos, cabendo ao dentista a
prescrição. A escova deve ser trocada assim que as cerdas se
abrirem. Saber passar o fio dental é importante. Tem de entrar no sugo gengival de cada dente, seguindo a curvatura do
mesmo.
Para a cirurgiã-dentista Michelle Cristina Vieira Soares,
cada paciente tem uma particularidade: “Caso ele tenha um
problema periodontal, o tempo da visita diminui. Eu ligo de
seis em seis meses para os meus pacientes, que ficam satisfeitos com a lembrança. Além da limpeza no consultório e das
visitas, é importante realizar, diariamente, a limpeza bucal
em casa. A higienização deve ser feita corretamente, princi-

saúde e bem-estar

Dra. Flávia Fonseca
palmente à noite, horário em que a salivação diminui. A saliva
é uma proteção natural da boca”, explica.
Por isso, além dos cuidados diários é importante cuidar da
prevenção regular e do diagnóstico precoce em caso de complicações dentárias. O sorriso é um elemento importante em
nosso cotidiano e, por esse motivo, as consultas periódicas
são essenciais. Até pouco tempo a saúde bucal não era uma
preocupação para muitos brasileiros. Ainda falta conscientização, porém, o número de pessoas que visitam o dentista
aumentou consideravelmente. Foi-se o tempo em que as pessoas procuravam o dentista somente quando o dente doía.
Alimentação
A alimentação interfere muito no funcionamento do nosso corpo, tanto positivamente como negativamente. Alguns
alimentos com excesso de açúcar ou bebidas gasosas podem
trazer sérios problemas dentais. “As características físicas dos
alimentos e suas consistências devem ser levadas em conta,
pois um alimento açucarado pegajoso é mais difícil de ser removido e, assim, ficará mais tempo em contato com a superfície do dente. Os refrigerantes contêm ácidos e alteram o esmalte dos dentes devido ao Ph ácido, que pode, futuramente,
dar origem a uma cárie”, afirma Michelle Cristina.
Os benefícios de cuidar bem dos dentes não resultam apenas em uma boa aparência. Várias doenças podem começar
pela boca ou se manifestar por ela. Por isso é importante re-

Dra. Ricardo Souza
alizar as visitas semestrais ao seu dentista, fazer a higiene bucal diariamente e consumir alimentos ricos em fibras e água.

Dicas para manter sua saúde bucal em dia
1) Use fio dental todos os dias: o uso frequente auxilia na remoção da placa dentária, que pode se transformar em tártaro. Evite o contato brusco com a gengiva.
2) Evite alimentos ácidos: esses alimentos podem
causar a erosão dentária, que é a perda da estrutura física
do dente. É comum em crianças e adolescentes.
3) Evite a hipersensibilidade: é um dos motivos
mais comuns das idas aos dentistas. Escovar os dentes
com força, ingerir alimentos ácidos e ranger os dentes são
fatores que podem contribuir com a hipersensibilidade.
4) Cuide do hálito: cerca de 80% dos casos de halitose são decorrentes de problemas bucais. A maioria das
pessoas que têm mau hálito, não o percebem, devido às
adaptações do olfato.
5) Comece agora mesmo: nunca é tarde para se
cuidar! O cuidado bucal é essencial para manter um sorriso bonito e saudável durante toda a vida.
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Conselho fiscal
Por: João Bosco Favaro (Ex-Presidente do Conselho Fiscal)
Ao término de mais um ano, e também de um ciclo de três
anos correspondentes ao mandato da Diretoria Executiva do
Jaraguá Country Club, o Conselho Fiscal cumpriu o seu papel
estatutário de exercer a função fiscalizadora, cuidando da verificação do atendimento das obrigações legais e estatutárias do
nosso Clube.
O objetivo principal do Conselho Fiscal é o exame de gestão
dos administradores, complementado pelo conhecimento das
atividades do Clube, da sua execução orçamentária, riscos, fraudes e também uma estrutura de controles internos.
O parâmetro para decidir se as informações e esclarecimentos estão abrangidos pelo escopo da função fiscalizadora são determinados em proveito do Clube. Cada membro do
Conselho Fiscal atua, tecnicamente, com independência e seja
em benefício do clube e não pelo interesse pessoal, seja da administração ou de qualquer grupo político.
Dados os fundamentos estatutários, cabe ao Conselho Fiscal
examinar todos os atos com o intuito de reduzir despesas, especialmente aqueles em que a celebração de contratos podem
evidenciar condições de favorecimento ou não equitativos.
Conforme previsão estatutária, o Conselho Fiscal compõe-se
de sete membros titulares e cinco membros suplentes, sendo
que, embora não haja tal exigência, todos são graduados em
uma das seguintes áreas: Direito, Administração, Economia ou
Ciências Contábeis. Reunindo-se ordinariamente uma vez por
mês e extraordinariamente sempre que necessário, o Conselho
examina o balancete mensal, a escrita contábil, documentos
que deram origem às receitas e despesas de cada mês. Ainda,
emite parecer conclusivo a respeito do relatório anual de contas
da Diretoria Executiva, e também para a proposta orçamentária anual e indica nomes de três empresas de auditoria externa
para contratação e, então, promover a auditoria anual das contas.
Para a execução de sua ação fiscalizadora, o
Conselho Fiscal baseia-se em instrumentos tais como: atas anteriores, atas de reuniões da Diretoria Executiva, atas de reuniões do Conselho Deliberativo, balancetes analíticos mensais,
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estatutos e regimentos internos, presença de membros da
Diretoria Executiva para dissertarem sobre temas pontuais,
relatórios de auditoria externa e relatórios gerenciais, entre
outros.
No ano passado, trabalhamos dentro da agenda prevista,
com reuniões e balancetes mensais, e conseguimos fazer tudo
no tempo que estabelecemos. Foi um ano de muito aprendizado, em que buscamos trazer melhorias para o Clube e para os
associados.
As expectativas para a próxima gestão são as melhores possíveis. Fui escolhido para ser Diretor Financeiro, e cinco dos sete
conselheiros fiscais permanecerão no mandato. Assim, nosso
objetivo será dar continuidade às ações já iniciadas para fazermos do Jaraguá um Clube ainda melhor e bem administrado.

Conselho Deliberativo
Por: Felisberto Goes (Ex-Presidente do Conselho Deliberativo)
Parabenizo ao Carlos Jefferson e ao Christian Ayres, e a
todos os conselheiros deliberativos e fiscais, vencedores das
eleições do Jaraguá. Desejo sucesso a todos os diretores diplomados. Que a dedicação, determinação e aplicação de
suas competências possibilitem a realização de uma profícua
gestão. Podem contar comigo no que precisarem.
Senhoras e senhores conselheiros, vocês foram eleitos
para cumprirem mandatos de três anos, auxiliando direta, ou
indiretamente, a gestão de nosso querido clube. Representam
todas as áreas do Jaraguá, e possuem respaldo das mesmas
para levar à diretoria suas demandas, críticas e sugestões.
Não se abstenham de fazê-lo; cumpram, como determina o
estatuto social, suas funções de conselheiros.
Sejamos todos proativos na administração do nosso clube,
assim ele só terá a crescer e a evoluir, continuando a ser a
extensão das nossas casas.
Ao longo desse ano pudemos constatar o equilíbrio e a
participação dos membros deste conselho nas decisões tomadas nesta casa. Com a redução em torno de 30% da verba para
custear despesas do conselho, aprovada no orçamento deste
ano, cortamos custos até então recorrentes, e equilibramos
as contas, não sendo necessário pedir suplementação.
Sob iniciativa deste conselho, foram apresentadas diversas demandas à diretoria, que prontamente as atendeu, e resultaram em maior bem-estar para a comunidade jaraguense.
Cito algumas: fechamento da área sob o deck sul, campanha
do lixo seletivo, campanha de doação de órgãos (a ser implementada), confecção da placa comemorativa dos 50 anos do
clube, dentre outras. Nada disso seria possível sem a participação e o comprometimento de todos os conselheiros.
Agradeço a todos vocês por terem aprovado o meu
nome para presidir a mesa desta casa, da qual muito me orgulho. Agradeço aos companheiros da mesa, ao Cocenza e
ao Luciano, pela experiência com a qual nos auxiliaram a fim
de que tivéssemos sessões plenárias com muitos debates,
mas com decisões serenas e oportunas, e a Rosângela (Dica)
que veio, no correr do ano, para nos emprestar seus conheci-

mentos no desenvolvimento de nossos trabalhos.
Agradeço ao presidente Faria e ao vice, Ricardo Guru,
e a toda diretoria, pela parceria ao longo desses 12 meses.
Agradeço aos componentes das Comissões do Estatuto e
Disciplinar, que tão bem cumpriram suas missões. Agradeço
à Secretária Cláudia, que não mediu esforços para que tudo
saísse a contento, às vezes extrapolando seu horário habitual
de trabalho. Agradeço aos funcionários da gerência do clube, responsáveis pela operacionalização de nossas reuniões,
e que tão bem cumpriram suas funções. Agradeço ao concessionário Geraldo e à sua equipe, por nos proporcionarem
saudável alimentação. Agradeço à minha esposa Hilda, pela
compreensão das ausências. Que Deus nos dê a todos um excelente ano.
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Nova opção
gastronômica no Clube

Os associados ganharam uma nova opção de gastronomia e de espaço para reunir amigos e familiares. Foi
inaugurado o Moreira’s Bar Club, onde era o antigo “Bar
do Peixe”, no dia 14 de janeiro. O cantor Felipe Zé foi responsável por animar a tarde dos participantes durante a
inauguração, que contou com um número expressivo de
associados. O proprietário do bar, Alexandre Moreira, afirmou que o intuito é oferecer aos sócios um serviço de qualidade e bom gosto: “Oferecerei aos associados um tiragosto diferenciado, entre outras boas opções. As nossas
expectativas são as melhores possíveis”, conta.
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JARAGUÁ COUNTRY CLUB - RECEITAS E DESPESAS 2016

NATUREZA DO LANÇAMENTO
RECEITAS
CONDOMINIO
ANUIDADE
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

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

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

1.703.038,23

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
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

-

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

-

Novembro
1.342.264,82
1.038.490,59
35.631,68
460,10
4.594,86
8.956,49
41.066,37
61.727,06
78.556,40
8.664,56
1.000,00
5.625,49
33.524,71
7.824,90
15.296,43
805,13
40,05
1.457.985,44
867.187,81
60.637,97
155.394,47
107.573,92
14.821,55
50.799,52
34.329,60
5.898,86
15.946,70
15.969,40
36.755,40
4.324,24
88.346,00
-115.720,62

-

Dezembro
1.450.325,24
1.061.941,01
47.919,08
27.260,81
448,31
4.286,87
7.025,05
41.629,08
64.021,79
72.524,70
8.767,93
803,04
4.982,73
32.483,27
65.029,66
3.716,65
536,49
6.948,77
1.693.940,35
1.061.705,64
74.963,24
204.475,63
111.010,44
22.940,18
16.555,17

-

8.692,17
9.399,43
4.482,19
19.591,04
71.399,39
1.393,83
87.332,00
-243.615,11

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

-1.333.165,91

(-) Cheques devolvidos
(+) Cheques a compensar
(=) Saldo final

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
1.386.315,45

765.235,47
1.380.359,15

855.020,02
1.342.264,82

739.299,40
1.450.325,24

-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 - 1.457.985,44 - 1.693.940,35
-

-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

855.020,02

739.299,40
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Diversão garantida na chegada do Papai Noel

A chegada do Papai Noel no Clube Jaraguá foi
repleta de alegrias e risadas! No dia 18 de dezembro, os associados assistiram ao divertido show
da Rúbia e, logo depois, receberam o Papai Noel.
As crianças aproveitaram para fazer os pedidos
de Natal e tirar fotos com o bom velhinho! Um
dia de muitas alegrias no Clube.
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Reunião com concessionários discute
melhorias para o Clube
A reunião dos concessionários do Clube Jaraguá, que
aconteceu no dia 20 de janeiro, teve como intuito discutir
as metas de melhoria para os serviços prestados. “Conver-

samos, de maneira geral, com os concessionários durante a
reunião e agora estamos pautando individualmente as questões a serem resolvidas”, comentou o Diretor Administrativo,
Everton Antônio de Moraes.
A discussão teve como pauta as novas normas de higiene
e segurança, frisando a proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. As regras de vigilância sanitária foram comunicadas pela nutricionista Danyelle Mizaia,
para relembrar os concessionários da importância de segui
-las à risca.
Neste começo de ano o presidente e a nova diretoria do
Jaraguá estão conhecendo melhor todas as áreas e se empenhando bastante para buscar as mais diversas melhorias,
ouvindo sempre o próprio associado. Portanto, reuniões
como essa têm sido constante na sala da presidência.

Um Jaraguá mais solidário
Mais de 30 kg de café foram doados ao Lar dos Idosos
Recanto da Saudade, no dia 10 de dezembro. O alimento
foi recolhido como taxa de inscrição do 2º Campeonato de
Futebol Virtual, organizado pelo Departamento de Recreação
em conjunto com o Projeto Tio Flávio Cultural.
O Departamento de Eventos realizou, pela quarta vez, a
campanha “Criança Feliz”, iniciada no Dia das Crianças e finalizada com a chegada do Papai Noel. Pelas doações, foram
atendidas as crianças carentes do Projeto Mochileiros do Bem
e da Associação Ação BH.

Reunião dos funcionários com a nova Diretoria
A primeira reunião dos funcionários do Clube Jaraguá
ocorreu no dia 23 de janeiro, no salão social. O Presidente,
Carlos Torres, reuniu todos os colaboradores para a apresentação da nova diretoria e da linha de conduta da sua
gestão. Também foi tópico da reunião a expectativa de trabalho para o seu mandato. A opinião dos funcionários com
relação ao que pode ser melhorado no clube foi ouvida e
será colocada em prática. Tudo isso para um melhor funcionamento do Clube e um trabalho de excelência para os associados. Durante o mês de janeiro, o trabalho da diretoria
está sendo intenso e o próprio Presidente tem dedicado,
diariamente, grande parte do dia para conhecer e organizar
todas as demandas do Clube.
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ACONTECEU
Confraternização de fim de ano
alegra os colaboradores
A confraternização de fim de ano dos funcionários do Clube Jaraguá aconteceu no dia
19 de dezembro. Comida, chopp e a boa música de Maurício Viana fizeram a alegria dos
que estiveram presentes no evento, realizado
com a venda das latinhas recolhidas durante o
ano. Na ocasião, foram entregues as medalhas
para os vencedores dos Jogos Olímpicos e a
premiação do Projeto Boas Ideias. Brindes foram sorteados para os participantes. Por meio
dessa festa a empresa agradece e reconhece
o esforço e a dedicação de toda a equipe, que
deu o seu melhor durante o ano para manter a
excelência no atendimento e no serviço prestado pelo Clube.
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Clube da Melhor Idade confraterniza no
último baile do ano
O último Baile da Melhor Idade de 2017 não poderia ser
diferente. O evento foi marcado pela animação dos participantes e da banda Dingo Trio. Na festa harmoniosa, os associados puderam confraternizar o ano que terminava. Muitos
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bailes agitarão as quartas-feiras dos sócios neste ano. O primeiro já tem data marcada, 22 de fevereiro, quando teremos
um baile com o tema Carnaval. Não fique de fora, venha participar desse grupo que é puro divertimento!

ACONTECEU
Originalidade marca Baile da Melhor Idade
Os participantes do Baile da Melhor Idade
levaram entusiasmo e animação para o evento
do mês de novembro. Na festa, que teve como
tema Baile Brega, não faltou criatividade por
parte dos associados. A atração musical da
noite foi a Banda Visual, que agitou a pista de
dança.
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Último happy hour do ano foi um sucesso
O tradicional e último happy hour do
ano aconteceu na sexta-feira, 18 de novembro. A atração musical da noite foi
Everton Calazans e Banda, que animou a
noite dos associados presentes com pop
rock nacional e internacional. Mesmo com
a chuva, o evento não perdeu importância
nem público: mais de 500 pessoas estiveram presentes.
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Este é o nosso
Clube...
em rítmo de verão
Parque Aquático

Diversão para a garotada

Nosso Clube

Parquinho

Calor

Piscina da Passarela

Domingo em família

Piscina infantil

Dia de sol com os amigos

Animação garantida

Brincadeiras
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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

