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Festa Junina
Êta festa boa sô!!!
10 horas de show com
Cheiro de Amor, Alan & Alex
e muito mais.
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Pg 20

Pg 23

Clima do Jaraguá

Faz bem para qualquer um
Atrações de julho

Caminhada , colônia de
férias e torneios esportivos

Aline Rosa, vocalista da Cheiro de Amor, em apresentação no Palco Principal.

EDITORIAL
Estamos num período em
que a cultura “fala mais alto”
e nos voltamos para comemorações de datas festivas,
típicas do povo brasileiro.
A Festa Junina do Jaraguá,
este ano, merece destaque
especial, pela organização e
participação tanto de funcionários quanto de associados.
A integração envolvente na
preparação de cada detalhe
por parte da Diretoria Social, do Departamento de Eventos
e do corpo funcional do Clube, responsáveis pelo resultado
final, demonstra que estamos no caminho certo. Procuramos valorizar nosso maior patrimônio, o próprio associado,
buscando oferecer a cada um, oportunidades crescentes de
lazer esportivo, social e cultural.
Nesse sentido, temos tido a colaboração efetiva do Comitê Feminino, onde, todo mês realiza-se um
evento voltado para a família. Em
junho tivemos a grata presença
maciça dos associados no salão social na Noite dos Namorados, para
curtir e ouvir Ricardo Nazar. Outra
iniciativa inédita desta Diretoria é
o Happy Hour, evento musical que acontece toda última
sexta-feira do mês, no Belvedere.

com lanchonete e sanitários para melhor atender aos usuários do Parque Aquático.
Já que falei em mês de férias, a programação é extensa
e vale para todas as idades. Dia 8 acontecem as finais do
Cifu e do Tatuzinho, no vôlei, a final do Máster Misto. Dia 14
faremos nossa tradicional caminhada ecológica, este ano à
Moeda. Dia 18 o tradicional baile da Melhor Idade. A colônia
de férias acontecerá na última semana do mês, prometendo muitas novidades para os sócios mirins. Ainda, durante
o mês acontecerá o Torneio Infantil de Boliche, numa iniciativa inédita da Assessoria e Diretoria da Área do Tatu. E
não se esqueçam que estão abertas as inscrições para os
campeonatos Cifuzinho, Sinuca, Futevôlei e Tatu.
Em breve, essas inscrições poderão ser feitas por intermédio da Secretaria on line em nosso site, que foi totalmente
remodelado. Ele encontra-se ainda em fase de algumas readequações e correções, sendo que, além das inscrições, os
sócios poderão comprar convites e mesas para festas, convites para fim de
semana, fazer reserva de horários de
massagem nas saunas e muito mais.

Procuramos
valorizar nosso
maior patrimônio, o
próprio associado

O clube, como é do conhecimento de todos, recebe manutenção periódica no cuidado com as áreas e equipamentos
comuns a todos. O desgaste é natural e há dois meses o
Jaraguá está passando por uma “faxina geral” onde foram
providenciadas pintura de todas as dependências do clube,
limpeza dos telhados de todos os quiosques e recapeamento do asfalto do estacionamento. Isso sem deixar de atender aos anseios diversos de nosso associado.
Na área de marketing, temos obtido resultados satisfatórios crescentes na obtenção de parcerias fortes que agregam valor para o clube, para a empresa e para o associado.
A auto sustentação de nossos eventos esportivos e revista é
nossa meta. Estamos trabalhando para isso e acredito que
estamos no rumo certo, de forma equalizada e planejada.
Em julho será entregue a quadra coberta poliesportiva, que
fica em cima do Complexo Esportivo, atendendo, assim a
antigas reivindicações de atletas de futsal, basquete e vôlei.
E está programada para setembro a entrega do Deck Sul,

É importante salientar que é necessário o cadastro da nova senha para
acessar a Secretaria on line do novo
site. O cadastro deve ser feito pessoalmente pelo proprietário da cota, na
secretaria do clube, pois junto com o cadastramento será
assinado um termo de compromisso que autorizará os débitos em boleto de condomínio quando os serviços on line
forem disponibilizados.
Para quem ainda não sabe, toda semana é enviado o Boletim Informativo Semanal a todos os e-mails cadastrados na
Assessoria de Comunicação, onde são divulgadas informações atualizadas de tudo que acontece no clube. Caso ainda
não tenha seu e-mail cadastrado, faça-o agora. O e-mail é
comunicacao@jaraguaclub.com.br .
Abraços e ótima leitura.

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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ESPAÇO
A

B

PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:
revista@jaraguaclub.com.br

ERTO

“A festa junina sábado foi maravilhosa! Muito organizada, bonita, cheia
de barracas de comidas típicas e com shows excelentes! Além de tudo, a
decoração com os santos padroeiros do mês e o cantinho de Santo Antônio
deram um ar ainda mais perfeito e abençoado à festa!
Parabéns a todos os funcionários e colaboradores envolvidos, e ao presidente Goes. ”
Adelina Serakides – cota 2643
“A festa estava muito organizada e maravilhosa. A fila de entrada estava organizada, sem
tumulto e dividida em sócios e convidados. Na entrada, as malhas coloridas deram um
ótimo visual na festa. A festa foi dividida em vários ambientes atendendo a idade de cada
público. Os seguranças estavam bem atuantes. A menina brigou com o namorado e na
mesma hora surgiu o segurança. O pessoal da limpeza toda hora catava o lixo no chão, o
ambiente ficou limpo. Amei o ambiente na quadra das petecas, tinha avós dançando, um
ambiente bem familiar. No salão tinha mesas e cadeira a vontade para quem quisesse
descansar e os banheiros estavam limpos. Parabenizo toda equipe e funcionários do Clube
Jaraguá que organizaram esse MEGA EVENTO.”
Jeniffer Noronha - Colégio Dona Clara
“Prezado Diretor, gostaria de parabenizá-lo pelo sucesso do evento. Na
oportunidade, gostaria de informá-lo que também obtivemos êxito na segurança
externa, ao alcançarmos zero ocorrência policial no entorno do clube e adjacências
durante a festa junina.”
Jean Jacques Alcantara Pedras – cota: 2175
“Neste fim de semana, observei a dificuldade de locomoção das pessoas da terceira
idade. Trata-se da falta de corrimão nas escadas e passarelas do clube. Para segurança
de todos, gostaria de chamar atenção para este detalhe. “
Carlos Alberto - cota 4953

Mudança temporária no Conselho Deliberativo
A 1ª Secretária da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, Márcia Magalhães, solicitou licença
de 3 meses por motivos pessoais. Neste período o atual 2º Secretário, Christian Trigueiro
assume seu lugar. E por indicação do Presidente do CD, na reunião de 28 de maio, foi eleito por
unanimidade o senhor Hamilton Elesbão Siqueira para ser o 2º Secretário neste mesmo período.
Notícia de Pelada
Eleita a nova comissão da Pelada Terça Nobre para o período de 1º de junho de 2012 a
31 de maio de 2013
Presidente: Alfredo Noce
Vice-presidente: Marcus Brum
Tesoureiro: Filipe Lauar Gonçalves
2º Tesoureiro: Tadeu Torres de Oliveira
Diretor de Esportes: Marcelo de Faria Peito
Diretores Social: Maurício Ananias e Domingos Silva Sena
Nossos pêsames aos familiares de
- Willy Abdo, sócio e primo do Conselheiro Sr. Ivan Abdo, falecido em 29 de maio.
- Alair Ferreira Rodrigues, irmão do Conselheiro Sr. João MESSIAS Ferreira Rodrigues,
falecido em 29 de maio.
Recadastramento de senha para uso da Secretaria on line:
Com o novo site no ar, o cadastro da senha para acessar a nova Secretaria on line deverá
ser feito pessoalmente na secretaria do clube, somente pelo proprietário da cota. Atenção:
a senha anterior não é mais aceita desde 5 de junho.
A nova senha servirá para retirada de convites gratuitos e segunda via de boleto, e em
breve servirá também para compra de convites e mesas para festas, convites para fim de
semana, reserva de horários de massagem nas saunas, etc. Cadastre já sua nova senha.

Conselho Deliberativo

Mesa Diretora
Presidente: José da Silva Alves
Vice-presidente: Sinval Cossenzo Sobrinho
1º secretário: Christian Trigueiro A. Silva
2o Secretário: Hamilton Elesbão de Siqueira

Conselho Fiscal

Diretoria Executiva

Presidente: Felisberto Goes
Vice-Presidente: Marco Faria
1º Diretor Secretário: Luiz Flávio Greco
2º Diretor Secretário: Roberto Goes
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: Wellington Padovani
Diretor de Esp. da Área do Tatu: Alfredo Noce
Diretor de Futebol de Campo: Rogério Marinho

Mesa Diretora
Presidente: José Gusmão
Secretária: Shirley Cristina Campos Queiroga

Conselheiros Natos

Benito de Oliveira Mussolini
Celso Renato Alves Vasconcelos Lima
Felisberto Goes - Licenciado
Hermes Andrade Ávila
Ismael da Rocha
Luiz Antônio Vasconcelos Alves de Lima
Mauro Pires Teixeira
Milton Miranda de Castilho
Vicente Paula Pinheiro Chagas
Ronald Farah - Licenciado

Sócios Beneméritos

Antônio Rocha Leal
Julieta Queiroz Horta
Maria Tereza Solha Val
Myrian de Lourdes M. Reis
Vicente de Paula Pinheiro Chagas
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Quem é Quem
Ângelo Coelho Neto, 63 anos de idade e há 20, sócio do Jaraguá, clube que devota verdadeiro amor. Frequentador da área do Tatu e eventos festivos em geral, este engenheiro com mais de 34 anos de serviços
prestados a uma grande construtora, encontra tempo para se dedicar às
demandas diárias do clube. Mas tira tudo de “letra” quando assume: “faço
o que gosto, amo o que faço”. Assim é o Ângelo, naturalmente exigente e
responsável, casado, pai de duas filhas e Diretor de Sede durante 3 mandatos consecutivos. Sinal de que o trabalho é reconhecido e valorizado.
E manda um recado: “todos aqui devem aprender a gostar do Jaraguá
como eu e tantos outros. Trabalho aqui por amor à profissão e ao clube”.
Em seguida apresentamos algumas obras já finalizadas
durante a Gestão Integração e outras em andamento ou a
serem realizadas.

Ângelo –Diretor de Sede

OBRAS REALIZADAS:
- Secretaria: reformada em novembro/2011.

Os artigos assinados não espelham, necessariamente, a opinião da Revista Jaraguá, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

SECRETARIA VELHA

- Piscina aquecida: em abril/2011, instaladas 2 novas bombas, tornando o sistema de aquecimento individualizado.
Arquibancada construída ao lado do toboágua, espaço da
ducha totalmente reformado, pastilhas substituídas, iluminação interna instalada e suportes na borda da piscina colocados.
- Quiosque Sonego: espaço ampliado, banheiro masculino
reformado e criado banheiro feminino.
- Quadras de tênis: em setembro/2011, o piso das quadras

SECRETARIA NOVA

de tênis foi elevado em 4 cm, o saibro trocado e a cobertura,
chamada de pó de telha, foi renovada. As fitas demarcatórias também foram substituídas.
- Refeitórios para os funcionários: área especialmente criada para servir aos funcionários foi inaugurada oficialmente
em 20 de novembro/2011.
- Manutenção e troca do quadro das subestações: no início
deste ano, o quadro de comando foi substituído por um mais
moderno, pois o sistema anterior encontrava-se ultrapassado.
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- Novo caminho ao lado do Parquinho: nova passagem para
o Parque Aquático e Área do Tatu evita a passagem de associados por dentro do parquinho.
- Parte inferior ao Complexo Esportivo: 6 salas construídas.

Sob o Complexo Esportivo antes

Sob o Complexo Esportivo depois

- Entrada do Clube: em abril/2012 foi instalado um corrimão
logo após a entrada da Portaria A, a fim de proporcionar
mais segurança aos associados, separando a área designada ao pedestre e aos veículos.

espaço também para as bicicletas, sem afetar a área verde.
- Salão social: troca geral de todos os vidros quebrados das
portas e paredes do salão social. Readequação dos corredores laterais. Gesso refeito em vários pontos do salão, com
novas adequações de iluminação das partes de energia. As
sancas laterais e o teto estão sendo realinhados.
- Câmeras de vigilância: aumento do número de câmeras
de vigilância espalhada pelo clube. Central de vigilância,
com 3 monitores 32”, instalada na Sala da Gerência com
total e amplo monitoramento de todas as dependências do
Jaraguá.
No começo da Gestão Integração: 8 câmeras
Hoje: 48 câmeras funcionando

quem é quem

Informativo do Jaraguá | Junho de 2012

OBRAS EM ANDAMENTO OU A SEREM REALIZADAS
- Deck Sul: A previsão de finalização da obra está marcada
para setembro, com a entrega de sanitários, lanchonete e acabamento geral.
- Deck Norte e Piscina aquecida e coberta: processo em etapa
de composição de preços.
- 3ª quadra de tênis: uma quadra de basquete será transformada em mais uma quadra de tênis, com todas as adaptações
necessárias, onde também será feito um novo vestiário para
os usuários . O processo está na etapa de composição de preços. Os praticantes de basquete ganham mais uma quadra, a
poliesportiva, para uso em dias de chuva.
- Cobertura da quadra poliesportiva: previsão de entrega
em julho/2012.

- Revitalização do Clube: revitalização geral do clube
acontece há 2 meses, com a pintura geral de todos os
telhados e dependências do Jaraguá, revitalização dos
quiosques e tratamento de toda área verde.
- Sonorização do Clube: clube dividido em 4 faixas
1- Superior (Parque Aquático e estacionamento)
Caixas instaladas e em funcionamento no começo de
julho/2012
2- Inferior (Campos de futebol)
3- Esquerda (Quadras poliesportivas)
4- Direita (Área do Tatu, sinuca e saunas)
- Parquinho: o local onde ficava o brinquedo de madeira
será totalmente revitalizado. A terra a ser usada para o
soterramento será a mesma retirada do local onde será
construído o Deck Norte e a piscina aquecida coberta
(hoje, as 4 quadras de peteca).
- Pista de Skate: espaços específicos para a construção
da pista de skate e uma sala para tênis de mesa.
Saiba mais em nosso site www.jaraguaclub.com.br

Quadra 1

Corrimão

- Área do Boliche: reformada em julho/2011.
- Futevôlei: fechamento total das laterais e fundos da quadra de futevôlei para evitar entrada de bichos durante a
noite.
- Fibra ótica: foram instalados em grande parte de sua extensão, dutos para colocação da fibra ótica. Assim a rede
tornou-se muito mais rápida e estável, eliminando os problemas de identificação na Portaria B.
- Ventilação na academia: os vidros fixos trocados por janelas Max Moar que proporcionam constante ventilação dos
ambientes.
- Sala da Gerência: mudança de local das instalações e readequação da sala.
- Estrutura das piscinas: realizada total recuperação estrutural sob as piscinas suspensas (olímpica e toboágua).
- Ampliação do estacionamento de motos e bicicletas: o
número de vagas para motos foi duplicado e ainda mais

Câmeras

Parquinho e skate

Monitores Vigilância

Estacionamento Motos

- Salão de jogos e sinuca: revitalização e reforma do telhado. Colocação de porta de vidro na sala de Sinuca.
- Lote asfaltado ao lado das saunas: agora serve de estacionamento para diretores. Assim, libera-se maior número
de vagas para associados no estacionamento do clube
- Obras de manutenção: várias pequenas obras de manutenção são realizadas periodicamente pelo clube.
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Lazer

INFORME
DA
SINUCA
RESULTADO DO TORNEIO VAPT VUPT MENSAL Nº69/12.
CATEGORIA: OURO - REALIZADO EM 12/06/2012:

CATEGORIA: PRATA - realizado em 17/06/2012:

CAMPEÃO: DAYRON (Dayron Gontijo Azevedo);
2º Lugar: ÂNGELO (Ângelo João Pinho);
3° Lugar: LUIZ ROGÉRIO (Luiz Rogério Colombo M.Souza).

CAMPEÃO: MIGUEL (Miguel Antonio Mendes Cota);
2º Lugar: FASSINI (Antonio Carlos Fassini);
3º Lugar: GERALDO (Geraldo Menezes).

Lazer
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Natação
Destaque mais uma vez
A equipe de natação máster do Jaraguá mais uma vez se
destaca em competição externa. Os atletas da água participaram do Campeonato Mineiro Máster de Inverno, nos
dias 16 e 17 de junho, na piscina do Clube Bom Pastor, em
Juiz de Fora. Sob o comando do professor Emerson Maia,
a equipe conseguiu expressivo 5º lugar entre 22 equipes
participantes. Foram 62 medalhas ganhas, distribuídas da
seguinte forma: 26 de bronze, 22 de prata e 14 de ouro,
sendo Marcelo Ladeira reconhecido como destaque da
competição. Parabéns aos atletas e ao professor Emerson.
E eles avisam que a confiança é grande para uma melhor
preparação para a 2ª etapa que acontecerá em Uberlândia, em novembro. Força galera!!!

Arraiá das Escolinhas
Em 6 de julho, comemorando o aniversário do professor Léo,
acontece o 9º Arraiá das Escolinhas. O evento, já tradicional no
clube, reúne, além das crianças da Natação Infantil, cerca de
200 associados, entre pais e familiares. O evento, que já se tornou tradicional nesta época, conta também com a participação
das escolinhas de vôlei, basquete, tênis e futebol. É um verdadeiro arraial, onde não faltam quadrilha das crianças e jovens,
teatro, brincadeiras, comidas típicas e bebidas.

Quadrilha do Arraiá das Escolinhas

Festas Juninas Aquáticas
As turmas da hidroginástica e deep water realizaram suas
próprias festas juninas de forma bem peculiar. Tudo aconteceu
dentro d’água com as orientações pertinentes dos respectivos
professores Fábio e Emerson. Veja mais fotos em nosso site.

Equipe Máster em Juiz de Fora

Buraco do Concenza
Há exatamente 1 ano, um grupo de amigos começou a se
reunir nas noites de terça-feira para jogarem descontraídas
partidas de buraco. No início, sem nenhuma maior pretensão, somente com intuito de lazer, as partidas aconteciam
no quiosque 3, juntamente com a resenha da Pelada Terça
Nobre. Porém, com o tempo, o interesse pelo convívio saudável e amigo dessas reuniões aumentou consideravelmente,
necessitando o “Buraco do Concenza” de local e dia próprios.
Assim, desde de junho de 2011, uma turma de 60 participantes efetivos e mais convidados reúnem-se todas as quintas
no quiosque 5.
E para enobrecer mais essa ocasião, no mês de maio, o patrono, Sr. Antônio Concenza completou 81 anos bem vividos,
onde não faltou alegria, música e muita saúde acima de tudo.
E como ele próprio gosta de frisar: “Aqui só tem alegria, aqui
só tem amor”.
Isso aí Concenza, parabéns a você e a toda turma do buraco.
Que tenham vida longa e animação constante.

Mais um Nadador Prodígio

Prof. Fábio e a turma do Deep Water

Gabriel Sampaio, 12 anos, desde pequenino aluno de natação, onde começou com a touca branca, é mais um atleta que fará
bonito em outras águas. Ele foi convidado e aceitou a participar da equipe principal de natação do Clube Olímpico. Felicidades ao
Gabriel e a seus pais, que reconhecem que tudo começou aqui no Jaraguá, na forma amiga e profissional de nossos professores
lidarem com cada aluno, durante a aprendizagem e seu consequente aperfeiçoamento.

Noite dos Namorados
Noite para ficar na memória foi a de terça-feira, 12 de junho, no salão social que recebeu o cantor Ricardo Nazar
interpretando os sucessos de Chico Buarque.

As portas foram abertas às 20 horas, o público foi chegando aos poucos e, após as palavras de agradecimento
do Vice-presidente Marco Faria e do Diretor Social, Paulo
Quintão, Ricardo subiu ao palco e cantou por mais de
duas horas.

Ricardo canta no Jaraguá

Público atento às músicas

Foi mais um evento realizado pelo Comitê Feminino, em
parceria com a Diretoria Social, que deixou o salão lotado
de associados e convidados.
Veja mais fotos em nosso novo site www.jaraguaclub.com.br

Ricardo Nazar com meninas do Comitê Feminino
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truco

chega ao fim
Campeão da Chave Ouro
Gilberto e Geraldo Menezes
Vice-Campeão
José Maria e Mauricio Ananias
3o lugar
João Nicésio e Marcilio
4o Lugar
Geraldo Campolina e Marlei

Alfredo com a patronesse Leila Pujonni
e seu marido Carlos Pujonni

Acontece no Complexo Esportivo desde março, o Campeonato de Volei Master Misto, organizado e realizado pelos próprios
atletas frequentadores da área. Já tradicional, o torneio visa uma
integração maior entre todos e uma forma de descontração, pois
dele participam muitos casais. Os nomes das equipes são bem
sugestivos para esta época do ano: Caldo, Milho, Pipoca, Paçoca,
Amendoim, Canjica, Cocada e Quentão.

ses pedidos e aí é uma festa só. O campeonato segue com muita
diversão, alegria e amizade cada vez maior”, esclarece Carmem.
A grande final está marcada para 8 de julho, com direito a medalhas e confraternização ao final.

De acordo com a Assessora, Carmem Menezes: “este é um torneio que adoramos jogar, pois é uma oportunidade de jogarmos
com os homens. Aqui, muitos casais entram e é aquela farra.”
Alguns não querem jogar no mesmo time que as esposas ou
maridos, mas tem aqueles que querem fazer tudo juntinhos, até
jogar no mesmo time. “Na separação dos times, respeitamos es-

Assessor João Carlos e o Diretor Alfredo Noce

CAMPEONATO INTERCLUBES

DE VÔLEI FEMININO

No domingo, 17 de junho, encerrou-se o INTERCLUBES DE VÔLEI FEMININO, no Complexo Esportivo. Foi uma festa entre todos os participantes
(Bola Mania, Mackenzie, Sabará, Regina Pacis e Inst. Coração de Jesus),
tendo o Jaraguá conseguido ótimos resultados, inclusive o de campeão na
categoria acima de 45, ganhando de 3 x 1 do Soláris de Sabará.

Campeão da Chave Prata
Renato Bispo e Genival Caus
Vice-Campeão
Mauricio e Henrique
3o lugar
João Cândido Figueiredo e Marco Antônio
4o lugar
Mario Lúcio e Ivan

Interclubes de Peteca

O Torneio Interclubes de Peteca AASBEMGE agrega várias agremiações numa disputa que começou no dia 24
de junho. Logo nas primeiras partidas, nossos atletas enfrentaram os melhores (campeões 2011) jogadores
inscritos nas categorias máster acima de 40 e de 50 anos. Mas não desistam, peteca pro alto e confiança!

Geraldo (representando José Maria), Maurício Ananias e Faria

Dupla campeã Gilberto e Geraldo Menezes com Goes e João Carlos

Novidades para o 2º semestre

Afonso, Renato Bispo, André (representando Genival Caus) e Beto Goes
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Campeonato de Vôlei Master Misto

Campeonato de Truco
Foi em grande estilo a confraternização dos participantes do
Campeonato de Truco, realizada no sábado, 2 de junho, a partir das 12 horas, no Quiosque Sonego , quando aconteceu a
premiação aos vencedores e uma belíssima homenagem à
patronesse do truco, Sra. Leila Pujjone que, agradecida, soltou
sua belíssima voz para o encanto de todos que lá estiveram

Esportes Especializados

Está sendo planejado novos modelos de campeonatos de
truco para o 2º semestre deste ano. Dentre as novidades estão Campeonato Feminino de Truco, Truquinho (para menores de idade) o Campeão dos Campeões. Aguarde para breve
mais informações.
Mais fotos em nosso site: www.jaraguaclub.com.br
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Festa Junina
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Festa Junina
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Festa Junina!
Êta festa boa sô!

Paulo Quintão, Aline Rosa e Goes

Público do Palco Principal

S

implesmente um espetáculo de organização,
participação, alegria e muita música. Assim resume-se o que foi a Festa Junina 2012 do Jaraguá. No sábado, 23 de junho, durante dez horas
de evento, profissionais da limpeza, seguranças, monitores, músicos, policiais e funcionários trabalharam em
prol da satisfação plena dos associados e convidados.

A estrutura montada foi típica de grandes espetáculos:
Base da Polícia Militar instalada na entrada do Clube, 85
seguranças e cinco coordenadores, 35 agentes de limpeza, três fotógrafos, uma nutricionista para barracas,
uma locutora, filmagem, cerimonial, uma ambulância
equipada com UTI e mais a equipe de funcionários do
Jaraguá.

O resultado foi uma festa com espaço para todos. As
crianças se esbaldaram no espaço kids, onde não faltaram infláveis, burrinhos e barracas de brincadeiras. Os
adolescentes lotaram a boate teen na quadra de basquete, numa tenda montada especialmente pela JUNSOM, empresa especializada em som e iluminação, que
proporcionou a todos um serviço extremamente profissional. E para os adultos, vários ambientes com diferentes opções de música, amparados sempre por barraquinhas com comidas típicas e bebidas.

As atrações musicais do Palco Principal foram Henrique
Jota & Liana, Alan & Alex e a banda mais esperada da
noite: Cheiro de Amor, que não deixou ninguém parado.

Aline Rosa e os flashes

Aline Rosa, vocalista da banda encontrava-se ansiosa
antes de subir ao palco e disse: “espero fazer um
showzão aqui no Jaraguá. Estou muito feliz em cantar
em Minas, especialmente em Belo Horizonte.”

Alan e Alex e a Diretoria

Expectativa vivida também pela dupla Alan & Alex: “gostamos muito do Jaraguá, temos vários amigos aqui. Já
nos apresentamos nos principais clubes de BH e faltava
o Jaraguá. Este clube está bonito demais, possui uma
estrutura surpreendente para organizar festa deste porte. Estão todos de parabéns”, declarou Alan.

Denis e Ryan
Henrique Jota e Liana

O público lotou o estacionamento para curtir até o último momento todo o espetáculo, que também aconteceu
em grande estilo no Palco da Piscina, que contou com as
apresentações de Dança Country e dos grupos Bicho de
Pé, Ascensão e Wpontocom.
Boate Teen

Alan & Alex

Veja mais fotos em nosso site: www.jaraguaclub.com.br

Goes e o Dep. Federal Eros Biondini
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Oratório de Santo Antônio

Festa Junina

Festa Junina
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Base da PM na Portaria A

Espaço Kids

Robô fez a festa da criançada
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Festa Junina

Foi contagiante o II Arraiá Mirim realizado no estacionamento em frente às saunas e também no Parquinho,
no dia 16 de junho. Foi mais uma festa onde pais e
avós puderam se integrar melhor com a criançada. Barracas das
mais diversas brincadeiras ficaram espalhadas pelo Parquinho. No
estacionamento, para o maior conforto dos adultos, mesas foram colocadas estrategicamente perto dos brinquedos infláveis,
onde a meninada corria de um lado para outro.
Por volta das 18 horas, aconteceu a quadrilha infantil com
a participação de várias crianças vestidas à caráter. E logo
depois veio o show de Rafael Almeida, cantando várias
músicas ao ritmo de sertanejo universitário. Uma festa
típica onde o principal ingrediente, mais uma vez, foi a
integração da família jaraguense.

Festa Junina
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Pelada do

Waltinho

Na Área do Tatu quem não conhece Walter Giovanini, ou melhor, o Waltinho, senhor de características simples mas com
sentimentos nobres. Ele, sempre brincalhão, é o responsável
pela pelada do Tatu de domingo às 7h30, que leva o seu nome.
Há exatamente 47 anos, Geraldo Pacífico e o saudoso Walmir
fundaram essa pelada que tinha como característica inicial o
encontro dos peladeiros, ainda de madrugada, na Padaria do
Cardoso, ao lado da Igreja Santo Antônio. A lista de presença era
feita lá e, depois de tomado o café, todos subiam para o clube.

Área do Tatu
É interessante destacar algumas peculiaridades: - Toninho Lopes se diz o maior artilheiro, mas é chamado de enceradeira
por seus dribles irritantes – Mazzieiro é o jovem mais experiente com seus 78 anos, desfila simpatia e saúde pelo campo de
areia – Depois vem Dirceu com 75 e Edinho com 74 anos, todos
bem e com saúde - Waltinho, Diniz e Willian são os mais velhos
de pelada, com 36 anos correndo atrás da pelota – A resenha é
realizada na esquina do bar do boliche, onde sete participantes
não peladeiros se encontram para colocar a conversa em dia.
Dizem que nesta pelada o pessoal não pula muito alto porque senão São Pedro puxa o jogador com idade mais avançada pelo colarinho. Então, enquanto isso não acontece, vamos continuar brincando e jogando com esses jovens todo domingo pela manhã. E
quem quiser participar, vai um aviso: compareça, se apresente e
jogue. Não parece mas a Pelada do Waltinho é bem democrática.

Brincadeiras a parte, a organização, disciplina e amizade são
ingredientes indispensáveis todo domingo por aqui. A maioria
faz questão de chegar antes das 7h ao campo B para garantir lugar na primeira pelada. São 33 participantes efetivos que
contribuem mensalmente com uma quantia fixa para que, no
fim do ano, possa ser realizada uma confraternização entre os
peladeiros e família. No último domingo de cada mês é “obrigatória” a presença de todos ao churrasquinho realizado no
quiosque nº 01.

Renovação
A águia é a ave que possui a maior
longevidade de espécie.
Chega a viver 70 anos, mas para chegar a essa idade, aos 40 anos tem
que tomar uma difícil decisão.
Aos 40 anos ela está com as unhas
compridas e flexíveis, não consegue
agarrar as suas presas das quais se alimenta. Seu bico alongado e pontiagudo se curva. Apontando para o peito estão as
asas, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas, e voar já é tão difícil.
Então, a águia só tem duas alternativas:
Morrer ou enfrentar um dolorido processo de renovação que
irá durar 150 dias.

“Naquela época só jogavam os 14 primeiros atletas que chegavam, o restante voltava para casa”, relembra Waltinho às
gargalhadas. Hoje, a fim de manter os mesmos hábitos, alguns
ainda se encontram na padaria Ping Pão, mas são poucos.
Nessa pelada “democrática” todos têm direito a concorrer à
presidência, mas poucos querem. Entre brincadeiras e recordações, é citado um fato pitoresco acontecido em fevereiro de
2000, quando Willian, Pedro César e Barney quiseram derrubar
o Waltinho em eleição realizada no Tauá. Acreditem: resultado a favor dele de 404 x 03, em documento cuidadosamente
guardado.

Geral

Esse processo consiste em voar para o alto de uma montanha

Peladeiros atuais

Peru - Campeão do TATU-82 - Celso, Macedo, Prefeito, Paulinho,
Marcos (de pé), Morato, Waltinho e Marcão (agachados)
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e se recolher em um ninho próximo a um paredão onde ela não
necessite voar. Então após encontrar esse lugar, a águia começa a bater com o bico em uma parede até conseguir arrancá-lo.
Após arrancá-lo, espera nascer um novo bico, com o qual vai
depois arrancar suas unhas. Quando as novas unhas começam
a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas.
E só após 5 meses sai para o famoso vôo de renovação e para
viver então mais 30 anos.
Em nossa vida, muitas vezes, temos de nos resguardar por algum tempo e começar um processo de renovação.
Para que continuemos a voar um vôo de vitória, devemos nos
desprender de lembranças, costumes e outras tradições que
nos causam dor.
Somente livres do peso do passado poderemos aproveitar o
resultado valioso que uma renovação sempre traz.
Amigos, espero que tenham gostado da leitura e que ela possa,
de alguma forma, lhes ajudar.
Um grande abraço a todos,
Hilda Goes

Baile da Melhor Idade
Noite dos namorados foi o tema do baile do Clube da Melhor
Idade realizado em 13 de junho, no salão social. O pessoal,
como é de praxe, empolgou-se ao som de Hélio e Banda
Show e dançou animadamente. Caso queira mais fotos,
solicite pelo e-mail comunicacao@jaraguaclub.com.br
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Clima do Jaraguá
faz bem para qualquer um
Um dos grandes atrativos do Jaraguá não é sua infraestrutura, suas piscinas, seus campos ou suas quadras
poliesportivas. A grande vedete do clube é o clima.
Explica-se: localizado a poucos metros da maior lagoa de
Belo Horizonte e de outras áreas de vegetação da região,
Parque Ecológico da Pampulha, Jardim Zoológico, área
de preservação da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) e Estação Ecológica, o clube e toda região entorno
possuem um clima com características peculiares.
De acordo com o estudo do professor Wellington Lopes
de Assis, do Departamento de Geografia da UFMG, sobre
temperatura e umidade em Belo Horizonte, ao longo dos
últimos 100 anos, o clima da região da Pampulha caracteriza-se como mais quente que da zona sul da capital, principalmente, por conta da topografia. A Pampulha
está situada ao longo da “depressão belo-horizontina”
(terreno de relevo mais baixo), uma área mais aquecida
e com características de clima tropical.
Mudanças climáticas
Alterações no clima de qualquer região ocorrem lentamente, ao longo de vários anos. O certo é que, atualmente, essas modificações acontecem numa velocidade
cada vez maior e, por vezes, não as percebemos. Para
notar as diferenças que estão à sua volta, faça o seguinte exercício de memória: lembre-se dos dias que passou
no Jaraguá nesse último verão. Recorda-se que por vários dias, mais precisamente no fim de Janeiro, você não
pode usar o traje de banho, por conta dos dias frios? E,
por outro lado, reparou que foi possível até pegar um
solzinho em junho deste ano?
Você já tinha passado por um fim de outono e princípio
de inverno tão chuvoso quanto deste ano? Olha que teve
muita gente decepcionada com a ausência do frio como
componente da Festa Junina do Jaraguá. A fogueira perdeu o sentido e muita gente teve que guardar o casaco
chiquérrimo para outra ocasião.
Em resumo, todas essas situações distintas relacionadas ao tempo são reflexos das mudanças climáticas.
“O clima da Pampulha, assim como em todo planeta,
sofreu alterações ao longo das últimas décadas. O prin-

cipal agende catalisador dessas mudanças foi o homem,
principalmente, em decorrência da transformação da paisagem por meio de edificações,
cobertura asfáltica, ocupação desorganizada e aumento das
áreas impermeáveis do
solo”, constata Taiza de
Pinho Lucas, professora
de geografia do Centro Universitário de
Belo Horizonte
(UNI-BH).
O estudo do
professor
Wellington
aponta
que nos
períodos
comparados
(1931 a 1960 e
1961 a 1990),
as temperaturas
médias mensais
aumentaram
0,4ºC nos meses
mais quentes (janeiro, fevereiro e março)
e 0,5ºC nos meses mais
frios (junho, julho e agosto), sendo que, a mudança
fundamental foi a elevação das
temperaturas mínimas.
Tendências
A professora Taiza conclui que “o futuro depende do
uso e ocupação do solo. As alterações da superfície influenciam as trocas de energia. E o processo de verticalização, principalmente em corredores de vento, poderá
contribuir para intensificação dos núcleos de aquecimento, como identificados em outras regiões de Belo
Horizonte pelo professor Wellington”.
As alterações climáticas da Pampulha e de toda Belo Horizonte, indicam acréscimo na temperatura, elevando tanto
as médias mínimas, como as máximas. Outro prognóstico
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para o futuro é a intensidade dos fenômenos climáticos: as
chuvas tendem a serem cada vez mais intensas e volumosas; os períodos de seca tendem a aumentar; o frio será
mais rigoroso e com temperaturas mais baixas.
Preserve-se
Somos um dos animais mais resistentes da natureza. Apesar
de nossa fragilidade frente a outros bichos, somos os mais
adaptáveis a qualquer adversidade do tempo ou do clima.
Entretanto, da mesma forma que
temos uma boa parcela de culpa
nas transformações climáticas,
também podemos colaborar
na busca da reversão
do quadro. Voltando
ao nosso exercício de
memória, de parágrafos
anteriores, viaje um
pouco mais, e busque a
lembrança do período
de escola, quando
a professora lhe
ensinava a jogar
o lixo na lixeira, a
economizar água
e energia e ainda
a cuidar da natureza. Esses
são uns dos
grandes ensinamentos
dos mestres
escolares. Tudo
que lhe foi ensinado anteriormente,
está sendo repetido
atualmente para
seus filhos, sobrinhos
e netos. A lição que
tiramos é que ainda não apreendemos por completo essa matéria.
Recupere o tempo perdido e colabore
para redução dos impactos das mudanças climáticas,
simplesmente fazendo o que aprendemos na escola.
Proteja-se
Jusci Oliveira, enfermeira responsável técnica do Jaraguá, especialista em terapia intensiva, urgência, emergência e trauma, aponta algumas ações que você e sua
família podem tomar para se proteger em todas as estações do ano:
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Outono / Inverno
- No inverno, o corpo reduz a produção de suor, diminuindo esta alternativa de hidratação. Utilize hidratantes para o corpo;
- Consuma alimentos mais energéticos;
- Alimente-se com muitas e variadas frutas, legumes e
hortaliças. Elas são boas fontes de vitaminas necessárias para proteger o corpo das bactérias que proliferam
nesta época do ano;
- Hidrate-se sempre, beba no mínimo dois litros de água
por dia;
- Mesmo nos dias frios, não se exponha ao sol das 10h
às 16h; use protetor solar, óculos de sol e chapéu;
- Procure manter-se e ficar em ambientes ventilados,
evitando a contaminação e proliferação de bactérias;
- Mantenha a prática de exercícios físicos e evite um
inverno sedentário, acompanhe a programação e as opções fornecidas pelo Jaraguá;
- Use toucas para proteger os ouvidos, pois a friagem
pode causar otite (infecção no ouvido); os agasalhos
também são indispensáveis, cubra-se sempre com toalha ou roupão após as aulas de natação e hidroginástica;
- Após o uso dos trajes de banho (sungas e biquínis), os
retire assim que possível; a umidade e o calor são um
ótimo meio para a cultura de bactérias, previna-se.
Primavera / Verão
- Com o aumento da transpiração, mantenha a temperatura corporal e reponha a perda de água e sais com
uma boa alimentação (refeições leves e mais natural
possível) e hidratação.

Rio+20 - Mudanças climáticas:

preocupação mundial

Vinte anos após a Eco92, o Rio de Janeiro voltou a receber governantes e sociedade civil de diversos países
para discutir planos e ações para o futuro do planeta.
A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ocorreu na cidade de 13 a 22
de junho, deverá contribuir para a definição de uma
agenda comum sobre o meio ambiente nas próximas
décadas, com foco principal na economia verde e na
erradicação da pobreza.
Houve impasse em relação ao texto do documento
definitivo, um material de 53 páginas que apresenta boas intenções e o lançamento dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Fonte: Jornal do Brasil
http://www.jb.com.br/ambiental/noticias/2012/06/23/rio20-chega-ao-fim-recheada-de-elogios-e-criticas/
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Cifu

Histórias do Cifu

O

smar e Rubinho: dois “monstros” que nos permitiram conhecer um pouco mais sobre a história do
CIFU. Assim são chamados pois são considerados o
retrato fiel desse campeonato, que há 41 anos vem
empolgando gerações e mais gerações de peladeiros.

Eles são lendas vivas e em plena atividade esportiva pelos
campos de futebol do Jaraguá. Jogar bola está no sangue desses dois homens que, de acordo com suas declarações, são
os únicos remanescentes que participaram efetivamente de
todos os CIFUs.
Time do Cifu dos anos 60: Eninho, Geraldinho, Ildeu, Rubens Kibon,
Calabria Dante, Osmar
Paulo Corda Bamba, Jair, Nienaldo, Evair, Hélio - Faltaram: Ernani
(goleiro) e Roberto Mauro

Até no anos 80, existia apenas uma categoria e os jogos eram
realizados aos domingos. Nos anos 90, deu-se início à divisão
de atletas com mais de 40 anos de idade. E hoje, como todos sabem, mais de 700 atletas se dividem em 5 categorias,
onde, de acordo com palavras do Diretor de Futebol, Rogerinho, mais da metade dos participantes tem acima de 50 anos
de idade.

Hoje, Osmar, Rubinho e Rogerinho

Lembranças são muitas mas considera-se que a mente humana
é factível de lapsos de memória... Antes do chamado CIFU existiram outros campeonatos de futebol, mas a primeira comissão
organizadora foi composta por Luiz Simões, Luiz Vasconcelos,
Mauro Pires, Tonho e, é claro, Osmar e Rubinho. A comissão disciplinar composta por Ebio Vasconcelos, Enio Duarte e Isaac (Telê).
A ideia de realizar a primeira competição foi a partir da necessidade de fazer algo para que o clube continuasse com uma frequência de sócios interessante durante o inverno.

Durante todo esse tempo, Osmar foi líder de seus times, ou
seja, o responsável por entrar em contato com todos os jogadores, ajudar na escalação e responder pelo time frente às
comissões organizadoras. “Este ano deixei de lado esse compromisso. Quero agora somente jogar bola”, declara Osmar,
sempre com um sorriso no rosto.
Já Rubinho radicaliza e diz que este está sendo o seu último
Cifu. Há quem duvide desse “menino” que pode não ter tanto
vigor físico como outrora, mas que ainda deixa sua marca,
com sua técnica diferenciada e visão de jogo quando pega
na bola.
Pontos comuns que os dois, apoiados por Rogerinho, concordam é que o CIFU é o celeiro para novas amizades. “São resenhas após os jogos que nos fazem aproximar de um sócio
novato e trazê-lo para nosso convívio”, ressalta Rubinho.

Time do Jaraguá disputa Fecemg no anos 70
Tonho, Betinho, Marcio Martins, Luiz Garrafão, Rubinho, Hilton
Chaves e Osmar
Gilberto, Wagner, Sonera, Pita, Blair, Joãozinho, Dirceu e Feliciano

Os dois já foram assessores do futebol por várias vezes, sendo que Rubinho chegou a ser Diretor de Esportes Recreativos
também. A evolução do CIFU acontece naturalmente e a cada
ano recebe mais inscrições de sócios interessados em participar. Nesse ponto, Osmar sugere que num futuro próximo,
sejam realizados vários torneios de futebol simultaneamente
(campo, tatu e futsal), para que o CIFU não se torne muito
extenso e os campos fiquem fechados para pelada durante
longo período.

Sempre houve eventos de abertura com toda pompa e festas
de confraternização no encerramento. Patrocínio nas camisas,
novidade que no futebol profissional existe há pouco mais de
20 anos, no Jaraguá desde os primeiros campeonatos, já vinha
estampado nomes e logomarcas.

E assim caminha mais um CIFU para seu encerramento em
julho onde, ainda não conhecemos os vencedores dos jogos
mas, com certeza, conhecemos os vitoriosos da vida: Osmar,
Rubinho e toda legião de peladeiros que fazem desse campeonato o maior de todos.

V E M A Í N O B A I R R O J A R A G UÁ .

O QUE JÁ ERA BOM AGORA É ESPECIAL.

2 quartos com suíte e varanda e, 3 quartos com suíte,

closet e varanda gourmet. Lazer completo e até 3 vagas*.
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Piscina

• Piscinas • Academia
• Miniquadra • Espaço Gourmet
• Salão de festas • Brinquedoteca
• Espaço Teen • Playground
• Gazebo • Solarium

Miniquadra

Salão de festas

VISITE O DECORADO: Rua Boaventura, esquina com rua Professor Jerson Martins - Jaraguá.
Ligue agora:

4003 0980

Incorporação:

Corretor online:
www.rossiresidencial.com.br

Todas as imagens são representações artísticas, podendo sofrer alterações de cor, acabamento e composição. Empreendimento protocolado sob o nro 175164, com data de 23.05.2012, no 5º Cartório de Ofício de Imóveis. Este
empreendimento será comercializado somente após a emissão do Registro de Incorporação. *Consulte vinculação de vagas para cada unidade. O quantitativo de 3 vagas na garagem são correspondentes aos apartamentos da
tipologia cobertura de 3 quartos. Consulte um de nossos consultores.

