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agenda

ABRIL
12/04: Encerramento do Tatu
Local e horário: Área do Tatu – 9h
12/04: Torneio Prata Vapt Vupt
Local e horário: Salão de Sinuca – 8h
12/04: Torneio de Truco
Local e horário: Área do Tatu – 12h
18/04: 2ª Etapa FAM 
Local e horário: Piscina – 8h
18/04: 2ª Etapa Escola
Local e horário: Piscina – 8h
18/04: Torneio de Tênis 
Local e horário: Quadra de Tênis – 8h
19/04: Encerramento do Torneio de Tênis 
Local e horário: Quadra de Tênis – 8h
24/04: Happy Hour 
Local e horário: Deck Norte – 19h30 às 23h
25/04: Abertura CIFU 
Local e horário: Campo de Futebol B – 8h
25/04: Abertura Tatuzinho 
Local e horário: Campo de Futebol B – 8h 
26/04: Jarakids e Saideira Musical
Local e horário: Parquinho e Piscina – 10h
28/04: Workshop Segurança em piscinas 
Local e horário: Salão Social – 14h

MAIO
03/05: Abertura Torneio Inverno 
Local e horário: Salão de Sinuca – 8h
03/05: Abertura Torneio de Duplas de Boliche
Local e horário: Boliche – 12h
08/05: Baile das Mães
Local e horário: Salão Social e Deck Norte – 22h às 4h
16/05: 3ª Etapa FAM 
Local e horário: Piscina – 8h
16/05: Abertura Torneio de Peteca 
Local e horário: Quadra de Peteca – 8h
16/05: Abertura Torneio de Tênis Infantil 
Local e horário: Quadra de Tênis – 8h
19/05: Abertura Squash
Local e horário: Quadra de Squash – 8h
24/05: Encerramento Peteca  
Local e horário: Quadra de Peteca – 8h
24/05: Encerramento Squash 
Local e horário: Quadra de Squash – 8h
24/05: Encerramento Vôlei Feminino
Local e horário: Quadra de Vôlei – 8h
29/05: Happy Hour 
Local e horário: Deck Norte – 19h30 às 23h30
31/05: Encerramento Tênis Infantil 
Local e horário: Quadra de Tênis – 8h
31/05: Jarakids e Saideira Musical
Local e horário: Parquinho e Piscina – 10h

Eventos sociais e esportivos de abril e maio



É com grande 
satisfação que 
terminamos o 
primeiro ano de 
gestão, e como 
fato importante, 
fizemos um ba-
lanço do trans-
corrido ano de 
2014, demons-
trando e trans-
parecendo a ges-
tão financeira e 
patrimonial do 
Jaraguá Country 
Club.

O ano de 2014 foi um ano de grandes feitos, 
diríamos que um ano de superação, pois tive-
mos obras, aquisições, manutenção e investi-
mento em diversas áreas do Clube.

O Jaraguá iniciou o ano de 2014 com um 
montante financeiro em torno de R$ 230.000,00 
e no decorrer do ano terminamos as obras da 
piscina, reforma do campo, quitamos o valor 
da casa, adquirimos o sistema de gerencia-
mento integrado informatizado, fizemos o pla-
no de cargos e salários, sanamos o problema 
de toda a tubulação da rede pluvial do lado sul 
do Clube e melhoramos as instalações e infra-
estrutura com investimentos ao longo do ano.

Diante de todos esses fatos, entramos em 
2015 com saldo negativo de R$ 550.000,00, 
mais um empréstimo de R$ 300.000,00. Ao tér-
mino de janeiro deste ano, o Jaraguá conseguiu 
equalizar as contas e em fevereiro quitamos o 
empréstimo.

Surpreendentemente, o lado norte do 
Clube nos premiou com mais uma obra vulto-
sa, orçada em R$ 163.000,00, que é a manu-
tenção e a reconstrução da tubulação da rede 
pluvial e esgoto desse lado do Clube. Essa tu-
bulação passa por uma grande área do campo 
A, o que se fez necessário desviar a tubulação 
a fim de evitar a interdição e abertura de todo 
o gramado.

Por fim, queremos ressaltar também a si-

tuação jurídica do Clube. Recentemente houve 
um saque judicial de R$ 175.000,00 referente 
à ação proposta por Vanderlei Soares e Maria 
Aparecida relativa à perda do filho (afogamen-
to), ainda na gestão presidencial de Milton 
Miranda de Castilho.

Há outros processos, todos advindos de 
gestões anteriores, que estão sendo monito-
radas. Entendemos que é importante explicar 
as indenizações trabalhistas e cíveis, de valores 
consideráveis, que têm grandes possibilidades 
de serem pagas nesta gestão do Clube. Como 
exemplo temos: a ação civil da empresa Tuma 
(ar-condicionado do salão), com a estimativa 
da causa da ação de cerca de R$ 200.000,00. 

Estamos trabalhando para que num futuro 
próximo não tenhamos esses problemas, pois 
medidas estão sendo tomadas tais como a im-
plantação do plano de cargos e salários, siste-
mas de gerenciamento do Clube, contratação 
eficiente de terceirizados, seguindo todos os 
critérios jurídicos.

Em vista do relato acima, vale frisar que não 
houve abalo financeiro quanto à honra de nos-
sos compromissos, pois conseguimos mantê-los 
em dia e, ao meu pedido, houve contenção nas 
despesas de todas as áreas sem, contudo, dimi-
nuir o investimento social, mantendo o padrão 
e o conforto que os jaraguenses merecem.

Solicitamos que você, associado, continue 
participando com sugestões e críticas. Estamos 
à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Um forte abraço e uma ótima leitura!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

edITORIaL
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O Informativo do Jaraguá é uma publicação da Em Foco Mídia

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 a revista! Envie 
sua história, 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 por 
e-mail: revista@jaraguaclub.com.br. Participe!

“Ficamos sabendo sobre a mudança no Departamento de 
Marketing e ficamos satisfeitas, pois acreditamos que possa ser uma 
mudança positiva. Temos um clube maravilhoso e que pode melho-
rar em vários aspectos, bastando para isso ações que promovam me-
lhor nosso espaço e proporcionem melhores atrativos e informações 
para nós associados. Boa sorte e sucesso para a nova equipe.”

Márcia Mendes

“Soube no último final de semana que a comunicação do Clube 
Jaraguá ficará a cargo da mesma empresa que faz o jornal Jaraguá 
em Foco, que é aqui do bairro. Acredito que, com isso, o Clube ga-
nhará em qualidade e profissionalismo. Já conhecia o Clube e adquiri 
minha conta recentemente, pensando justamente na qualidade dos 
eventos e no espaço físico. Espero que com essa mudança os sócios 
sejam ainda mais beneficiados.”

Matheus Guimarães

“Gosto muito do Clube Jaraguá e percebo que ele está ficando 
cada vez melhor, com atrações praticamente todas as semanas, o 
que não acontecia antes. Parabéns à diretoria pelo entretenimento 
durante os meses de janeiro e fevereiro. Quem ficou em BH e optou 
por ir ao Clube teve muito que fazer diante de tantas boas opções de 
lazer e bandas na beira da piscina. Foi um sucesso!”

Carla Marins

FESTA JUNINA PELO FACEBOOK

Paulo Mendes: O Jaraguá fez ótimas escolhas para a Festa Junina. 
O evento no Clube não perderá nada em relação aos que acontece-
rão no mesmo dia e não há dúvidas de que teremos uma grande e 
animada festa.

Micheline Grapiúna: Vai ser um festão! Adorei a escolha da atra-
ção principal!!!

Keila Cançado: Parabéns, Clube Jaraguá! Nós merecemos!!!
Vanice M. Paula: Adoro César Menotti e Fabiano! Parabéns pela 

escolha!!!



índICe
8. Redes de água e esgoto recebem obras

8. Quadra de tênis é reformada

9. Sinuca recebe novas mesas e ar-condicionado 

9. Massagens femininas com horário marcado

11. Baile das Mães com muito samba

12. Começaram as tradicionais peladas

13. Apito inicial para o CIFU e Tatuzinho

14. Equipe de futebol entra forte na Copa Venda Nova

15. Vagas nas peladas para novos sócios

16. Maratona de Buraco reúne associados

16. Pizzas especiais no antigo Bar do Peixe

17. Associados conquistam títulos de boliche pelo país

18. Nadinho completa um ano em abril

20. Torneio de Vôlei Máster

21. Torneio Tropical de Vôlei Feminino

25. Corrida de rua no Circuito das Estações

26. Comitê feminino mostra a força da mulher no social

26. Projeto DançArtes promove diversão para o sócios

27. Coluna Turismo: Circuito das Grutas

28. Coluna Saúde e bem-estar: Como lidar com as dores de cabeça

30. Workshop sobre piscinas

30. Coral do Clube completa dois anos

31. Nova equipe assume marketing do Clube

31. Melhorias para trânsito na portaria A

31. Inovação Tecnológica

33. Coluna Aconteceu

42. Galeria: Este é o nosso Clube

11. Venda de ingressos
 para a Festa Junina

7. Parquinho e deck norte
recebem cobertura 

19. Escolinha de natação
beneficia sócios

22. Academia completa 10 anos

Seja parceiro do Jaraguá e amplie
a visibilidade de sua empresa!

ANUNCIE AQUI

3441-2725 / 2552-2525
mkt@jaraguaclub.com.br
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OBRaS

Dentro do Projeto Verão foi incluído o alu-
guel de duas tendas para evitar a exposição 
direta dos sócios ao sol, no deck norte e no 
playground. Instaladas em janeiro deste ano, as 
coberturas foram um sucesso e a Diretoria do 
Clube recebeu vários elogios quanto à sua uti-
lização. O associado passou a fazer um melhor 
aproveitamento, tanto do deck que não era tão 
utilizado antes, quanto dos brinquedos que não 
ficam mais quentes e se tornaram mais atrativos 
para as crianças.

O verão acabou, mas a Diretoria decidiu man-
ter as tendas nos locais, que também são úteis 
nos dias de chuva. A locação das tendas será 
mantida até que ocorra a instalação de cobertu-
ras definitivas nos dois espaços. Para isso, a equi-
pe responsável pelas obras iniciou um estudo 
para escolher a melhor estrutura e posteriormen-
te será dada a ordem de serviço para a instalação 
da cobertura permanente.

Parquinho e deck
norte recebem
cobertura
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A quadra 3 de tênis passará por re-
forma para melhoria na drenagem e 
para a troca do saibro. As obras come-
çaram no dia 17 de março e têm uma 
previsão para durar 60 dias. O principal 
objetivo é melhorar a estrutura para pro-
porcionar mais conforto ao associado.

O Clube oferece aulas de tênis in-
fantil e adulto em horários variados, 
de terça-feira a sábado. As aulas po-
dem ser individuais, em duplas ou 
em grupos de quatro pessoas. São 
três quadras de saibro e uma de ci-
mento. O ambiente também possui 
vestiário completo e quiosques inte-
grados à área. Enquanto a reforma 
acontece, as aulas estão sendo rea-
lizadas na quadra 2. Mais informa-
ções com o Departamento de Espor-
tes pelo telefone 3490-9111.

Quadra de tênis 
é reformada

Piso da quadra 3 de tênis deve ser 
trocado até o final de maio

Devido a uma erosão ocorrida 
atrás do campo A de futebol, será 
necessária uma obra para refazer 
parte da rede de água e esgoto, 
desviando-a do campo. A atual 
rede atravessa o mesmo, trazendo 
riscos para a ocorrência de novos 
desmoronamentos. Nessa obra 
será realizada a separação das re-
des de água pluviais e a rede de 
esgoto, uma vez que não existe 
essa separação atualmente. A 
obra tem uma estimativa de 60 
dias para execução, podendo se 
estender devido a intervenções 
não previstas, uma vez que não 
existem projetos anteriores de lo-
calização de redes antigas e outras 
interferências. Todos os trabalhos 
serão feitos sempre durante a se-

mana para não haver interdições 
das áreas de quiosques nos finais 
de semana. Em relação ao quios-
que da 1ª Pelada, também conhe-
cido como quiosque “Sô Nego”, 
o Clube tentará deixá-lo liberado 
nos finais de semana. Caso ocorra 
algum risco de acidente para o as-
sociado, será feita a interdição do 
mesmo.

Reparos são feitos em redes de água
e esgoto do setor norte do Clube

OBRaS
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Para proporcionar um ambiente 
ainda mais relaxante às associadas, 
as massagens realizadas na sauna 
feminina terão horário marcado du-
rante a semana. A marcação deve ser 
feita com antecedência de 48 horas. 
Os horários disponíveis são de terça 
a quinta-feira, das 15h às 21h, e na 
sexta-feira, das 15h às 19h. Aos sába-
dos, domingos e feriados as massa-
gens continuam sendo realizadas de 

acordo com a ordem de chegada, de 
8h às 16h. Atendimento sem horário 
marcado durante a semana ocorrerá 
somente se as reservas não preen-
cherem todas as vagas.

As associadas também podem 
aproveitar a sauna feminina em duas 
modalidades, uma a vapor e outra a 
seco, além de sala de repouso, bar e 
outros ambientes confortáveis para 
relaxar e descansar.

Massagens femininas têm mudanças na 
marcação de horário

Investimento na sinuca melhora o nível 
dos jogadores

A área da sinuca foi revitalizada e 
ganhou ar-condicionado. A reforma era 
uma solicitação dos sócios, que aprova-
ram o investimento. “O ar-condicionado 
da sinuca era um pedido antigo e pro-
messa da Diretoria. Ficou ótimo! No ve-
rão era bastante quente. O ambiente da 
sinuca que já era confortável e bem es-
truturado, ficou ainda melhor. Tivemos 
uma aceitação de 100% por parte dos 
associados que apoiaram a iniciativa do 
presidente, do vice-presidente e dos di-
retores, que lutaram para realizar esse 
feito. O salão, que já era considerado o 
melhor de Belo Horizonte, hoje é ainda 
mais”, ressalta Leandro Késsimos, dire-
tor de Esportes Recreativos.

Ele explica que o nível até aumentou 
e que agora os jogadores representan-
tes do Clube estarão mais bem prepa-
rados para os torneios fora do Jaraguá, 
assim como os internos. “Levando em 
consideração o nível técnico dos atuais 
jogadores de sinuca do Clube Jaraguá, 
tornou-se necessário a reestruturação 
do salão. No ano passado foram com-
pradas novas mesas, que já influencia-
ram na elevação do nível técnico dos 
jogadores”, exalta Leandro.
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Cola: Aglutinar, Cat, Cateter. Gasoso, Get, Nor, Vinil

No caça-palavras ao lado você encontrará respostas 
relacionadas à saúde e ao bem-estar. Encontre as palavras 
destacadas no gráfico. Na palavra-cruzada encontre respostas 
para o tema queimada de lixo.  Aprenda mais e divirta-se!

PERFIL DA SAÚDE NO
AMBIENTE DE TRABALHO

PaSSaTemPO

FICA A DICA
SEGURANÇA E PISCINA, EXCELENTE COMBINAÇÃO!

A piscina é um ótimo local de lazer, mas também oferece riscos.
Alguns cuidados podem fazer grande diferença!

Não brinque de empurrar pessoas para 
dentro da piscina. É fácil escorregar e bater 
a base da coluna (lombar), nuca ou a cabeça

Fora da água existem riscos também. Pisos 
escorregadios e quedas próximas à borda 
podem representar fraturasde crânio e 
membros. É aconselhável que as crianças 
estejam sempre calçando sandálias de 
borracha, pois evitam que elas escorreguem 

Não suba nos ombros de outras pessoas 
dentro da piscina. Não faça brincadeiras em 
que você pode cair próximo à borda, e assim 
bater a cabeça ou a coluna

É importante que os pais estejam
sempre atentos, pois acidentes podem

acontecer, por menores que sejamos riscos

Não terceirize a responsabilidade de
vigilância de seu  lho. Caso precise ir ao

banheiro ou à lanchonete, retire a criança
 da água e tenha certeza de que ela não

 entrará na piscina na sua ausência
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evenTOS

A tradicional homenagem do Clube Jaraguá às mães 
associadas acontecerá no segundo fim de semana de 
maio. O Baile das Mães será realizado no salão social na 
sexta-feira, dia 8 de maio, a partir das 22h. No domingo, 
dia 10 de maio, ocorrerá a missa às 10h30 no Belvedere e 
um almoço musical, a partir de 12h. 

As bandas Copo Lagoinha e Atômica irão animar o baile 
no salão social e a banda Dr. Dexter no deck norte. Além 
disso, os sócios mais jovens poderão desfrutar também da 
boate teen. O baile contará ainda com buffet self-service e 
o acesso será livre em todos os ambientes.

A festa mais esperada do ano, o Arraiá do 
Jara, vai acontecer no dia 13 de junho, com a 
presença da dupla sertaneja César Menotti e Fa-
biano. O palco principal do evento contará ainda 
com a apresentação do grupo de forró Chama 
Chuva. O primeiro lote de ingressos começa a 
ser vendido nas dependências do Clube a partir 
do dia 16 de abril.

Além do palco principal, um segundo palco 
será montado para receber o cantor Danniel 
Maestri e a banda Uai Pode. O público adoles-
cente também será contemplado com a Boate 
Teen, que vai acontecer no espaço Belvedere 
com discotecagem da equipe Junsom. Mas 
como se trata de uma festa junina, não pode fal-
tar a já aclamada Quadrilha Beija-Flor de Minas, 
completando as atrações musicais do evento.

Baile das Mães com muito
samba e animação

Arraiá do 
Jaraguá terá show de
César Menotti e Fabiano

Convite para não sócio adulto
1º lote: R$ 100,00 do dia 16/04 até o dia 31/05
2º lote: R$ 120,00 do dia 01/06 até o dia do evento

Convite para não sócio infantil (5 a 12 anos)
1º lote: R$ 50,00 do dia 16/04 até o dia 31/05
2º lote: R$ 60,00 do dia 01/06 até o dia do evento

Mesa para sócio (4 lugares):
R$ 180,00 (2x no condomínio)
Buffet self-service

Convite para não sócio:
R$ 40,00 (a partir de 13 anos)
R$ 20,00 (5 a 13 anos)
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O CIFU começará no dia 25 
de abril e enquanto isso as tradi-
cionais e concorridas peladas de 
futebol de campo do Jaraguá co-
meçaram com força total. Desde 
o dia 7 de março os campos A e B 
estão sendo intercalados para re-
ceber as 16 peladas de terça-feira 
a domingo. A resenha com cerve-
ja, churrasco e tira-gosto voltou 
a movimentar os quiosques que 
ficam ao lado dos campos, onde 
hoje já se reúnem os netos dos 
primeiros peladeiros, que comen-
tavam cada lance dos jogos e assis-
tiam os companheiros praticando 
o esporte mais popular do mundo.

A volta às atividades repre-
sentou mais uma vez uma grande 
reunião de amigos que se tornam 
uma verdadeira família. Dentre os 
espectadores das peladas do do-
mingo, dia 8 de março, houve tam-
bém a presença de várias mães e 
esposas, que foram recepcionadas 
na pelada dos 40tões com uma 
rosa e uma mensagem em ho-
menagem ao Dia Internacional da 
Mulher.

Começaram as tradicionais peladas
do Clube Jaraguá
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O maior torneio amador de clubes 
campestres do país vai começar. Com 
mais de quatro décadas de história, o 
tradicional CIFU chega à 44ª edição. Du-
rante os três meses de evento, cerca de 
600 sócios-atletas, divididos em equi-
pes, disputarão os almejados “canecos” 
de campeão.

A abertura está prevista para o dia 
25 de abril e as finais estão marcadas 
para 12 de julho. Aproveitando a pre-
sença do Atlético e do Cruzeiro na Copa 
Libertadores da América, o CIFU deste 
ano terá a temática desse torneio.

Todo associado com mais de 18 anos 
pode se inscrever. Serão cinco categorias: 
A divisão dos “boleiros” será feita nos 

tradicionais formatos: jovem (8 times), 
máster (8 times), sênior (10 times), es-
pecial (10 times) e veteranos (10 times). 
Um corpo técnico irá escolher em quais 
categorias os atletas irão atuar. Será feito 
um balanceamento do número de atle-
tas com as idades e eles serão distribuí-
dos nas 704 vagas disponíveis.

Tatuzinho
Enquanto os pais jogam o CIFU, os 

filhos também estarão atrás da “pelo-
ta”. O Tatuzinho começa e termina nas 
mesmas datas que o CIFU. Jovens entre 
5 e 18 anos estarão divididos nas cate-
gorias: fraldinha, iniciante, pré-mirim, 
mirim, infantil e juvenil. A separação 

dos atletas será feita da mesma forma 
que o CIFU.

A temática também será a Copa 
Libertadores. A inscrição é por ordem 
de chegada. No ano passado mais de 
200 jovens participaram, mas este ano 
a expectativa é maior. O motivo de fazer 
os dois eventos simultâneos deve-se ao 
valor familiar, pois pai e filho incenti-
vam um ao outro na prática do esporte 
e na convivência no Clube, valorizando 
assim a família jaraguense. “Os pais 
participam muito dos jogos. Ficam de 
fora gritando, orientando e incentivan-
do”, destaca o coordenador de esportes 
Rogério Marinho. 

Apito inicial para o CIFU
e o Tatuzinho
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Para repetir o bom desempenho do 
ano passado, as equipes sub-17, sub-15, 
sub-13 e sub-11 da escolinha de fute-
bol de campo do Jaraguá treinam para 
conquistar a Copa Venda Nova, torneio 
metropolitano que conta com a presen-
ça de vários clubes e equipes de forma-
ção de atletas profissionais. “Em 2014 
chegamos com quatro categorias na 
semifinal, dessas, duas na final. O nível 
da competição é alto, pois nela dispu-
tam atletas que jogam no América, no 
Atlético e no Cruzeiro. Na classificação 
por escola ficamos em primeiro lugar. 
Na média fomos a melhor colocada. Foi 
um feito, já que existe uma dificuldade 
de encontrar horários para o treinamen-
to devido à intensa agenda escolar dos 
jovens. E aqui só treina quem tem nota 
boa. Primeiro vem a escola e depois o 
futebol”, explica Rômulo Silva, coorde-
nador e treinador das equipes.

O torneio está em fase de grupos 
e em breve iniciam os “mata-matas”. 
Rômulo explica que o Clube Jaraguá in-
veste muito na equipe: “Futebol é caro. 
Mas o Clube nos dá toda a estrutura. 
Temos ótimos campos, ônibus para os 
jogos, alimentação, etc. Por isso nós 
temos histórico de revelação de joga-
dores.” A fase de grupos se encerra no 
começo de maio, e assim segue o “ma-
ta-mata” até o final de junho. Até lá ha-
verá momentos emocionantes durante 
a disputa e a torcida por um bom papel 
dos craques do Jaraguá.

Equipe de futebol entra forte
na Copa Venda Nova

Produtos light / diet    Barrinhas de cereais    Sementes e  bras
Snacks     Chocolates    Suplementos alimentares

Delivery
3582-2749
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Avenida Sebastião de Brito, 218 - Dona Clara | www.emporio t.com | vendas@emporio t.com
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Quando chegamos a um novo ambiente fi-
camos acanhados e tímidos, pois conhecemos 
pouco as pessoas e como funcionam determi-
nadas coisas. Nos clubes não é diferente, já 
que existem turmas de amigos e horários de 
atividades já definidos. Para facilitar a inserção 
dos novos sócios no bate-bola dos campos do 
Tatu (futebol de areia), a organização das pe-
ladas está divulgando todos os horários para 
que eles saibam como, quando e onde aconte-
cem as disputas.

Um dos organizadores das peladas é 
Walisson Denilli (Baiano), assessor da gestão 
de esportes. Ele explica que algumas peladas 
estão precisando de atletas e que essa é uma 
ótima oportunidade para os novos amigos: 
“Nós temos uma pelada aos sábados há mais 
de cinco anos, na qual estamos precisando de 
jogadores. Além dessa, existem outras duas 
com necessidade de atletas. Todas elas no 
Tatu. O Clube cresceu demais e temos muitos 
sócios novos, então estamos convocando-os a 
participarem dessas peladas, até como forma 
de socializar com as pessoas e fazer novas ami-
zades”, destaca.

Ele explica que a interação nas peladas é 
ótima: “As pessoas pensam que existe muita 
‘panela’, mas é só a pessoa marcar presença 
nas peladas que vai jogar. No ano passado 
muitos novos sócios entraram e foram bem re-
cebidos, inclusive nas peladas do campo gra-
mado”, avisa Baiano.

Peladeiros convocam novos sócios
para as peladas

HORáRIOS PARA AS 
NoVAS PElADAS

Domingo: Campos A e B do Tatu livres a 
partir de 11h. Campo C livre.

Sábado: Campo A liberado e campo B a 
partir de 14h. Campo C livre.

Quarta-feira: Os três campos (A, B e C) 
livres à noite.

Terça-feira: Campo C. 

Obs: O Campo C está liberado todos os 
dias. Não existem peladas marcadas.

DoMINGo
Campo A:
1ª Pelada – Sabará 
2ª Pelada – De domingo
Campo B: 
1ª Pelada 7h – Waltinho 
2ª Pelada 9 h – Das novy 

TERÇA-FEIRA
Campo A:
Terça Nobre 19h 
Campo B: 
Terça do Tatu 

QUINTA-FEIRA
Campo A: Amizade 19h
Campo B: Orlando 19h
Campo C: Fabiano 20h 

SÁBADo
Campo B:
1ª Pelada - Suor e Cerveja 9h
2ª Pelada – Meio-dia 12h

PElADAS Do TATU
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Muita gente não sabe, mas Clube 
Jaraguá conta com uma das melhores 
pizzas da região. No antigo Bar do Peixe, 
a Fatias Pizzaria oferece do mais novo 
ao tradicional no segmento. “Temos 
sabores especiais: frango com molho 
barbecue; presunto parma com geleia 
de damasco; carne seca com catupiri; 
camarão com catupiri e alho poró. Além 
disso, frango a bolonhesa, a moda, por-
tuguesa, dentre outros sabores”, expli-
ca Madison Fabrício, responsável pelo 
restaurante. Ele relata como chegou 
ao espaço: “Faço rodízios fora do Clu-
be. Comecei a experiência no clube do 

Cruzeiro. Foi um sucesso. Então recebi 
o convite da Diretoria para vir para cá. 
Foi uma ótima escolha. O Clube tem pú-
blico durante todo o ano. É como uma 
cidade do interior. Todos se conhecem, 
são unidos e se relacionam. Tenho pra-
zer em trabalhar aqui”, exalta.

Mesmo assim, a tradição do espaço 
com os peixes continua, além do tira-
gosto e do almoço. “Colocamos feijoa-
da todos os sábados, feijão tropeiro aos 
domingos, e para manter a tradição ofe-
recemos traíra sem espinho, tilápia es-
palmada e filé de tilápia, dentre outras 
porções como a deliciosa picanha na 

brasa”, destaca Madison.  Quem quiser 
também pode realizar sua festa no es-
paço, com desconto para aniversarian-
tes. O bar está aberto em todos os dias 
de funcionamento do Clube.

Os “buraqueiros” de plantão tiveram 
um intenso dia de disputas acirradas na 
área do Tatu. 24 duplas concorreram 
ao título de campeão da Maratona de 
Buraco, ocorrida no Clube no sábado, 
dia 21 de março. A competição, que foi 
aberta a todas as idades, iniciou com a 
concentração dos jogadores pela ma-
nhã, passou intensa pela tarde com a 
abertura dos jogos e invadiu a noite do 
Jaraguá, quando aconteceu a divulga-
ção dos resultados e a confraternização 
final.

Uma regra definiu a emoção dos jo-
gos. Apenas no fim do dia os resultados 
foram divulgados, assim o suspense to-
mou conta da competição e cada dupla 
disputou intensamente cada carta do 
jogo. A dupla Messias e Ivone foi a cam-
peã. A diferença foi curta para a segun-

da colocada, Suzana e Marina. Foram 50 
pontos de diferença. (22.070 x 22.020). 
A dupla Valéria e Vitor foi a terceira co-
locada.

O diretor da área do Tatu, Aglai de 
Aquino, o Barney, destacou a prática 
do jogo e promete mais: “É um evento 
tradicional e muito esperado aqui da 
área do Tatu, sendo apenas uma prévia 
do campeonato que teremos a partir 
de maio”. Na programação do segundo 
semestre, tanto o campeonato como 
a maratona se repetem. Fique de olho 
no site e nos quadros de aviso do Clube 
para saber sobre as datas de inscrições 
e das disputas.

Truco em alta no Tatu
O truco é um dos jogos de cartas 

mais populares e também está em alta 

no Clube. O Campeonato de Truco vai 
começar no dia 12 de abril na área do 
Tatu.  A expectativa é de que mais de 20 
duplas iniciem a disputa pelo troféu de 
campeão. O torneio começa com uma 
fase de grupos, quando os componen-
tes jogam entre si. Depois os melhores 
classificados jogam o “mata-mata” até a 
final. 

As divisões das chaves serão feitas 
após a definição do número de duplas. 
Durante as disputas, uma comissão es-
tará presente para resolver situações 
controversas. A previsão é de que o 
torneio dure cerca de um mês, assim 
os truqueiros devem ficar de “olho” 
nos informativos, site e redes sociais do 
Jaraguá. Fique atento também às dispu-
tas aos domingos a partir de 12 horas.

Dia de muitas canastras na
Maratona de Buraco

Pizzas especiais no antigo Bar do Peixe



Abril 2015 17

ESPORTES

O tradicional Torneio Início de 
Boliche do Clube Jaraguá contou 
com a participação de 30 atletas 
e teve sua final realizada no dia 
29 de março. Seis finalistas dis-
putaram as partidas. O vencedor 
foi Mauricio Gastin, que venceu 
Anderson Figueiredo na grande 
final. A terceira colocação ficou 
com Thiago Aquino.

Foram premiados também 
os jogadores que realizaram a 
melhor série (sequências de cin-
co partidas no mesmo dia) e a 

melhor partida. Igor Lopes fez a 
melhor partida com 276 pontos 
e Mauricio Gastin, a melhor série 
com 987 pontos.

O próximo torneio será de 
duplas e começará no dia 3 de 
maio. O horário para os jogos 
nos finais de semana é a partir 
de 12h e durante a semana às 
19h. Os sócios interessados em 
participar poderão fazer a sua 
inscrição a partir do dia 19 de 
abril no próprio boliche ou no 
Departamento de Esportes.

Torneio Início
de Boliche

A equipe de boliche do Jaraguá 
Country Club conquistou o inédito 
título de Campeã, no 30º Campe-
onato Brasileiro de Clubes reali-
zado entre os dias 2 e 5 de abril 
no NeoGeo Bowling, localizado 
no Shopping Internacional de 
Guarulhos (SP). O torneio reuniu 
os melhores atletas de cada clube 
do Brasil, o que torna a competi-
ção muito acirrada. Os associa-

dos Thiago Felicetti, Renato Pena, 
Barney Aquino, Vanessa Andrade 
e Eduardo Andrade, além da con-
vidada Marília Xavier, venceram a 
segunda divisão de equipes e con-
quistaram o troféu para o Clube. 
Destaque ainda para Thiago e 
Eduardo que conquistaram, por 
duas vezes, a melhor pontuação 
(all event) em disputas diferentes. 
Parabéns aos atletas!

Associados de todas as idades conquistam 
títulos de boliche em torneios pelo país

A Copa Coca-Cola é um tor-
neio anual de boliche amador 
realizado no Boliche Del Rey, lo-
calizado no shopping de mesmo 
nome, na região da Pampulha, 
aberto para admiradores de 
todas as idades desse esporte. 
Com o privilégio de ter uma 
pista de boliche em suas depen-
dências, o clube Jaraguá sempre 
foi representado por crianças, 
adolescentes e adultos nesse 
torneio. Neste ano, cinco asso-
ciados receberam premiações, 

no dia 20 de março, represen-
tando bem o Clube. São eles: 
Willer Leonardo (1º lugar na ca-
tegoria adulto), Fabily Rodrigues 
(1º lugar na categoria adulto 
expert), Valentina Bueno (1º lu-
gar na categoria infantil femini-
no), Arthur Henrique Barros (2º 
lugar juvenil masculino) e Ana 
Júlia Honorato (2º lugar na ca-
tegoria juvenil feminino). O 
torneio normalmente acontece 
entre os meses de fevereiro e 
março.
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A escola de iniciação de nado 
sincronizado, também chamada de 
“Nadinho”, completa um ano neste mês 
de abril. Exemplo de sucesso dentre as 
diversas modalidades do Clube Jaraguá, 
o sucesso e aperfeiçoamento da jovem 
turma são nítidos. É o que destaca Dalci 
de Oliveira, diretora do parque aquá-
tico: “O nado sincronizado sempre foi 
bem conhecido no Jaraguá. Com a re-
novação da equipe tivemos a ideia de 
abrir o nado sincronizado para inician-
tes, ensinando meninas de todas as 
idades que sabiam o básico da natação. 
Estou muito satisfeita com o nadinho. O 
Webert que iniciou a turma é um profes-

sor exigente que tem uma ótima sintonia 
com as meninas e elas têm consciência 
de que apesar do glamour da modalidade 
é preciso ter muita dedicação.”

O professor Webert Ferreira tam-
bém se mostra empolgado com a evo-
lução da turma ao longo desse primeiro 
ano. “Posso dizer que evoluí junto com 
as meninas. Vejo o trabalho dando fru-
tos, o desempenho cada vez melhor 
dentro desse 
período que a 
escolinha exis-
te. Elas mes-
mas veem o 
próprio desen-

volvimento e querem aprender sempre 
mais”, ressalta. 

Durante esse primeiro ano as alunas 
iniciantes do nado sincronizado já fizeram 
três apresentações, a última delas no co-
meço de março deste ano. As vagas estão 
abertas para novas alunas que se interes-
sam pela modalidade. As aulas de nado 
sincronizado acontecem no Clube Jaraguá 
nos horários de 10h às 11h e de 16h às 17h.

“Nadinho” completa um ano em abril
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Natação para bebês, infantil, ju-
venil e adulta, além de nado sincro-
nizado, deep water e hidroginástica. 
Essas são algumas das modalidades 
aquáticas que o clube Jaraguá propor-
ciona para os seus associados. A esco-
linha de natação tem atendido a uma 
grande demanda de alunos de todas 
as idades, com turmas pela manhã, 
tarde e noite. Com aulas dinâmicas, 
piscina coberta e aquecida, novos pro-
fessores e novos horários, a procura 
pelo esporte aumentou consideravel-
mente no início deste ano. Com vagas 
limitadas, o Clube não abre mão da 
qualidade de ensino, evitando assim 
muitos alunos na mesma turma.

A natação é um dos únicos espor-
tes que trabalham todos os músculos 
do corpo ao mesmo tempo. Além dis-
so, a prática da atividade melhora a 
capacidade de raciocínio e aumenta a 
capacidade circulatória e respiratória. 
Assim, o Clube Jaraguá tem investido 
cada vez mais em melhorias para o 
conforto do sócio. 

Natação para bebês

Devido ao interesse dos pais asso-
ciados e à grande demanda, o Clube 
começou a oferecer a natação para 
bebês a partir de março deste ano. As 
aulas são para crianças entre seis me-
ses e três anos e têm duração de 20 

minutos. Ministradas pela professora 
Graziela na piscina aquecida do Clube, 
as aulas acontecem no período da ma-
nhã e da tarde, de terça a sexta-feira. 
As turmas têm no máximo oito alunos 
e as crianças aprendem, de maneira 
lúdica, a se adaptar com a água, além 
das posições dos nados. É obrigatório 
o acompanhamento de um responsá-
vel (pais, avós ou babá) dentro da pis-
cina com o bebê.

Para verificar as vagas disponíveis, 
entre em contato com o Departamen-
to de Esportes por meio do telefone 
3490-9111.

Escolinha de natação beneficia
sócios do Jaraguá

A aluna mais nova 
da natação é a Gabriela Vieira, 

de seis meses. Já a aluna mais 
experiente é Naly Roque, de 83 

anos, que pratica o esporte 
há 14 anos. “É só querer que 
você aprende. Hoje eu não 
tenho nenhum problema gra-
ças à natação. Ao entrar na água 
eu esqueço todos os problemas”, 
destaca Naly.
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As mulheres acima de 50 anos da equipe 
de vôlei do Jaraguá e de outros clubes da re-
gião da Pampulha deram exemplo de vitali-
dade aos jovens. Elas disputaram o Torneio 
Quadrangular de Vôlei Máster, que aconteceu 
em março no Clube. Além do time do Clube, 
as equipes da AABB (Associação Atlética Banco 
do Brasil), Belo Horizonte e Bola Mania tam-
bém participaram do torneio. Foram dois finais 
de semanas, com jogos aos sábados e domin-
gos. “Tudo correu na mais perfeita harmonia 
e integração entre as equipes participantes”, 
relata a assessora de vôlei do Departamento 
de Esportes Especializados, Rosângela da Silva, 
conhecida no Clube como Dica.

A AABB foi a campeã, seguida pelas equi-
pes da Bola Mania e do Jaraguá. Em breve um 
torneio semelhante será realizado na catego-
ria acima de 45 anos. As datas serão divulga-
das porteriormente. 

Torneio de Vôlei Máster 
entre clubes da Pampulha
valoriza a mulher
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A abertura do Torneio Tropical de Vôlei 
Feminino do Jaraguá aconteceu no dia 29 de 
março. Com o objetivo de ressaltar os cuidados 
com a saúde, a organização do campeonato 
utilizou nomes de frutas para as oito equipes: 
Uva, Laranja, Pera, Abacate, Abacaxi, Morango, 
Manga e Ameixa. A final do torneio, a festa de 
confraternização e a premiação das equipes se-
rão no dia 24 de maio. 

Cada equipe é composta por seis atletas. 
Jogadoras “coringas” inteiram outro time, caso 
alguma atleta esteja ausente. O campeonato co-
meça com a etapa de classificação e na sequência 
serão realizados os “mata-matas”. Mulheres de 
todas as idades estão inscritas nos campeonatos.

Nos feriados prolongados (21 de abril e 1º 
de maio) não haverá jogos. As partidas são rea-
lizadas sempre aos domingos, a partir de 8h15. 
Compareça ao Complexo Esportivo e prestigie 
as atletas do vôlei do Jaraguá.

Torneio Tropical de Vôlei
Feminino começou
em março
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A academia do clube Jara-
guá completou 10 anos no dia 2 
de abril. O coordenador Stefani 
Miranda trabalha no espaço des-
de sua fundação. Ele afirma que 
a criação do espaço para a aca-
demia era muito esperada pelos 
sócios. “Começamos com uma 
média de 50 alunos e em pouco 
tempo subimos para cerca de 
400. Com a mudança de espaço 
há quatro anos, conseguimos 
mudar o ambiente, trocamos 
para um lugar mais amplo e hoje 
temos cerca de 1.000 alunos, 
que é o limite da área da aca-
demia. Recentemente tivemos 
uma troca de alguns aparelhos 
de ginástica e também recebe-
mos alguns eventos importan-
tes”, destaca.

Stefani relata que entrou no 
Clube no início de sua carreira 
profissional: “Estive envolvido 
com toda a criação da academia, 
desde a compra de aparelhos à 
formulação de regras e métodos. 
Tenho uma gratidão muito gran-
de ao Clube, porque esta acade-
mia faz parte da minha história.”

O fisioterapeuta Hilton 
Freire, que também acompanha 
a academia desde sua fundação, 
conta como é fazer parte dessa 
história. “Gosto muito de traba-
lhar aqui, pois as pessoas são 
muito tranquilas. Fui muito bem 
acolhido e tento retribuir isso no 
atendimento ao sócio”, afirma. 

De acordo com Stefani, a 
meta para os próximos anos é 
dobrar o espaço da academia. 
Assim, o número de alunos po-
derá aumentar e o atendimento 
será complementado com a im-
plantação de outras modalida-
des de exercícios. Além disso, 

também existe a proposta de 
trocar 20 a 30% dos equipa-
mentos.

A academia ofere-
ce aulas de muscula-
ção e spinning, além 
das aulas coletivas 
de roaming class 
e abdominal, que 
não têm custo 
adicional para o 
associado. Os 
treinos da corri-
da, mix training, 
mix localizada 
e alongamento 
são subordina-
dos à academia.

Academia do Jaraguá
completa 10 anos
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Anna lúcia Soares 
“Sou sócia desde novembro de 1989. Frequento a academia des-

de quando ela foi fundada e faço parte também da equipe de 
corrida. A evolução da academia foi ótima, mas acho que ainda 
precisa aumentar o espaço. Ela melhorou muito, pois coloca-
ram mais aparelhos, novas atividades e aumentaram as salas. 
É um lugar que todos gostariam de ter para malhar. Gosto de-

mais daqui e não tenho o que reclamar.”

Arino Barbosa com o filho Braúlio Barbosa
“Entrei na academia do Jaraguá um mês depois 

da inauguração e estou lá até hoje. Ela passou 
por diversas mudanças e hoje está bem mais 
organizada e com bons aparelhos. Além disso, 
é um espaço de bom relacionamento, clima 
bom e democrático, em que as pessoas vão 
sem limitações e são bem acolhidas. Eu tenho 

um filho que é portador de necessidades espe-
ciais que é muito bem recebido na academia do 

Clube. Ele recebe esse acompanhamento no Clube 
também há 10 anos. Uma sugestão para a academia 
melhorar é fazer programas especiais para a melhor 
idade.”

Werciley Siqueira
“Sou aluno da academia há 10 anos. Entrei para fa-
zer um reforço muscular, pois pratico vários esportes 
e isso me ajuda muito. Ocorreram várias mudanças 

interessantes, como as aulas de spinning e o aumento 
do espaço. Aconselho todas as pessoas que praticam 

esporte no Clube que façam parte da academia. No meu 
caso é um auxílio ótimo para evitar lesões e creio que pode 

funcionar como apoio para demais pessoas que praticam esportes.”

Herbert Mourão
“Faço parte da academia desde o início. Frequento todos os dias da semana e em 

horários alternados. Fiz vários amigos na academia e os professores são muitos bons. 
Hoje somos como uma família. Acredito que o Clube investiu muito e a academia se pro-

fissionalizou bastante, em termos de aparelhos e professores. É uma academia top de linha 
em Belo Horizonte. Gosto muito da diversidade das atividades oferecidas e daqui não saio mais.”



Baile das Mães

08/05

Venha sambar no

22h às 4h
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Deck norte
Banda Dr. Dexter

Boate teen

Salão Social
Banda Copo Lagoinha

Banda Atômica

O brinde será entregue às mães somente nesse dia, de 9h às 14h
(no hall de entrada do salão social) e de 14h às 17h (na sala da gerência).

Missa em homenagem
às mães

10/05
Local: Belvedere | Horário: 10h30
Almoço Musical no salão social às 12h

Mesa para sócio no salão

4 lugares (limitadas): R$180,00 (2x no condomínio) 

Buffet Self-service

Restrição de entrada de alimentos e bebidas

ACESSO LIVRE EM TODOS OS AMBIENTES
Convite não sócio: R$ 20,00 (5 a 12 anos), R$ 40,00 (a partir de 13 anos)
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No dia 15 de março, a equipe de corrida do 
Clube Jaraguá esteve presente na prova Circui-
to das Estações – etapa Outono, realizada na 
Lagoa da Pampulha. Participaram 50 atletas que 
conquistaram bons resultados e um destaque na 
classificação por faixa etária. Os associados que re-
presentaram o Clube nessa 10ª edição da corrida, 
participaram das categorias de 5 e 10 quilômetros. 
A equipe já iniciou a preparação para sua próxima 
prova oficial, a Corrida Cross Country All Limits, 
que será realizada no dia 31 de maio na Lagoa dos 
Ingleses, com percursos de 8 e 13 quilômetros.

Equipe de corrida marcou presença
no Circuito das Estações
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Espetáculos teatrais, musicais, pa-
lestras com profissionais renomados, 
entre outros eventos, todos gratuitos. 
Quem deve estar proporcionando ativi-
dades de tanta qualidade com entrada 
franca? Seria a Prefeitura, o Governo 
do Estado ou uma multinacional que 
investe em cultura e educação? Nenhu-
ma das alternativas. São as mulheres 
do Clube. Tudo isso graças ao empenho 
de um grupo feminino que quer trans-
formar o Jaraguá em um local cada vez 
mais saudável.

O Comitê Feminino foi fundado na 
gestão Felisberto Goes para reunir só-
cias de todas as idades para trabalhar 
em prol da mulher jaraguense. “Havia 
um pouco de machismo, mas conse-
guimos mudar esse perfil. O intuito é 
trabalhar pela mulher, que é tão fre-
quentadora quanto o homem”, afirma a 
membro do grupo e conselheira Cristina 
Lacerda. Ela conta que muitas ações vi-
toriosas já foram feitas: “Fizemos even-
tos culturais e palestras educativas com 
o intuito de unir a família e educar os ado-
lescentes. Trabalhamos o lado social do 
Clube. Nos eventos angariamos leite, ali-
mentos não perecíveis, fraldas infantis e 
geriátricas, etc. Atendemos a asilos e cre-
ches por meio de indicações dos sócios.” 

Cristina conta que teve amplo apoio 
da atual gestão. “Inicialmente alguns 
não entenderam nossa proposta. Então, 
por orientação da presidência, ligamos 
o comitê à diretoria social, que nos dá 
apoio. Assim temos uma visão melhor 
do que realmente vai agradar os asso-
ciados e o apoio da Diretoria, mas so-
mos independentes”, explica.

Elas querem ampliar as ações do 
comitê e o número de participantes. 
Cristina alerta ainda sobre a resistên-
cia às palestras. “Nosso intuito não é 
só promover espetáculos, mas sim pa-
lestras ricas e educativas. Gostaríamos 

que as pessoas entendessem como é 
rico e educativo esse tipo de evento. A 
proposta do comitê não é só trazer pe-
ças teatrais, e sim ajudar na qualidade 
de vida e num ambiente mais saudável”, 
afirma.

A força da mulher no social
Comitê Feminino está de portas abertas para participação 
das mulheres em eventos culturais, sociais e filantrópicos

Lançado em fevereiro de 2014, o 
projeto DançArtes conta com uma equi-
pe de professores capacitados para 
inserir a dança de uma forma lúdica e 
prazerosa para cada integrante do gru-
po. Além de ser um exercício físico, a 
dança faz com que os praticantes se 
socializem, testem os limites do seu 
próprio corpo e se divirtam ao mesmo 
tempo. O projeto forma bailarinos, sem 
o compromisso acadêmico, integrando 
técnicas que mesclam o didático e a di-
versão. As aulas misturam ginástica com 
sequências curtas de danças latinas e o 

participante chega a queimar de 500 a 
1.000 calorias por aula.

As aulas são abertas a todos os as-
sociados e retornaram no início de feve-
reiro com novas modalidades. A zumba, 
um dos estilos de dança mais procura-
dos, acontece duas vezes por semana, 
às terças e quintas-feiras, e em dois 
horários, às 19h30 e às 20h30. Ainda 
estão disponíveis algumas vagas no ho-
rário das 19h30. Outra modalidade mais 
recente oferecida pelo Clube é o sapa-
teado. A aula inaugural aconteceu no 
final de março e os associados ainda 

contam com um desconto especial. O 
projeto DançArtes investe na política 
de que os que dançam são mais feli-
zes. Participe!

Projeto DançArtes promove atividade física e diversão
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inas Gerais é conside-
rado um dos maiores 
centros turísticos do 
Brasil. O estado apre-

senta opções variadas como par-
ques florestais, cachoeiras e mui-
tas cidades históricas, cenários da 
época do Brasil colonial. Por sua 
formação geológica, de grande ex-
tensão calcária, é também um dos 
estados brasileiros mais ricos em 
grutas e cavernas. Das 4.030 cata-
logadas pela Sociedade Brasileira 
de Espeleologia (SBE), nada menos 
que 1.633 estão concentradas no 
estado.

A Secretaria de Estado do 
Turismo de Minas Gerais ofi-
cializou, recentemente, o 
Circuito das Grutas, compos-
to por 14 municípios mineiros: 
Caetanópolis, Capim Branco, 
Confins, Cordisburgo, Funilândia, 
Inhaúma, Jequitibá, Lagoa Santa, 
Matozinhos, Paraopeba, Pedro 

Leopoldo, Prudente de Morais, 
Santana de Pirapama e Sete Lagoas.

Das centenas de grutas que 
se encontram em Minas Gerais, 
um expressivo número se concen-
tra nesses municípios, incluindo 
as três mais famosas: a Gruta do 
Maquiné, em Cordisburgo; a da 
Lapinha, em Lagoa Santa; e a do 
Rei do Mato, em Sete Lagoas, que 
correspondem ao Circuito das Gru-
tas, certificado em janeiro de 2006.

As grutas foram refúgios de 
nossos ancestrais, que deixaram 
em suas paredes o relato de um 
tempo muito distante. Visitar uma 
gruta mineira é experimentar o 
prazer indescritível de desvendar 
os segredos do subsolo de Minas 
Gerais, que nos revela rios, cachoei-
ras, magníficas formações de es-
talactites e estalagmites, ossadas 
humanas, grandes animais extin-
tos e uma variedade de riquezas. 
Vale a pena conferir!

Gruta do Maquiné (Cordisburgo)
Distância de Belo Horizonte: 120 km 
Horário de visitação: Terça a domingo, de 9h às 17h 
Informações: (31) 3715-1425
Valor do ingresso: R$  18,00 (inteira) /
R$  9,00 (meia)

Gruta Rei do Mato (Sete lagoas)
Distância de Belo Horizonte: 70 km 
Horário de visitação: Diariamente de 8h às 16h30 
Informações: (31) 3775-2695 
Valor do ingresso: R$ 15,00 (inteira) / 
R$  7,50 (meia)

Gruta da Lapinha
Distância de Belo Horizonte: 53 km 
Horário de visitação: Terça a domingo, de 9h às 16h
Informações e agendamentos: (31) 3689-8422 / 
3689-8592 / 3689-8585
Valor do ingresso: R$  15,00 (inteira) / 
R$ 7,50 (meia)

Circuito Turístico das Grutas
Uma boa opção de passeio com a família

INTERNET

INFORMAÇÕES
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Certamente qualquer pessoa do 
seu convívio já sentiu algum tipo de 
dor de cabeça. Talvez não haja no 
mundo quem nunca tenha tido esse 
problema após um dia agitado, re-
sultado de uma jornada cheia de afa-
zeres, tensões e estresse. A maioria 
toma um comprimido e tenta descan-
sar ou até mesmo dormir para que a 
dor passe. Essas dores podem indicar 
que você está fazendo algo que não é 
bom para a saúde do seu corpo ou ser 
um sinal de que algo mais sério possa 
estar acontecendo. Pode ser um sinto-
ma de um distúrbio orgânico simples, 
uma doença série e complicada ou 
simplesmente uma característica indi-
vidual, como a cefaleia tensional ou a 
enxaqueca.

Você saberia diferenciar uma sim-
ples cefaleia (dor de cabeça) de uma 
enxaqueca? Essa é uma dúvida co-

mum para muitas pessoas. Segundo a 
Sociedade Brasileira de Cefaleia, 95% 
da população apresentarão algum tipo 
de dor de cabeça ao longo de sua vida. 
Cerca de 70% das mulheres e 50% dos 
homens apresentam pelo menos um 
episódio de cefaleia ao mês. 

A enxaqueca é apenas um dos ti-
pos de dor de cabeça e manifesta-se 
mais nas mulheres (80%) do que nos 
homens (20%). Mas não a única; exis-
tem muitas outras. Para se ter uma 
ideia, a Sociedade Internacional de 
Cefaleia reconhece mais de 150 tipos 
de dores de cabeça diferentes. Em 
85% dos casos, a dor é predominan-
temente unilateral e frequentemente 
é descrita como latejante (pulsátil). 
Além da dor, os pacientes costumam 
apresentar outros sintomas durante 
a crise de enxaqueca como a intole-
rância à luz (fotofobia) e intolerância 

Dor de cabeça merece cuidados e pode 
ser sintoma de alguma doença

70%
das mulheres 

apresentam pelo 
menos um episódio 
de cefaleia ao mês
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a ruídos (fonofobia). 
Alguns fatores podem ser desen-

cadeantes como a ingestão de bebidas 
alcoólicas em excesso, principalmente 
o vinho; achocolatados; causas hor-
monais, que muitas vezes são motivos 
de enxaqueca em mulheres; insônia; 
cafeína; entre outras. Muitas vezes a 
enxaqueca tem fator genético e as cri-
ses podem acontecer de uma hora para 
a outra. O tratamento é realizado com 
medicamentos específicos, chamados 
antienxaquecosos. São sugeridas algu-
mas práticas ainda não comprovadas 
através de um estudo dirigido como 
yoga e os banhos relaxantes com água 
morna. Não podemos esquecer ainda 
que pessoas bem-humoradas raramen-
te têm enxaqueca.

Quando a dor de cabeça é frequen-
te, ela tem de ser investigada, pois 
podem ser muitas as causas e várias 
doenças que podem estar diretamente 
ligadas. Toda pessoa que sofre de crises 
persistentes de dores de cabeça deve 
consultar um neurologista para que se 
possa identificar a sua causa e eliminar 
os fatores de risco. 

Dor de cabeça merece cuidados e pode 
ser sintoma de alguma doença

SUGESTÕES PARA ALIVIAR A
DoR DE CABEÇA

► Beba bastante água. Se a dor de cabeça estiver relacionada ao excesso 
de bebida alcoólica, pode estar sendo causada pela desidratação;

► Procure dormir mais e confortavelmente;

► Reduza a ingestão de cafeína;

► Controle a respiração, inspirando e respirando profundamente (sem 
forçar), e faça movimentos circulares nas têmporas;

► Chás de hortelã ou de gengibre podem ajudar a aliviar a dor. Logo 
depois relaxe em uma poltrona confortável ou em sua cama;

► Banho quente pode aliviar a dor. Massageie a cabeça e o pescoço 
enquanto deixa a água escorrer sobre seu rosto.

Se nada disso der certo, procure um médico.

PREVENÇÃO
Os seguintes hábitos saudáveis podem diminuir o
estresse e reduzir as chances de ter dor de cabeça:

► Dormir o suficiente;

► Ter uma alimentação saudável;

► Praticar exercícios regularmente;

► Aprender a postura adequada;

► Aprender a relaxar utilizando meditação, respiração profunda, yoga ou 
outras técnicas;

► Não fumar;

► Alongar o pescoço e a parte superior do corpo, especialmente se seu 
trabalho envolve digitar ou usar o computador;

► Usar óculos adequados, se necessário.
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O coral do Clube Jaraguá comple-
tou dois anos de formação no dia 27 de 
março. Dirigido pelo maestro Antônio 
Balbino, a equipe encanta e traz bele-
za e alegria em suas apresentações. 
Em comemoração ao seu aniversário, 
foi feita uma apresentação no dia 25 
de março no salão social do Clube.

O coral é formado por diretores, 
funcionários e associados. O rep-
ertório abrange desde forró e folclore 
a MPB e bolero. Para participar, basta 
ser associado e se inscrever no setor 
de eventos. Os ensaios acontecem to-
das as quartas-feiras, de 19h30 às 22h. 
Mais informações: 3490-9117.

Coral do Clube 
Jaraguá completa 

dois anos

Visando à necessidade de proporcionar 
conhecimentos referentes à segurança, à sus-
tentabilidade e aos cuidados necessários em 
piscinas, a empresa Ambiente Piscinas irá re-
alizar um workshop no dia 28 de abril, às 14h 
no deck norte do Clube Jaraguá. O evento será 
dirigido por Fernando Amadeu de Silos Araú-
jo, membro da comissão especial de avaliação 
e revisão das normas da ABNT em piscinas. 
O público-alvo são as pessoas relacionadas 
às academias, hotéis, pousadas, aos clubes e 
aos demais interessados em tratamento e pro-
blemas com piscinas. O evento acontecerá no 
Clube pelo fato de o mesmo contar com uma 
piscina semiolímpica que possui todos os itens 
de segurança exigidos pelas normas, sendo 
apresentada como modelo durante a palestra.

Os sete funcionários do Clube responsá-
veis por esse setor participaram de cerca de 
80 horas de curso para melhorar a técnica de 
medição e equalização do pH e do cloro. Além 
disso, todos os equipamentos envolvidos na 
manutenção das piscinas foram vistoriados e 
passam a receber ações preventivas para que 
mantenham sempre sua operação com alta 
qualidade.

Segurança e sustentabilidade em piscinas
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A empre-
sa Em Foco 
Mídia assu-
miu, no dia 
1º de março, 
a direção da 
assessoria de 
comunicação 
e marketing 
do Jaraguá. O 

principal objetivo da mudança é apri-
morar e administrar a comunicação 
do Clube e trabalhar em prol de um 
melhor relacionamento e bem-estar 
da direção com os associados e seus 
dependentes. A empresa passa a ser 
responsável pela comunicação interna 
e externa do Clube, divulgando e rea-
lizando a cobertura de eventos sociais, 
esportivos e demais atividades. Outra 
meta importante será transformar as 
informações de nossos clientes em di-
ferencial competitivo, proporcionando, 
em nossas mídias, a expansão de seus 
negócios.

Pela terceira vez recebo o convite 
para editar o Informativo do Jaraguá e 
desta vez resolvi aceitar por acreditar 
no trabalho ético e transparente da 
atual Diretoria. Um trabalho sem vai-
dade e sem querer agradar apenas a 
um grupo específico. Um trabalho com 
controle de convites e contenção de 
despesas, evitando gastos desneces-
sários e clube lotado, valorizando cada 
vez mais  o associado. É o que já pude 
perceber nesse primeiro momento. A 

diferença é que agora a mis-
são é cuidar não apenas da 
revista, mas de toda a comu-
nicação e todo o marketing 
do Clube. Um desafio que 
terei o maior prazer em re-
alizar por conhecer cada can-
to do Clube e por querer o 
melhor para este espaço que 
frequento constantemente 
desde 1980.

Após algumas reuni-
ões e trocas de ideias com 
o presidente Marco Faria e o vice 
Ricardo de Melo (Guru), percebemos 
que havia uma expectativa grande 
quanto ao trabalho a ser realizado 
pela Em Foco Mídia. Trabalharemos da 
mesma maneira que desenvolvemos 
nossas atuais atividades, baseados nos 
bons contatos, no relacionamento, em 
planejamento e nas conversas para 
captarmos sugestões e críticas. Nossa 
expectativa, assim como a do Clube, 
é firmar boas parcerias e realizar um 
trabalho imparcial e planejado. Para 
isso contamos com uma equipe que 
inclui 12 profissionais com experiên-
cia em jornalismo, relações públicas, 
marketing, diagramação e design, fo-
tografia, revisão e edição, adminis-
tração e finaças, gerenciamento web 
e publicidade e propaganda. Assim, 
daremos um suporte maior para aten-
der melhor às necessidades tanto da 
Diretoria quanto dos funcionários e 
associados do Jaraguá.

O trabalho começou a mil e aos 
poucos mudaremos para melhor o as-
pecto visual do Clube, as informações 
e os informativos. Com o tempo você, 
associado, poderá perceber isso. Para 
que esse trabalho tenha uma maior 
identificação com os principais en-
volvidos, estamos à disposição para 
receber críticas e sugestões e, dentro 
do possível, atenderemos a essas so-
licitações. Esperamos contar com o 
apoio de todos e agradecemos o cari-
nho com que minha equipe e eu fomos 
recebidos no Clube. Conte com nosso 
apoio e a sinceridade de fazer o me-
lhor em prol deste Clube tão especial. 
Deus abençoe a todos e boa leitura!

Fabily Rodrigues
Departamento de Marketing do 

Jaraguá / Diretor da Em Foco Mídia

Informações
E-mail: mkt@jaraguaclub.com.br 

Telefones: 2552-2525 / 3441-2725
www.emfocomidia.com.br

Trânsito próximo à portaria A exige mais
consciência do associado 

Por um Jaraguá ainda melhor

Tendo em vista o maior movimen-
to do Clube no começo da noite e 
nos finais de semana e, naturalmen-
te, o maior fluxo de veículos no bairro 
Jaraguá, o Clube solicita a você, associa-
do, mais conscientização ao estacionar 
seu veículo nas imediações do Clube. 
Há locais em que o estacionamento não 
é permitido. Ao insistir nisso, você pode 
prejudicar a passagem de outros veícu-

los ou até mesmo impedir que um mo-
rador use sua própria garagem.

A Rua Igino Bonfioli, em frente à 
Escola Estadual Anita Brina Brandão e 
à Praça Manoel dos Reis Filho, pouco 
antes de chegar à portaria A do Clube, 
é bastante apertada e pode ter sua si-
tuação piorada quando os motoristas 
insistem em estacionar dos dois lados 
após a placa de sinalização de parada e 

estacionamento proibido. Quando isso 
acontece, o trânsito para e congestiona 
várias ruas da região. Respeite as sina-
lizações para evitar problemas dessa 
natureza.

O Clube Jaraguá está em contato 
com a BHTrans para que seja adota-
da alguma medida que possa alterar o 
trânsito no entorno do Clube. Enquanto 
isso, o Clube solicita a sua colaboração.
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O Clube Jaraguá passa constantemente por melhorias de 
infraestrutura e as evoluções tecnológicas também estão em 
pauta no dia a dia da instituição. Pensando no bem-estar do 
associado e dos funcionários, a Diretoria está investindo em 
três ações pontuais: a implantação do sistema de softwares 
Alterdata, a aquisição de novos aparelhos de leitura biométri-
ca para as portarias e interfones em diversos pontos do Clube 
para facilitar o atendimento ao associado.

Software ERP
O sistema Alterdata vai eliminar três ou-

tros softwares que trabalhavam de forma 
isolada. Com o sistema único, será possível 
integrar os setores de almoxarifado, com-
pras, classificação contábil, departamento 
pessoal e financeiro. Essa unificação permi-
te uma circulação maior das informações e 

um apoio técnico mais apurado nas tomadas de decisão, auxi-
liando diretamente na qualidade da administração do Clube.

Para receber o novo sistema a Diretoria precisou investir 
também na infraestrutura de informática, adquirindo novos 
servidores e switches gigabit gerenciáveis, que permitem um 
tráfego na rede com maior velocidade e fluidez, além da cria-
ção de máquinas virtuais que evitam uma sobrecarga da rede. 
Dentre os servidores estão um exclusivo para antivírus e outro 
apenas para arquivos. Essa base já foi instalada e os profissio-
nais da Alter Data iniciaram a implantação do software no dia 
16 de março.

Leitor biométrico
Novos leitores biométricos estão em funcionamento nas 

portarias do Clube. O aparelho de identi-
ficação, que antes era analógico, passou a 
ser todo digital, com cinco camadas de led 
a mais do que o anterior. A inovação per-
mite que a liberação de entrada no Clube 
fique mais rápida e segura.

No momento da transição para o novo 
aparelho algumas digitais perderam a nitidez, por isso os 
sócios que perceberem alguma dificuldade na leitura da im-
pressão digital durante a entrada devem procurar a Secretaria 
para fazer um novo cadastro, que é realizado na hora.

Interfones
Pensando no bem-estar e na segurança 

dos associados, foram instalados seis in-
terfones em pontos estratégicos do Clube. 
Com linha direta para o ambulatório e para 
a gerência, os interfones servem para uso 
do próprio associado em qualquer caso de 
urgência. Antes era preciso comunicar al-

gum funcionário para fazer o chamado. Os novos interfones 
estão instalados nos bares do deck norte e sul, no campo A, 
no complexo esportivo, no Belvedere e na área externa do 
complexo de boliche.

Fluxo de Caixa
ANO 2015

INTEGRAÇÃO
Gestão

Descrição jan-15 fev-15
   SALDO ANTERIOR -395328,58 166.672,21

   Receitas de Condomínio 1.010.031,15 957.577,03 1.967.608,18

   Anuidade 2014 0,00
   Venda de Cotas 6.092,52 2.520,00 8.612,52

   Trans ferência de Cotas 10.235,51 8.009,83 18.245,34
   Expedição de Carteiras 145,61 145,61
   Parcelamento de Débitos 13.044,06 13.300,41 26.344,47

   Venda de Convites 9.549,72 9.549,72
   Aluguel de Concessionários 4.658,02 4.633,18 9.291,20

   Aluguel do Salão de Fes tas 55.365,40 36.920,00 92.285,40
   Academia 56.486,09 56.432,98 112.919,07
   Avaliação Fisioterápica 5.933,04 4.491,52 10.424,56

   Escolas de Esportes  Diversas 47.628,94 46.955,50 94.584,44
   Saunas e Massagens 5.815,73 7.447,44 13.263,17
   Promoções Esportivas e Recreat ivas 1.427,54 1.427,54

   Eventos e Promoções Sociais 46.002,10 5.097,33 51.099,43
   Publicidade e Patrocínios 7.419,63 5.597,67 13.017,30

   Rendimento de Aplicação Financeira 0,00
   Empréstimo Bancário 0,00
   Crédito p/  Repasse PIS 0,00

   Recebimentos Diversos 8.407,50 8.407,50
   TOTAL DE RECEBIMENTOS 1.268.712,19 1.168.513,26 2.437.225,45

   Folha de Pagamento 287.584,05 305.682,16 593.266,21

   INSS 115.580,70 113.169,08 228.749,78
   FGTS 49.203,49 43.397,97 92.601,46

   Alimentação 46.036,97 56.406,05 102.443,02
   Assoc. Ent idade de Classe 2.933,14 1.536,96 4.470,10
   Cesta Básica 13.936,00 14.413,00 28.349,00

   Despesas não Operacionais (Benfeitorias) 75,30 860,25 935,55
   Implantação de Sistema Gerencial (TI) 0,00 4.810,00 4.810,00

   Vale Transporte 25.881,83 39.979,74 65.861,57

   Empréstimo Consignado (Funcionários) 26.064,39 25.531,08 51.595,47
   Plano de Saúde Funcionários 17.846,19 16.742,13 34.588,32

   Acordos  Judiciais 10.574,27 2.300,00 12.874,27
   Reembolso Tx Condomínio 5.325,61 1.193,74 6.519,35
   Tarifas de Cobrança / Despesas Bancárias 39.116,03 15.156,53 54.272,56

   IPTU/IPVA 1.402,02 13.433,09 14.835,11
   Despesas Tributárias (Pis-Cofins -Ref is -ISS) 22.708,79 13.853,81 36.562,60

   Energia Elétrica - Cemig 30.745,39 31.045,81 61.791,20
   Energia Elétrica  - Gerador 10.680,00 11.150,00 21.830,00
   Saunas e Massagens 10.195,28 11.814,06 22.009,34

   Promoções Esportivas e Recreat ivas 7.297,23 7.904,88 15.202,11
   Eventos e Promoções Sociais 107.501,20 105.564,62 213.065,82
   Contratos e Serviços de Terceiros 114.991,21 119.227,51 234.218,72

   Despesas com Manutenção 65.922,14 64.428,04 130.350,18
   Fornecedores Correntes / Outros 53.459,73 46.083,14 99.542,87

   Secretaria Meio Ambiente - Auto Infração 1.381,27 1.388,02 2.769,29
   Pagamento Emprést imo Bancário 325.974,23 325.974,23
   Manutenção de Campos e Quadras 3.208,00 3.208,00

   TOTAL DE PAGAMENTOS 1.069.650,23 1.393.045,90 2.462.696,13
   SALDO DO MÊS 199.061,96 -224532,64

   SALDO ACUMULADO -196266,62 -57860,43

Cheque Pré datado (Anuidade 2015) 316.227,05

   SALDO FINAL ACUMULADO 119.960,43 -57860,43

SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL 46.711,78        147.326,95      

TOTAL DISPONÍVEL 166.672,21   89.466,52     

TOTAL 2015Inovação tecnológica
Com investimentos da Diretoria, 
setor de informática apresenta 
novidades
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ACONTECEU

Chegada do Coelhão anima criançada
No domingo de Páscoa, dia 5 de 

abril, as crianças do Clube Jaraguá es-
peraram com entusiasmo a chegada do 
Coelhão, que distribuiu brindes e cho-
colates no final da manhã no Belvedere.

Veja mais fotos na galeria do site
www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU

Peça de teatro descontrai associados do Clube
A noite de terça-feira, 31 de março, 

foi mais divertida para os sócios que 
assistiram à peça de teatro “Desculpa, 
não estamos na TV” apresentada pela 
Cia de Humor Desculpa Qualquer Coisa. 
Bruno Berg, João Basílio, Bruno Costoli 
e Thiago Carmona arrancaram muitas 
risadas e interagiram com o público no 
salão social. O evento foi organizado pelo 
Comitê Feminino e os ingressos foram 
trocados por 2 litros de leite, destinos a 
asilos e creches da região.

Veja mais fotos na galeria do site
www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU

Música e muita diversão. Assim 
foram os momentos que marcaram a 
noite dos sócios na sexta-feira, 27 de 
março, com o Happy Hour. Reunidos no 
deck norte, os associados aproveitaram 
o início do fim de semana ao som da 
banda LP3. Com um ambiente de muita 
descontração e alegria, os socios tiveram 
mais uma oportunidade de se divertir 
com familiares e amigos.

Happy Hour diverte fim de tarde de sócios



Informativo Jaraguá36

ACONTECEU

Praticar uma atividade física faz mui-
to bem ao corpo. E quando essa práti-
ca acontece com diversão, o exercício 
se torna prazeroso. Assim foi a aula de 
hidroginástica proporcionada aos só-
cios no primeiro domingo de março. As 
aulas começaram em fevereiro com o 
projeto Verão Clube Jaraguá e já é um 
sucesso. Coordenada pela professora 
Rosália Martins, as aulas trazem energia 
e vibração.

A sócia Denise Terenzi participou da 
aula e conta o quanto gostou. “A aula 
foi ótima! Eu já tinha participado de al-
gumas e espero que elas tenham con-
tinuidade”, destaca. Já o sócio Maurício 
Sapucaia ressaltou o benefício desse 
exercício para o seu bem-estar: “Fiz uma 
cirurgia no braço recentemente e essas 
aulas têm sido excelentes para a minha 
recuperação. Elas merecem continuar!” 
As aulas de hidroginástica também 
acontecem durante a semana, de terça 
a sexta-feira, em três horários: às 8h, às 
16h e às 19h.

Para mais informações, entre em 
contato com o Departamento de Espor-
tes por meio do telefone 3490-9111.

Projeto Verão
Diversão e exercício físico juntos na aula de hidroginástica
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Durante o Projeto de Verão as ma-
nhãs de domingo foram bastante ani-
madas com as aulas de zumba. A dança 
latina foi criada na Colômbia e mistura 
samba, salsa, merengue e mambo. Além 
de servir como exercício aeróbico para 
promover o condicionamento físico, a 
atividade trouxe diversão e momentos 
descontraídos para os sócios. A aula foi 
ministrada pelo professor Thiago Felipe 
e agradou os alunos que conheciam a 
dança e também os que não conheciam. 
A sócia Fabiana Torres, que é química, 
procura estar sempre presente. “Adoro 
dançar, então sempre que tem Zumba 
aos domingos venho participar”, ressal-
ta. Já a médica Janete Ferreira, sócia há 
quatro anos, veio à aula pela primeira 
vez e elogiou: “Achei ótimo! Muito bom 
mesmo! Principalmente por ser no do-
mingo, o que facilita para quem trabalha 
muito durante a semana como é o meu 
caso”, conta. Larissa Andrade, estudante 
de Medicina, destacou que o exercício 
proporciona bastante a queima de calo-
rias. “Já faço as aulas aqui há um tempo. 
Para quem quer emagrecer, a aula é óti-
ma”, ressalta.

Zumba anima sócios em manhãs de domingo

Veja mais fotos na galeria do site
www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU

O Carnaval no Clube foi muito ani-
mado. No dia 14 de fevereiro os asso-
ciados compareceram em peso ao “Bai-
le do Pirata” e a animação foi total. A 
caracterização deu um charme especial 
ao evento. Os sócios se fantasiaram e 
entraram no clima da descontração.

Carnaval no Jaraguá
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ACONTECEU

A criançada curtiu bastante a 
“Matinê de Carnaval” no clube e leva-
ram a sério o concurso de fantasias. Os 
pais ajudaram, participaram e a criati-
vidade falou mais alto com belas fanta-
sias e muita animação e diversão.

Veja mais fotos na galeria do site
www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU

E para não perder a animação, 
no final de fevereiro tivemos a 
“Ressaca de Carnaval”, aprove-
itando o sol quente e a grande 
presença dos associados. A turma 
não perdeu o pique e aproveitou 
até o último instante.
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O clube da melhor idade traz uma 
programação diversificada para o pú-
blico jaraguense desde 1996. O grupo 
trabalha com temas relacionados à 
qualidade de vida e ao bem-estar. Os 
associados interessados podem partici-
par, pois não há limite de vagas. Dentre 
as atividades do grupo estão: acompa-
nhamento e suporte com a equipe de 
enfermagem do Clube, palestras com 
nutricionistas e psicólogos, artesanato 
e aulas de educação física com treinos 
recreativos, exercícios de coordenação 
motora, e palestras que incentivam a 
atividade física em geral. 

O encontro acontece todas as quar-
tas-feiras, das 15h às 16h30, e as ativi-
dades oferecidas variam a cada semana. 
Além disso, o grupo programa excursões 
ao decorrer do ano e uma vez ao mês 
organiza o Baile da Melhor Idade, com 
diversos temas que animam o Clube. O 
próximo evento acontecerá no dia 15 de 
abril com a banda Visual. Que tal fazer 
parte dessa turma animada? Participe! 

Atividades do Clube da melhor idade

Veja mais fotos na galeria do site
www.jaraguaclub.com.br
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gaLeRIa

Este é o nosso Clube...
Parque aquático Campeonato do Tatu

Happy Hour Peladas Tênis

Peteca Boliche Feirinha

Salão de jogos Futvôlei Saideira Musical



13
JUN
18h às 4h

www.jaraguaclub.com.br

Quadrilha Beija Flor de Minas
COMIDAS TÍPICAS | BOATE TEEN | ESPAÇO INFANTIL (18h às 0h)

Vem aí a melhor festa junina de Beagá!



PAMPULHA 
Av. Antônio Carlos, 7.635  |  31 3401.4100

BARRO PRETO 
Av. Contorno, 10.331  | 31 3878.8888

Na Pampulha ou na Contorno. Você escolhe!

www.banzaihonda.com.br

h
sp
u
b
lic
id
ad

e
.c
o
m
.b
r


