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Álcool para menores é proibido

O que fazer?
Vander Lee no Jaraguá

Entrevista exclusiva

EDITORIAL
Prezado (a) jaraguense,
No primeiro ano de administração de nossa Diretoria Executiva, tivemos
experiências valiosas. Pudemos constatar a dificuldade que é trabalhar em
prol de uma família com
mais de 18 mil integrantes.
Cada grupo busca soluções
específicas para atender às demandas de suas respectivas áreas. A necessidade de um nem sempre é a necessidade do outro. Temos que conciliar ações emergentes
com ações previamente planejadas, benfeitoria que irá ficar
para a eternidade com manutenções obrigatórias e necessárias. Nesse tempo, constatamos,
acima de tudo, como é prazeroso atender às demandas das
diversas áreas do clube.

tempo, embaixo das piscinas térmica e olímpica. Iniciamos as obras do deck sul, com entrega prevista para
90 dias.
Seja na área de lazer, cultura ou esporte, estamos atentos e atuantes. Em março proporcionamos aos associados a oportunidade de assistirem gratuitamente à peça
teatral premiada “Auto da Compadecida”. Foi um sucesso de público que lotou nosso salão social. Iniciativa do
Comitê Feminino, que junto a esta Diretoria, está incumbida de novas ofertas na área cultural aos associados.
E no dia 10 de abril teremos a palestra sobre drogas na
adolescência, sejam elas lícitas ou ilícitas. Ótimo programa para se fazer em família.

...é prazeroso
atender às
demandas das
diversas áreas
do clube.

Como gestores responsáveis
que somos, temos que pensar
e agir a fim de beneficiar o Jaraguá como um todo. A
saúde financeira do clube encontra-se estável, dentro de
uma programação realista de ações.
Em respeito e atenção aos associados, em uma atitude
não comum até então, divulgamos no site do clube os
resultados da Gestão Integração durante o ano de 2011.
Demonstrações contábeis, relatórios gerenciais detalhados, balanço e o orçamento previsto e o realizado.
Começamos o mandato com R$ 126 mil negativos e
chegamos ao final de dezembro com um saldo positivo de R$ 1,39 milhão, conforme detalhado na página 9
desta edição.
Obras necessárias, obras realizadas. Seguimos essa linha de raciocínio onde a prioridade é atender aos anseios do sócio. Realizamos obras de manutenção de
pilares e vigas que se encontravam desgastadas pelo

Parabéns a todos os atletas que participam do V Cioeesp, exemplo de
esportividade, amizade, participação
e integração. Parabéns aos Diretores
Serjão e Basílio, a seus assessores e
professores pela organização.

Estamos em plena competição de
campeonatos de buraco, truco e
boliche. Que vençam os melhores.
E vem aí nosso 41º Campeonato Interno de Futebol – CIFU – com abertura marcada junto
com o Tatuzinho, para o dia 22 de abril. Será mais uma
grande festa de confraternização da família jaraguense.
E para finalizar apresentamos nessa edição o novo projeto gráfico, mais atraente, com proposta visual diferenciada e matérias do interesse direto do associado.
Abraço a todos e ótima leitura.

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:
revista@jaraguaclub.com.br

O

“E os happy hours de sexta feira, não terão mais? A aceitação foi tão boa... Façam
mais eventos iguais àqueles.”
Helina Demicheli de Oliveira - Cota 1333
“Sou associado do clube há mais de 20 anos, acho o clube um ambiente bom
para minha família. Sugiro que em todos pontos de venda do clube fosse colocado
máquina de débito automático e de cartões de crédito.”
Gilberto Gontijo de Andrade – Cota 0478
“Parabéns a toda Diretoria do clube que tem feito de tudo para tornar o JaraguáClub
nossa segunda casa.”
Irineu Lamounier Filho – Cota 3120
“Gostaria de parabenizar a todos os atletas do V Cioeesp pelo espírito esportista.
Todos vocês já são campeões. O importante é a amizade, o espírito esportista, o
respeito e o carinho uns com os outros.
Estão de parabéns a presidência, a diretoria e assessoria pelo trabalho.
São vocês que fazem o Jaraguá acontecer e ficar, a cada dia, mais harmonioso,
familiar e bonito.”
Wilson Calil Nicoliello – Cota 1969
“A cada ano a abertura dos campeonatos dos esportes especializados vem
evoluindo muito e está cada vez mais prazeroso estar presente. Parabéns ao
diretor Sérgio Freitas que é o principal responsável por esta evolução desde de sua
primeira gestão nesta diretoria. Mas não podemos deixar de lembrar importante
e fiel trabalho do Bill como assessor, e o incentivo do Doutor Fabrício à pratica de
esportes. Vamos todos colaborar para que o CIOEESP continue crescendo.”Estão de

parabéns a presidência, a diretoria e assessoria pelo trabalho.
São vocês que fazem o Jaraguá acontecer e ficar, a cada dia, mais harmonioso,
familiar e bonito.”
Aloisio C. Castellane Oliveira – Cota 2820
“A equipe de eventos foi brilhante! A escolha de uma peça como a apresentada aos
sócios (Auto da Compadecida) foi tudo de bom.
Estamos precisando de mais eventos como esse. Valeu e espero em breve poder
desfrutar de outros.”
Gorett Morais
“Gostaria de relatar que perdemos um celular e um dos funcionários o encaminhou
à gerência, e assim pudemos reavê-lo. Isso mostra a ética e postura tanto da
direção, como dos funcionários do clube Jaraguá. Vejo que a atual direção tem
demonstrado sua intenção em procurar acertos em sua gestão e para isso não
tem poupado esforços.”
Rosane Rodrigues
Nossos pêsames aos familiares de:
-Yasmim Dias Viana, falecida em 01/03/12, filha do sócio e assessor de squash,
Wanderley Dias Coelho.
- Laurita Evangelista Moreira, falecida em 13/02/12, mãe dos sócios Gilberto, Agílio
e Francisco Monteiro.
Novo Coordenador da Academia
-A Diretoria Executiva comunica a todos associados que a partir do mês de abril, o
Professor Emerson Ávila assume a coordenação da Academia de Ginástica do Jaraguá.

Conselho Deliberativo

Mesa Diretora
Presidente: José da Silva Alves
Vice-presidente: Sinval Cossenzo Sobrinho
1º Secretário: Márcia de Castro Magalhães
2ª Secretária: Christian Trigueiro A. Silva

Conselho Fiscal
Diretoria Executiva

Presidente: Felisberto Goes
Vice-Presidente: Marco Faria
1º Diretor Secretário: Luiz Flávio Greco
2º Diretor Secretário: Wellington Padovani
1º Diretor Financeiro: Ronald Farah
2º Diretor Financeiro: Renato Cordeiro
Diretor Administrativo: Afonso Costa
Diretor Social: Paulo Quintão
Diretor de Sede: Ângelo Coelho Neto
Diretor do Parque Aquático: José Basílio Caetano
Diretor de Esp. Especializados: Sérgio Freitas
Diretor de Esportes Recreativos: Roberto Goes
Diretor de Esp. da Área do Tatu: Alfredo Noce
Diretor de Futebol de Campo: Rogério Marinho

Mesa Diretora
Presidente: José Gusmão
Secretário: Odilon Aurino Mello

Conselheiros Natos

Benito de Oliveira Mussolini
Celso Renato Alves Vasconcelos Lima
Hermes Andrade Ávila
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Ronald Farah - Licenciado
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Revista Jaraguá
Informativo do Jaraguá Country Club
Gestão Integração – Ano 12 – nº 67 – Março/2012
Redação
Rua Amável Costa, 7 – Bairro Jaraguá
Responsável
Felisberto Goes – Presidente do Jaraguá Country Club
Responsável Marketing
Renato Leite – Reg. Prof. DRT/MG 1410
Jornalista Responsável
Fred Machado – Reg. Prof. 11062/MG
Reportagem
Daniell Zeca, Renato Leite, Thiago Malta
Projeto Gráfico e Produção Editorial
MG100 Soluções em Marketing e Comunicação
Diagramação
Helder Guimarães
Fotos
Arquivo - Divulgação internet - Diretorias de área Renato Leite - Higan Quintão
Comercial / Anúncios
atendimento@mg100.com.br
Os artigos assinados não espelham, necessariamente, a opinião da Revista Jaraguá, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

FAMÍLIA

VIVA A VIDA

Na vida existem certos momentos que sentimos muito a falta
de uma pessoa, a ponto de querer
tirá-la de teus sonhos e abraçá-la
muito apertado.
Quando se fecha a porta da felicidade, ela voltará a se abrir, mas
nós seguimos olhando para a porta fechada sem dar importância a esse novo momento.
Não te baseie nas aparências, elas enganam.
Não te interesse pela riqueza, ela desvanecerá.
Busque alguém que saiba te conquistar com um sorriso,
porque basta só um para que o dia mais triste volte a
ficar melhor.
Busque alguém que faça rir o teu coração.
Sonha o que queres sonhar.
Vá aonde queiras ir,
Busca ser aquilo que queres, porque a vida é uma só.
Portanto existe uma só possibilidade de fazer as coisas
que desejas, te desejo muita felicidade em tua vida, para
que sintas bem,tantas provas, para que te tornes forte.
Lágrimas, para sentir-se humano, esperança, para poder
ser feliz.
Os afortunados não têm, necessariamente, o melhor do
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melhor. Mas, buscam o melhor daquilo que encontram em
teu caminho.
O futuro mais esplêndido vai depender sempre da necessidade de esquecer o passado.
Não podes seguir adiante na vida antes de superar os
erros do passado, e tudo o que castiga teu coração.
Quando éramos pequenos, ao chorarmos, todos ao nosso
redor sorriam,
Viva a vida de maneira que, ao final sempre sorrias, ainda
que os outros chorem.
Repasso esta mensagem para as pessoas que significam
algo para mim.
- àqueles que deixaram alguma marca na minha vida,
- àqueles que me fizeram rir quando realmente me faziam falta,
- àqueles que me fizeram ver as coisas positivas quando
estavas no fundo do poço,
- a meus amigos,
- àqueles que não poderiam faltar em minha vida.
A vida não se conta pela quantidade de respiros, mas por
aqueles momentos que te deixaram sem respiração.
Então tá, era isso...
Um grande abraço a todos e não se esqueçam: viva
uma vida boa

Hilda Goes

Teatro no Jaraguá
Sucesso Total - Numa iniciativa do Comitê Feminino com
apoio da Diretoria Social, no dia 6 de março, no salão social,
foi apresentada a peça teatral Auto da Compadecida.
Foi gratificante ver o salão social tomado por associados
em mais um evento cultural voltado essencialmente para
a integração da família jaraguense. Fotos e vídeo podem
ser conferidos em nosso site.

Atores em ação

Público do teatro
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Por dentro do Clube

Novos Conselheiros Natos

PREPARAÇÃO PARA MELHOR
ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS

A

primeira oficina deste ano do Programa Excelência no Atendimento, Projeto Mais Jaraguá, foi
ministrada pelas Instrutoras Eliane e Fernanda
da FATEC – Faculdade de Tecnologia do Comércio nos dias 6, 7, 8, 9 e 13 de março nos períodos da
manhã e tarde. Foram formadas dez turmas, com quatro
horas cada, onde todos os funcionários do Clube e Concessionários puderam participar.

Em reunião do Conselho Deliberativo na noite de 26 de
março, foram nomeados como Conselheiros Natos, o
ex-Presidente Luiz Vasconcelos e o ex-vice-Presidente
e atual Presidente do Clube Jaraguá, Felisberto Goes.
Na continuidade dos trabalhos, as contas relativas à
administração do ano de 2011 foram aprovadas por
unanimidade pelo plenário. E no dia seguinte, em Assembleia Geral Ordinária, a aprovação foi novamente
unânime. Reflexo do trabalho sério e comprometido
com a família jaraguense.

Trabalho em Equipe
O trabalho em equipe, tema abordado, pode ser entendido
como uma estratégia concebida pelo homem, para melhorar
a efetividade do trabalho e elevar o grau de satisfação do
trabalhador, e em contrapartida deixar o cliente satisfeito.

Sinval, Márcia, Goes, J.Alves, Luiz e Christian.

Em respeito aos associados, a
Diretoria Executiva esclarece que:

ENTREVISTA

VANDER LEE NO JARAGUÁ
CANTOR SE APRESENTA NA FESTA DAS MÃES

B

elo Horizonte já foi tema, palco e, até hoje, é onde Vander Lee se sente em
casa. Nos botecos da cidade boêmia, ele ensaiou os primeiros acordes e arriscou as primeiras composições. Agora, com mais
de 20 anos de carreira, o músico se apresenta no salão
social do Jaraguá. E como ele faz questão de ressaltar nesta
entrevista exclusiva que deu à Revista Jaraguá: “Eventos, como esse que acontecerá no Jaraguá, são bacanas. A gente pode direcionar melhor o repertório,
para interesse de um grupo determinado, o que por
si só já é um conceito para o CD.”
Revista Jaraguá: Quantos anos de estrada?
Vander Lee: Tenho 15 anos de carreira, 7 CDs gravados
e 2 DVDs.
Influência musical?
Vander Lee: Sou influenciado pela mpb, pop, samba, jazz...
em cada época eu fiquei ouvindo um tipo de música. Hoje
em dia eu ouço muito chorinho, tipo Ernesto Nazareth...

A diferença entre grupo e equipe foi explicada de forma clara
e objetiva. O grupo é um conjunto de pessoas com objetivos comuns e que, em geral, se reúnem por afinidades. Já
a equipe é um conjunto de pessoas com objetivos comuns,
atuando no cumprimento de metas específicas.

Os bares, lanchonetes e restaurante são locados para os concessionários que pagam aluguel mensal ao clube pela exploração de seu
respectivo espaço. Não existe situação nenhuma de cessão de espaço
gratuito.

Estilo musical?
Vander Lee: Meu estilo é música popular brasileira em
suas diversas formas.

O respeito aos princípios da equipe, a interação e especialmente o reconhecimento da interdependência entre seus membros
nos resultados alcançados, deve favorecer ainda os resultados
das outras equipes e da organização como um todo.

Os preços praticados pelos mesmos estão abaixo aos praticados pelo
mercado em geral. Como exemplo pode-se citar o valor comercializado
de cerveja (latão) a R$ 3,00, refrigerante a R$ 2,00, salgado que varia
de R$ 2,00 a 3,00. Valores esses do mesmo nível e até abaixo dos
valores praticados por bares e restaurantes da região.

Parcerias musicais?
Vander Lee: Muitas. Já fui gravado por Gal Costa, Bethânia, Daniela Mércury, Fábio Jr., Rita Ribeiro, Leila Pinheiro,
Elza Soares, Emilinha Borba, Alcione, Luiza Possi, Zeca Baleiro, Regina Souza, entre outros. Tenho musicas com vários
compositores como Dudu Nicácio, Tulio Mourão, Murilo Antunes, Thiago Delegado, Zeca Baleiro...

Na oficina foram enfatizados também a importância da comunicação eficaz, feedbacks constantes, lideranças compartilhadas e a necessidade de aprender a lidar com conflitos.
Importante também definir claramente a missão, os valores
da empresa, as metas e objetivos da equipe.

A Diretoria Executiva, atenta ao serviço de atendimento dos funcionários desses estabelecimentos e à qualidade das bebidas e alimentos
servidos aos associados, reitera a preocupação urgente de melhoria
nos mesmos, para os quais medidas resolutivas estão sendo tomadas

A Diretoria Executiva coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos.
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O que prefere, compor ou cantar?
Vander Lee: Tudo, preciso fazer e amo as duas coisas, embora seja o canto minha primeira descoberta na música.
Qual a diferença em cantar para um público como será
no Jaraguá (média de 1000 pessoas), com perfil selecionado, segmentado e exigente?
Vander Lee: Esses eventos são bacanas. A gente pode direcionar melhor o repertorio, para interesse de um grupo
determinado, o que por si só já é um conceito para o CD.
O show no Jaraguá será uma réplica ou será uma mescla
do novo disco com sua carreira?
Vander Lee: O show no Clube Jaraguá apresentarei um repertório baseado em meus seis discos lançados, com destaque para canções como Esperando Aviões, Românticos,

espero
encontrá-los
felizes
no show
Onde Deus possa me ouvir, Iluminado,
Galo e Cruzeiro, Passional e Fui. Alem
disso, mostraremos músicas inéditas como Lado Bamba,
Boramar e Estrela (esta gravada recentemente por Maria
Betânia) , que faz parte de meu novo álbum, Sambarroco,
lançado em março desse ano, em duas apresentações no
Palácio das Artes.
Sua turnê de lançamento do disco Sambarroco começa
no mês que vem?
Vander Lee: O primeiro show de lançamento foi em BH nos
dias 22 e 23 de março, no Palácio das Artes, e em seguida
começamos a turnê para vários estados do Brasil.
E para finalizar a entrevista, Vander Lee falou direto para
os jaraguenses:
Vander Lee: Espero encontrá-los felizes no show.
Lembre-se que o show fará parte do Baile Dia das Mães
que acontece em 11 de maio, às 23 horas, no salão social. A
festa terá ainda a Banda Conexsom, após apresentação do
Vander Lee. Festa imperdível. Para saber mais informações
sobre o show de Vander Lee no Jaraguá e o Baile das Mães
acesse www.jaraguaclub.com.br
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OBRAS

aquele espaço, equipes de manutenção, refrigeração, pintura, pedreiros e jardineiros. E ainda para atender uma
antiga reivindicação dos peladeiros, agora tem espaço
para Diretoria de Futebol e assessores.

NECESSÁRIAS E REALIZADAS

Q

uem passar pela área dos campos de futebol,
logo abaixo do Complexo Esportivo, ao lado do
Bar do Campo, verá uma modificação realizada
em prol do Jaraguá.

A partir de 9 de março, profissionais de diferente áreas,
que antes trabalhavam sem local fixo, em salas improvisadas ou espalhadas pelo clube, passaram a ocupar

PARA SEGURANÇA DE TODOS
As estruturas internas de sustentação das piscinas
olímpicas e térmicas encontravam-se em acelerado
desgaste natural. Foi necessária uma intervenção imediata de restauração e manutenção na construção. A
obra, que teve duração de 5 meses e um custo final de
254 mil, objetivou recompor paredes, pilares e vigas
que se encontravam em estado crítico há vários anos,
num trabalho de retorno das mesmas à sua situação
original, conforme podemos constatar pelas fotos ao
lado. Mais uma obra finalizada de suma importância
para a família jaraguense.

Deck Sul

Está em pleno andamento as obras de expansão da
área útil do parque aquático. Esta obra atende a uma
necessidade antiga dos associados do Jaraguá e é em
respeito ao usuário das piscinas, que terá mais conforto,
comodidade e tranquilidade no uso do espaço.
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PRIMEIRO ANO DA GESTÃO INTEGRAÇÃO
Em respeito e compromisso com o associado jaraguense, a Diretoria Executiva divulga no site do clube o resultado do
primeiro ano da Gestão Integração.
Relatório Gerencial - Balanço - Demonstrações contábeis - Orçamento previsto e o realizado - tudo referente ao
exercício 2011, você confere em www.jaraguaclub.com.br

ADMINISTRAÇÃO VOLTADA PARA O ASSOCIADO

Foram construídas seis salas para atender diferentes
objetivos e profissionais, num ambiente propício, e onde
antes era um local sem uso.

MANUTENÇÃO

GESTÃO INTEGRAÇÃO

ANTES

DEPOIS

Quanto ao fluxo financeiro, a
Diretoria Executiva iniciou a
atual administração com um
saldo negativo em R$ 126 mil,
onde ao longo do ano foram
quitados os empréstimos para
a aquisição da casa da secretaria e equipamentos para a
academia, num total de R$ 358
mil. Foi acertado uma pendência existente de acordo coletivo
junto aos funcionários relativo
de 2010, ainda, no valor de R$
57 mil. Tudo isso totalizou despesas de R$ 541 mil ao longo
do ano passado.
Mesmo com todos esses custos, a Gestão Integração conseguiu finalizar o ano com
disponibilidade em caixa de R$
1,390 milhão.
Os balanços e demonstrativos
constantes dos relatórios já divulgados no site do Clube foram examinados pelo Conselho
Fiscal e auditados pela empresa Gomides e Maroni Consultoria Empresarial Ltda.
A boa situação patrimonial,
bem como os resultados alcançados somente foram possíveis
com o apoio consistente dos
diretores, conselheiros, associados, patrocinadores, funcionários e fornecedores, a quem
a Diretoria Executiva agradece
pela dedicação ao Clube.
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V Cioeesp
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V CIOEESP

PARTICIPAÇÃO E INTEGRAÇÃO

COM ESPÍRITO OLÍMPICO

N

Mauro Pires, 50 anos de Jaraguá, que muito já colaborou
com o clube e os campeonatos já realizados, disse: “Estou emocionado. O Reconhecimento pelo trabalho com o
clube é a melhor resposta. A sociedade precisa de cidadãos que se disponham a trabalhar pelo bem estar do
próximo. E a realização do V CIOEESP é entretenimento,
é integração.”.

o belo domingo, 4 de março, foi dada a largada para o V Campeonato Integração Olímpico
de Esportes Especializados do Jaraguá Country
Club. A partir de 8 horas, os atletas foram recebidos com uma grande festa de abertura, com a presença
da Banda dos alunos do Colégio Militar, apresentação de
Taekwondo, escolha da Garota Cioeesp e várias homenagens a sócios e atletas.

Ronaldo Scucato e Basílio.

Após o hasteamento das bandeiras e o acendimento da
pira olímpica, atletas e convidados foram para o salão
social, onde oficialmente foram abertos os jogos.
.

Ronaldo Scucato, Presidente da Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, um dos homenageados do dia, emocionado falou: “Em 60 anos, foi o primeiro
clube a homenagear a OCEMG, fico muito honrado, o cooperativismo trás desenvolvimento para a sociedade.” A
OCEMG é de representação política e patronal, e da defesa do cooperativismo no estado, totalizando 800 cooperativas cadastradas, que representa 7,8 do PIB do Estado
de Minas Gerais.

Dr. Maurício e Dalci.

Guilherme Bruno e Bill.

Hasteamento das bandeiras J.Alves, Goes e Mauro Pires.

Garota Cioeesp Ana Luíza e Hilda Goes.

Cel. Ilton Alvarenga e Padovani.

Wilson Cocensa e Afonso.

Major Aleixo e Goes.

Marcaram presença ex-Presidentes, diretores atuais,
Presidente Goes, Vice Faria, Presidente da OCEMG - Organização das Cooperativas do Estado MG - Ronaldo Ernesto Scucato, nadador e medalhista olímpico, Marcus
Mattioli, patrono oficial dos jogos, Mauro Pires, patronos
de cada modalidade, além de grande número de associados. Em nosso site www.jaraguaclub.com.br veja fotos e vídeo do dia da festa e de jogos durante o torneio.

Mauro Pires e Goes.
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Para os atletas de basquete, vôlei, peteca, futsal, nado
sincronizado, natação, squash, tênis e as novidades do V
CIOEESP, halterofilismo, xadrez e tênis de mesa, as expectativas são as melhores.

Ilton Alvarenga pratica esportes desde os anos 90 no clube, já participou de todos os CIOEESP com o tênis, acredita
que o campeonato promete grandes emoções, “O pessoal
do tênis está animado, a organização está de parabéns, e
a cada ano surpreendendo mais os participantes.”.

V Cioeesp

Outra atração foi a presença de Marcus Mattioli, ex-atleta
olímpico, especialista nos nados borboleta e livre, participou do Pan-americano de San Juan 1979, obtendo bronze e prata, e participou também dos Jogos Olímpicos de
Moscou 1980, no revezamento 4x200 metros livres. Para
Marcus, o campeonato é a melhor forma de atrair novos
atletas, “Sempre que venho a uma competição aqui, me
sinto em casa, gosto muito do ambiente, do pessoal. O
CIOEESP é um evento que integra, congrega e desperta interesse em novos atletas, promovendo o esporte de
uma forma geral.”
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Luiz Flávio, André, Faria, Paulo, Pergentino, Mauro Pires, Quintão e Serjão.

Zuleica e Goes.

Candidatas a Garota V Cioeesp.

Vôlei feminino.

Banda de alunos do Colégio Militar.

Corrida.

Tênis.

Marcus Matiolli e Serjão.

Associado, não perca as disputas que serão realizadas, sempre nos finais-de-semana. Acompanhe no
site www.jaraguaclub.com.br , a cobertura dos jogos.
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NATAÇÃO

az3.com.br

14

Natação no

V Cioeesp

P

Varanda

Dr. Maurício falando para os atletas.

articipam do V Cioeesp, 54 alunos de natação e nado
sincronizado, divididos em 3 equipes. A cada competição anota-se o tempo de cada atleta. No final soma-se todos os pontos individuais e vence a equipe
que tiver o maior número de pontos por conjunto.

A natação infantil do Cioeesp foi a única modalidade em que
houve a participação de crianças atletas inseridas em suas
equipes. E elas fizeram bonito. São elas: Hideki Hanaoka, Gabriel Sampaio, Lucas Ribas, Calleb , Rafael Barbian, Isabela
Mol, Aline Moreira e Julia

Em 17 de março, na emocionante final da natação, na última
prova revezamento da competição, as três equipes participantes mostraram a garra e a competência de cada atleta. O patrono da natação, Dr. Maurício Cardoso, esteve presente às provas
e conquistou a todos os atletas com seu carisma e simpatia.

Recorde | Aline Lucena, na prova de mergulho em apnéia,
realizada no dia 10 de março, classificada na categoria
competitiva como apnéia dinâmica sem nadadeiras, bateu
o próprio recorde. Na prova do ano passado do IV Cieesp, ela
atingiu 65 metros, e este ano alcançou a marca histórica de
77 metros, uma diferença de 12 metros a mais.

Sala de estar / Jantar

Churrascão
O resultado ainda é surpresa, mas para comemorar, a turma participou de um belo churrasco no Quiosque da Natação.
As provas do CIOEESP/NADO SINCRONIZADO, será dia 22 de abril pela manhã, na piscina Olímpica. As atletas contam
com a torcida e motivação de todos. Compareçam.

Suíte

Excelentes condições
de financiamento

Atletas do Jaraguá participaram da 1ª Etapa da Travessia Rei e Rainha do Mar, realizado em 10 de março no Rio de Janeiro.
Os participantes foram: Emerson Maia, Luiz Gonzaga, Leonardo Santos, Paulo Seixas, Ana Paula Santana, Helen Jane, Patrícia
Bicalho, Dulcilene Fátima e Cláudio Freitas.

E Vem aí
Dia 14 de abril – Show Kids Natação, com apresentação dos alunos da escolinha Infantil de natação para os pais, e
ainda palestras específicas sobre nutrição e cuidado com o corpo.

R. Dr. Teles, 306 . Liberdade,
a 4 quarteirões da R. Isabel Bueno,
próximo ao Clube Jaraguá, aeroporto
da Pampulha e UFMG.

Coberturas disponíveis de 4 quartos com 2 suítes.

Planta inteligente
No Spazio Liberdade, 4 quartos podem se transformar em 3.
Fale com um de nossos consultores no stand de vendas.

Plantão no local

Todos os dias, das 9h às 18h

• Apartamento tipo com suíte e varanda.
• Acabamento diferenciado.
• 2 ou 3 vagas de garagem(1).
• Salão de festas.
• Área privativa(1).
• Elevador.

4141.1264
(31) 3 3 2 4 . 0 6 1 1

Vendas:

Construção e Incorporação:

(31)

Para saber exatamente como o empreendimento será entregue, consulte o memorial descritivo. Imagens meramente ilustrativas. As
medidas indicadas nas plantas aprovadas estão sujeitas a alterações em decorrência dos acabamentos a serem utilizados e de eventuais
medidas técnicas necessárias. Os móveis, utensílios, equipamentos e objetos de decoração não fazem parte do contrato de compra e
venda. (1) Consulte os corretores sobre a disponibilidade em cada apartamento. R.I. 168927 de 22/8/2011.

RI 168927

Em 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, o professor Fábio Maia caracterizou-se de cantor Roberto Carlos e deu
aulas divertidíssimas de Deep Water de manhã e de hidroginástica à tarde. Foi uma surpresa para todas alunas que ficaram
muitos satisfeitas com a inovação.

CRECI 13228

NATAÇÃO EM ALTA

4 quartos único,
sob medida para você.

Um

Localização

16

Informativo do Jaraguá | Março de 2012

Pelada do Tatu

PELADA SUOR E CERVEJA

O

nome diz tudo, ou melhor, quase tudo. Pelada
realizada no campo B do Tatu, às 9 horas de
sábado, fundada em 25 de agosto de 1993 por
Luciano, Júnior e Paulinho, atual vice-presidente, ganhou esse nome nos primeiros anos de realização,
dada pelo saudoso Neguinho.
Os três fundadores participavam da pelada Dasnovy de
domingo e resolveram começar a jogar no sábado. No
primeiro encontro, 18 peladeiros compareceram e deram início a um verdadeiro
encontro semanal de amigos.
Hoje são 27 peladeiros ativos e participantes, tendo como presidente,
Thiago. São todos categóricos em afirmar que essa é a única pelada que tem
bola todos os sábados do ano, seja no
Natal, Reveillon, carnaval, independente
de chuva, sol, feriado ou outro motivo.

A mensalidade é R$ 25,00 que dá direito à participação
familiar em duas festas por ano. A primeira é o aniversário da pelada, em agosto, e a outra é a confraternização
de fim de ano, que acontece no sítio do Paulinho, ou num
hotel fazenda ou num quiosque maior do clube.
A mudança de participantes é muito pequena. A maioria
já está na pelada há vários anos, tanto que trazem os filhos para jogarem juntos. E como não poderia de ser, ao fazer essa matéria junto
aos peladeiros, todos lembraram com
muito carinho de dois participantes que
se foram: Neguinho, o pagodeiro e amigo, e Reinaldinho, o “gente boa”. Mais
informações:
http://suorecerveja.multiply.com/

Jaraguá NA EUROPA

E

m abril, 13 atletas mirins do Jaraguá irão compor
a seleção de futebol 7 society de Minas Gerais
em diferentes categorias. Divididos em sub 10,
sub 12 e sub 14, a seleção fará amistosos em
Garda, torneio em Barcelona e ainda participará do Valência Cup, contra times europeus. A saída acontece dia
29 de março e o retorno será dia 9 de abril.
São 11 dias de viagem onde a delegação passará por 3
países e um principado: Itália, França, Mônaco e Espanha.
Oportunidade única de visitar 7 cidades: Garda, Verona,
Veneza, Milão, Mônaco, Barcelona e Valência.
A programação é extensa e voltada para o enriquecimento cultural da meninada, com visitas a Veneza, Verona,
Mônaco e a Milão, nesta última cidade para assistir ao
clássico Internazionale x Genova. E ainda estadia em Barcelona para conhecimento e treinamento no CT do Unificacion Leffia CF, onde os times participarão de torneios
triangulares contra Unificacion Leffia CF, Selecion Badalona e CE Jupiter.
Na programação terá ainda ida ao estádio e museu do
FC Barcelona, onde atualmente joga o craque argentino
Lionel Messi. E nos 3 últimos dias, todos para Valência
onde acontecerá o Valência Cup entre equipes de várias
partes do mundo.

Às 8h45 fecham os dois primeiros times
que são
tirados no sorteio. Os critérios para entrar na primeira partida são chegada e assiduidade nas peladas. São jogos
de 15 minutos ou 3 gols, o que significa que acontece do
time entrar e não ficar em campo nem 5 minutos direito.
Mas regra é regra. E isso é questão de respeito também,
pois já que não há juiz, o palavrão em campo é punido
com pagamento de duas cervejas durante a resenha.
Ao final de duas horas de correria, todos ao banho e depois
à resenha. O bate papo corre solto no quiosque ao lado do
campo. A bebida é rateada pelos participantes e o tira gosto
fica a cargo de um aniversariante do mês, sendo o menu escolhido pelo mesmo. Cada sábado é uma comida diferente.

Jaraguá Futebol Clube

É um encontro para que os jovens atletas possam ter
contato com outras culturas, socializar-se com garotos de
outros países e ainda conhecer um pouco da Europa, pal-

Toda pelada tem um craque. E muitos que se acham... craques.
Toda pelada tem aquele que zoa todo mundo. E aqueles que
são zoados.
Toda pelada tem aqueles que já passaram da hora. E aqueles que nem chegaram ainda.
Há 19 anos a Pelada Suor e Cerveja tem tudo isso. E muito mais.
Há 19 anos as manhãs de sábado do Tatu reforçam os laços
de amizade entre um grupo de marmanjos. E também recriam laços entre as marmanjas.
Há 19 anos, faça chuva ou faça sol, um monte de malucos
passa cerca de 2 horas correndo atrás de uma bola.
Alguns sabem. Outros desconfiam. Vários ainda saberão...
que a bola, os gols, as topadas, os risos e os palavrões são
apenas pretextos para continuarmos renovando esta amizade, dentro e fora de campo, dentro e fora do Jaraguá. Por
mais 19 anos, pelo menos.
Adair Carvalhais Júnior
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co onde joga os principais jogadores de futebol do mundo.
Rômulo Pinto, treinador e coordenador da escolinha de
futebol do Jaraguá será o treinador da seleção sub 14 e
com ele irão mais 13 garotos sócios e jogadores do time
de futebol de campo do Jaraguá/Magnum Agostiniano.

Da esquerda para direita: Em pé : Rômulo, Leonardo Guimarães, Caio Godinho, Arthur
Ribeiro, Antônio Abreu, Iann Braga, Rafael Souza, Henrique Devesa, Pedro Robles, Gabriel
Melo. Ajoelhados: Paulo Henrique Simões, Matheus Lara, Gabriel Berg, Guilherme Peixoto, Michel Rômulo, Igor Lopes, Matheus Pena

Depoimentos de pais sobre futebol
Adriana Pena e Celso Thibes são pais de Mateus Pena de
13 anos e há 6 na escolinha do Jaraguá.
“A importância desta viagem é pela integração entre os garotos.
Acredito que irá acrescentar muito na vida de meu filho, como
desenvolvimento como pessoa. Estamos deixando o Mateus ir
somente porque sei que o Rômulo irá acompanhar. Tenho muita
confiança nele e admiro a disciplina que tem com os meninos.”
Francisco Dutenhefner e Patrícia Robles são pais de Pedro
Robles, de 12 anos e de André Robles, de 9 anos.
“Vejo esta viagem como grande oportunidade para os meninos
e destaco 3 pontos: - será uma experiência fora da realidade
que estão acostumados aqui em Belo Horizonte - Jogar com
meninos de outros países, que têm outra cultura – maior integração entre atletas e família.”

quentissimo, além da realização periódica de todas as 17 peladas semanais existentes.

Q

uem chega na parte inferior do Clube e vê os dois
campos de futebol, logo pensa: “que tapete!” E é assim mesmo que os usuários desejam que fiquem os
campos durante todo o ano. Mas para que isso seja
possível, certos cuidados devem ser tomados.
Os campos gramados de futebol foram reabertos logo após o
carnaval, após o período de necessária manutenção durante os
meses de verão, onde a chuva em abundância e o não uso da
grama ajudam nesse tratamento.
No início do ano, o Diretor de Futebol, Rogério Marinho e seus
assessores, se reúnem com todos os líderes de pelada para
discussões pertinentes ao cronograma do Cifu, Cifuzinho e Cin-

Nesse encontro, ainda são apresentados os balancetes dos
campeonatos do ano anterior e discutidos as regras para o bom
uso dos gramados dos campos A e B durante o ano. Dentre tantas deliberações, ressalta-se uma, que é a responsabilidade pela
conservação diária do gramado. Cada líder de pelada, não tendo
a presença do Diretor e de seus assessores na área do futebol,
tem plena liberdade e responsabilidade de liberar ou fechar os
campos, em caso de possíveis problemas que possam acarretar
prejuízo à grama. Situações que podem ocorrer após ou durante
forte chuva, onde a água acumulada no solo dos campos impede o exercício do futebol.
No Jaraguá, durante todos os dias úteis há funcionários terceirizados pela empresa Green Gramados, responsáveis pela
manutenção diária e pelo controle da irrigação automatizada e
programada dos campos. Tudo isso em prol do lazer do associado peladeiro. O uso consciente leva ao uso constante. Ajude a
preservar o que é de todos os jaraguenses.
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JOVENS

E ÁLCOOL

O risco pode estar no primeiro gole

C

erta vez, durante uma aula do curso de Jornalismo na faculdade, uma professora fez um
comentário interessante sobre álcool e drogas:
“pessoal, não vou repetir o discurso publicitário
governamental que ressalta que o álcool e as drogas matam, que fazem mal à saúde, etc. Isso é fato. Quero chamar
a atenção de vocês para um ponto científico dessa questão.
Existem, basicamente, dois perfis de seres humanos
no tocante ao uso de drogas: os que se viciam
e os que não se viciam. Até hoje, não existe uma forma de definir qual perfil é o
seu. Assim, evite experimentar, pois
você terá 50% de chances de usar e
parar ou o mesmo percentual para
se tornar um viciado”.

de 12 a 17 anos, e 25%, entre jovens de 18 a 24 anos.
Esses números preocupantes estão gerando inúmeros casos
de alcoolismo entre adolescentes.

Para ser sincero, este repórter nunca pesquisou sobre tal reflexão,
mas, sempre utilizou esta explicação de sala de aula, como um valor
para ser seguido durante a vida.
A Revista Jaraguá trata o assunto jovens x
álcool como um alerta para os adolescentes,
pais, responsáveis, funcionários do clube e toda a
comunidade jaguarense.

De acordo com Evaristo Magalhães, filósofo, psicanalista, doutorando em saúde da criança e do adolescente pela
faculdade de medicina da UFMG e professor nos
cursos de Direito, Nutrição e Fisioterapia do
Centro Universitário de Belo Horizonte – Uni-Bh, as mudanças no perfil
da sociedade ocorrida nas últimas
décadas colaboram para que o
adolescente tenha maior disponibilidade a consumir álcool. “Podemos mencionar as mudanças na
sociedade ocorridas a partir dos
anos 80. O mundo do consumo
globalizou, o que significa que para
o bom desenvolvimento da economia, é necessário que todos se tornem
consumidores. O adolescente entende
que, tendo dinheiro, se pode ter tudo. Isso
significa, por exemplo, fazer uso alcoólico compulsivamente”, explica.

Uma pesquisa realizada pela Secretaria Nacional Anti-Drogas em parceria com a Unidade de Pesquisa em Álcool e
Drogas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),
apontou que os adolescentes participam de forma cada vez
mais expressiva da estatística do alcoolismo no país e já correspondem a 10% da parcela de brasileiros que bebem muito, somando um total de 3,5 milhões de jovens. Este dado
reflete uma realidade já apresentada em estudos anteriores.
Um levantamento feito no ano passado pelo Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas revela que em cinco anos, a
ingestão de bebidas alcoólicas aumentou 30%, entre jovens

Neste quadro atual, os pais devem assessorar seus filhos
através dos ensinamentos que formem uma personalidade
firme e pautada em princípios que o mantenham distante
do “círculo alcoólico”. O professor Evaristo entende que “a
educação tem um papel crucial. Através de um ensino que
retome de verdade o sentido da arte, da literatura e da música, que priorize a reflexão com o intuito de produzir idéias
claras capazes de provocar comportamentos responsáveis,
que coloque o indivíduo diante do enorme acervo cultural
construído pela humanidade, capaz de fazê-lo se identificar,
humanizando-o”.

MATÉRIA

Cena real de uso de bebida por menor em praça pública.

Família: a razão e a solução para o problema
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cola, que não dá conta. Assim a falta da autoridade gera
a impunidade e a falta de limites. “Toda criança tem que
ter amor e limites, e aos poucos esse afeto está sendo
substituído pelo consumismo, onde o pequeno tem tudo
quando se trata de bens materiais. Mas ele nem sempre
tem atenção, não almoça com a família, cada ente assiste
sua própria TV, sem conversa, sem interação e com total
fragmentação do núcleo familiar. Esta situação ocorre em
qualquer classe social,” reforça Glause Carvalho.
A mudança de valores básicos, como educação, respeito, amor, dentre outros, faz com que o papel dos pais no
desenvolvimento dos filhos seja ainda mais importante.
Uma das principais armas para combater o consumo de
álcool e drogas por crianças e adolescentes é a informação e a interação no ceio familiar.

Glause Lemos de Carvalho, perita criminal, professora da
Academia de Polícia, chefe da seção técnica de física e
química legal, do Instituto de Criminalística da Polícia CiAinda segundo Glause, os anos de vivência na Polícia Civil, pós-graduada em Segurança Pública e pós-graduanda
vil a fizeram acreditar que tanto pais quanto jovens deem Psicanálise, compartilha da opinião do
vem ter amplo conhecimento com relação
professor Evaristo com relação à influência
às drogas lícitas e ilícitas (efeitos, formas
da família no uso ou recusa do consumo de
O USO DA DROGA de uso e aquisição, consequências para o
drogas e álcool. Segundo ela, a atual estruÉ UMA FORMA
organismo, etc.). Conhecendo a realidade
tura familiar, baseada em preceitos como
todos podem atuar na prevenção ao uso
DE PREENCHER
consumismo exagerado, individualismo e
dessas substâncias.
UM VAZIO.
liberdade excessiva, colabora para consOs pais tem um papel preponderante na
trução de um vazio na formação e desenvolvimento da criança e do adolescente. “O uso da droga formação do caráter e da auto estima da criança e adoé uma forma de preencher um vazio. E este espaço é ocu- lescente. Eles devem ter em mente que o monitoramento
pado de várias formas. Uns compram roupas, outros be- da liberdade é benéfico para todos, tendo em vista que
bem, outros usam drogas, sempre na busca de completar o jovem anseia por este cerceamento, pois denota cariuma lacuna aberta devido à ausência da família”, aponta. nho, interesse, cuidado. O acompanhamento aproximado
Ela acredita que o vazio deixado pela família tem muito a colabora para a formação de uma base sólida para um
ver com a autoridade, que está sendo transferida para es- desenvolvimento intelectual saudável dos filhos.
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CARTAS AOS
JOGADORES

D

Com uma pontuação final de 28840, a dupla Valéria e
Vítor sagrou-se campeã da 1ª Maratona de Buraco de
2012. Aguardem que em julho terá mais. As fotos podem
ser vistas em nosso site www.jaraguaclub.com.br

BURACO E TRUCO
CAMPEONATOS COMEÇAM COM NÚMERO
EXPRESSIVO DE PARTICIPANTES

MARCO ANTÔNIO PARREIRAS, sócio do Jaraguá desde 1994, líder comunitário do Bairro Universitários,
assumiu, no início deste ano, o cargo de Assessor do Secretário Municipal da Administração, Osmânio Pereira da Silva, na
Regional Pampulha.

No truco tivemos a grata surpresa de 32 duplas inscritas
com associados ficando na fila de espera, pois todo o cro-

Morador da região há 27 anos,
sempre teve na veia a vontade
e o ímpeto de ajudar os outros.
“Estou a serviço das pessoas.
Amo ajudar o próximo. A alma
fica mais leve”, diz Parreiras
com convicção.

A dupla vencedora durante a Maratona

Marco Antônio Parreiras

Jogadores concentrados durante a Maratona

Foi dele a idéia da homenagem
feita pelo vereador Índio junto
à Câmara Municipal de Belo Horizonte quando dos 40 anos

LÍVIO SILVA
nograma e calendários de partidas já estava pronto. No segundo semestre, a Diretoria da área do Tatu e assessores
já adiantaram que haverá mais vagas para os interessados.

do Jaraguá. E foi dele também a iniciativa junto à vereadora
Luzia Ferreira em propor à mesma Câmara, no ano passado, a
entrega do Diploma Honra ao Mérito, realizada pela vereadora
Sílvia Helena, pela comemoração do cinquentenário do clube.
Frequentadores da área da piscina, Parreiras e sua esposa, a
socióloga e professora aposentada Luzia, são unânimes em
dizer que o Jaraguá é referência de clube de lazer, pelo ambiente familiar que possui. “A administração atual está excelente. O clube, dentro de alguns anos, será o melhor de BH”, acredita
Parreiras.
“Fiquei muito feliz em saber que o Sr. Parreiras foi chamado para
trabalhar na Regional Pampulha. Ele é uma pessoa muito competente e com experiência comprovada para colaborar com a
região.” Vereador Pablito
meu papel de servidor, de maneira correta para atender o interesse público, observando a dignidade, decoro no exercício de
minhas funções, fortalecido nos bons princípios de formação
pessoal e familiar, acrescido no conhecimento profissional e
vasta experiência nas atividades sociais, filantrópicas e comunitárias”, resume Lívio sobre sua nova incumbência.

Em dezembro último, o conselheiro
fiscal, Lívio Silva assumiu a Assessoria
Parlamentar na Câmara Municipal-BH,
no gabinete do Vereador Fábio Caldeira.
“Pretendo, com ética, responsabilidade,
transparência e dedicação, exercer o

No dia 25 de março, tendo a presença de centenas de associados, de diretores, do Presidente Goes e do vice Faria,
aconteceram as aberturas dos Torneios de Buraco e Truco.
A participação, neste ano, teve número maior de jogadores
que de campeonatos anteriores.
O Campeonato do Buraco teve 20 duplas inscritas, que no
decorrer da competição somam vitórias e pontos. São dois
jogos por domingo. As oito melhores duplas disputam as
quartas de final. Depois os quatro primeiros jogam as semifinais, e a grande final está prevista para acontecer no
domingo 1º de julho.
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SÓCIOS A SERVIÇO DA COMUNIDADE

COMEÇA TEMPORADA DE BURACO E TRUCO
urante o domingo, 11 de março, aconteceu a
Maratona de Buraco no Belvedere, com a presença de 22 duplas. O evento começou às 10
horas com um delicioso café da manhã servido
aos participantes e muita disposição para os jogos que
viriam pela frente.

GERAL

Lívio Silva

Aos dois jaraguenses o desejo de muito sucesso.

VEREADOR NO JARAGUÁ

Abertura do Truco

E

steve presente no Jaraguá Country Club quando da abertura do V CIOEESP, o vereador Pablito.
Ele, lideranças da região, o Presidente, Felisberto
Goes e o Vice-presidente, Marco Faria, fizeram um
tour pelo clube, onde o vereador ficou surpreso pela infra
estrutura e beleza do Jaraguá. “É um local maravilhoso
onde as pessoas encontram lazer e esporte, aliados à
convivência junto de amigos e parentes. Vocês estão de
parabéns. O clube tem grande potencial de crescimento”
resumiu Pablito sobre a visita.

Faria, Pablito, Goes,Leondardo e Vinícius
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GERAL

CURSO DOS BOMBEIROS

BENEFICIA
FUNCIONÁRIOS

N

uma parceria do Jaraguá com o Batalhão de
Operações Aéreas – BOA. foi ministrado, no dia
21 de março, o curso Primeiros Socorros e Salvamento Aquático aos funcionários do Clube.

Foram abordados os cuidados imediatos que devem ser
prestados imediatamente a uma pessoa, vítima de acidente ou mal súbito, aplicando medidas e procedimentos
até a chegada de assistência qualificada. De acordo com
orientações passadas, qualquer pessoa treinada pode
prestar os primeiros socorros, conduzindo-se com serenidade, compreensão e confiança. Quanto ao salvamento
aquático, os participantes foram conduzidos às piscinas,
onde foram realizados alguns procedimentos práticos,
demonstrando as situações de riscos e lesões.

Convênio da Solidariedade

F

oi assinado convênio entre o Jaraguá Country Club
e a Prefeitura de Belo Horizonte - Programa Esportes para Todos - que tem como objetivo proporcionar ações de política pública para o esporte, lazer,
educação e saúde.
Neste programa o clube irá ceder, uma vez por semana,
e nas segundas- feiras, parte de seu espaço físico para
receber crianças de escolas municipais, previamente escolhidas pela Secretaria Municipal Adjunta de Esportes.

Há de se ressaltar que todos os custos com essas crianças e suas atividades dentro do clube, quaisquer que sejam de alimentação, transporte, monitores, salva vidas,
etc., correrão por conta da escola a qual elas pertencem.
Ao aderir a esse programa, o Jaraguá terá, ainda, além do
trabalho solidário, o benefício público de descontos concedidos pela PBH nos valores do IPTU do exercício e na
Dívida Ativa existentes.

