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agenda

MAIO
17/05: Abertura Torneio de Dupla de Boliche
Local e horário: Boliche – 12h
19/05: Roberto Carlos Cover
Local e horário: Salão Social – 20h
29/05: Happy Hour
Local e horário: Deck Norte – 19h30 às 23h30
31/05: Jarakids e Saideira Musical
Local e horário: Parquinho e Piscina – 10h

JUNHO
07/06: Abertura Torneio de Buraco
Local e horário: Área do Tatu – 8h 
09/06: Festa Junina da Academia
Local e horário: Academia – 8h e 19h
13/06: Festa Junina
Local e horário: 18h às 4h
14/06: Encerramento Boliche
Local e horário: Pista de Boliche – 8h

14/06: Torneio Ouro Vapt Vupt
Local e horário: Salão de Sinuca – 8h
17/06: Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
20/06: Festa Junina Máster
Local e horário: Parque Aquático – 8h
20/06: Arraiá Mirim
Local e horário: Parquinho e estacionamento da
sauna – 16h às 21h
20-21/06: Torneio de Peteca
Local e horário: Quadra de peteca – 8h
25/06: Infantil Gold
Local e horário: Parque Aquático – 8h
26/06: Happy Hour
Local e horário: Deck Norte – 19h30 às 23h30
28/06: Encerramento Torneio Inverno
Local e horário: Salão de Sinuca – 8h
28/06: Jarakids e Saideira Musical
Local e horário: Parquinho e Piscina – 10h

Eventos sociais e esportivos de maio e junho



Entramos no 
mês de maio co-
lhendo bons re-
sultados dos pri-
meiros meses de 
2015 e também 
com boas pers-
pectivas para o 
restante do ano. 
Além de eventos 
sociais, espor-
tivos e recreati-
vos, nosso Clube 
se destaca pelo 
convívio fami-
liar e pelo cons-

tante crescimento, principalmente no que diz 
respeito à nossa estrutura física e pessoal. Os 
associados do Clube Jaraguá podem ter a cer-
teza do empenho desta diretoria à frente das 
questões administrativas que envolvem nossa 
instituição. Trabalhamos com responsabilidade 
na melhora diária de todas as estruturas inter-
nas, gerenciando os setores contábil, pessoal, 
jurídico, dentre outros. É importante que o só-
cio entenda e enxergue nosso Clube como uma 
grande empresa, que busca constantemente 
um trabalho consciente pensando no dia de 
hoje e no futuro.

Nesse contexto, concluímos uma pesquisa 
realizada por uma consultora especializada para 
alinhar o Plano de Cargos e Salários. Após uma 
análise minuciosa realizada pelo Departamen-
to Pessoal, o plano está entrando em vigor de 
forma gradativa. Parte da adequação ao mode-
lo ideal nos obriga a ajustar o salário de alguns 
colaboradores e em casos mais extremos é pre-
ciso chegar à demissão, como ocorre em qual-
quer empresa, durante o processo de aprimo-
ramento gerencial. Algumas mudanças já foram 
iniciadas e outras virão, mas tudo pautado em 
números e dados confiáveis que nos apontam 
um caminho cada vez mais positivo e promissor.

Além do Plano de Salários, outra frente de 
trabalho importante em andamento é a ade-
quação estrutural da parte física do Clube. O 
Projeto de Incêndio, por exemplo, foi aprovado 
pelo Corpo de Bombeiros. Da mesma maneira, 
foi iniciado o processo de regularização perante 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, para 
atender a todas as exigências legais dos órgãos 
fiscalizadores. Essas duas iniciativas (Projeto 
Incêndio e Regularização da PMBH) vão custar 
aos cofres do Clube uma vultosa quantia, pois, 
além dos contratos, elas envolvem diversas 
obras de grande porte.

Outro ponto que gostaria de destacar são 

os novos leitores biométricos instalados nas 
duas portarias do Clube. É muito importante 
que todos os sócios renovem o registro de suas 
digitais, para facilitar a entrada nas dependên-
cias do Jaraguá. Seguindo essa renovação do 
cadastro biométrico, lançamos um formulário 
online também para a atualização de dados e 
principalmente dos contatos de todos os asso-
ciados. Esse formulário vai alimentar o banco 
de dados para a Secretaria ter o controle das 
cotas, permitindo também à equipe de comu-
nicação entrar contato via e-mail e SMS, man-
tendo o sócio sempre ciente das ações do Clu-
be, eventos e demandas pontuais.

A capa desta edição exalta o próximo gran-
de evento do Clube Jaraguá, que este ano pro-
mete superar ainda mais as grandes expecta-
tivas que todos colocam sobre a nossa Festa 
Junina. Já está tudo encaminhado para rece-
bermos César Menotti e Fabiano e as demais 
atrações, que vão atrair diversos jaraguenses e 
convidados para uma festa muito animada. O 
Arraiá do Jara 2015 promete.

Gostaria de agradecer aqui também a pre-
sença e o empenho de todos que participaram 
das celebrações do Dia das Mães. Tanto o baile 
na sexta-feira quanto a missa, seguida do al-
moço no domingo de Dia das Mães, foram um 
grande sucesso e demonstraram o clima fami-
liar que permeia nosso Clube.

Nosso informativo vai trazer mais detalhes 
sobre esses assuntos, buscando sempre dar 
espaço à diversidade de ações desenvolvidas 
nas dependências do Jaraguá. O CIFU começou 
com grande destaque e promete uma disputa 
bastante sadia entre os mais de 600 atletas 
envolvidos, assim como os campeonatos de es-
portes especializados, eventos mensais, como 
Happy Hour e Jarakids. Leia as próximas pági-
nas e fique sempre informado e em sintonia 
com nossas ações.

Reafirmo que estamos abertos a sugestões 
e críticas e esperamos sempre o feedback dos 
associados para aprimorarmos continuamente 
nossas ações. A comunicação com a diretoria 
está sempre de portas abertas.

Um forte abraço e excelente leitura!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

edITORIaL



eSPaÇO aBeRTO
Este espaço é destinado a você, associado do Clube Jaraguá, 

que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do 
Informativo do Jaraguá Country Club ou fatos relacionados aos 
eventos e ao dia a dia do Clube. Colabore com 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!
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NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 9 de maio a Sra. Paula Brisolla Rezende, esposa 
do sócio Glauter Cláudio Rezende. E no dia 12 de maio faleceu o Sr. 
Nilo Eustáquio Marques, sócio e frequentador da sauna masculina. O 
Clube Jaraguá presta condolências aos familiares.

“À presidência e diretoria do Jaraguá,
Foi com grande surpresa que, ao folhear esta última edição do 

Informativo Jaraguá – agora sob a nova diretoria de marketing –, me 
deparei com uma página inteira sobre o ‘Boliche’, agora inserido na 
categoria ‘Esportes’ e não simplesmente ‘lazer’ como até então vi-
nha sendo divulgado em minúsculas reportagens. Sugiro uma maior 
divulgação do esporte em questão para os associados em geral, prin-
cipalmente junto à juventude para que um dia os jovens se tornem 
também nossos futuros campeões. Gostei muito da nova diagrama-
ção da revista bem como da inclusão do ‘Passatempo’, pois, particu-
larmente, sou viciado em ‘palavras-cruzadas’. Estão todos de para-
béns e continuem assim. Cordialmente.”

José Lauro Cavalieri, cota 2892-4

“Ficamos surpresos ao receber a revista do Clube em casa e per-
ceber significativas mudanças com matérias de turismo, saúde e 
bem-estar e até mesmo uma coluna de passatempo. Sem contar com 
a nova diagramação que ficou mais leve e de fácil leitura. O Clube 
mostra com isso uma preocupação a mais com os associados, que 
vai além do âmbito da sede campestre. Mudanças como essas serão 
sempre bem-vindas.”

Francisco Antônio
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tattoo artist
RONNIE LORENZINI

@lorenzini87
+55 (31) 9551-9616
/ronnie.lorenzini

O Clube Jaraguá tem passado por melhorias de infraes-
trutura e inovações tecnológicas nos últimos meses. Um 
exemplo disso é o novo leitor biométrico para entrada nas 
portarias. A troca do leitor de biometria analógico para um 
digital teve como objetivo a liberação de entrada mais rápida 
e segura do sócio no Clube. Um posto de atendimento para 
a atualização biométrica funcionará até o dia 11 de junho na 
portaria A durante as terças e quintas-feiras, das 17h às 20h, e 
nos sábados e domingos, das 7h às 15h. Na portaria B haverá 
outro posto de atendimento, que funcionará aos sábados e 
domingos, das 7h às 13h. Nesses postos, o sócio também po-

derá atualizar os seus dados cadastrais como nome do titular 
da cota, telefone e e-mail.

Ter seus dados atualizados irá facilitar o envio de SMS 
com os principais eventos do Jaraguá e o envio do BIS 
(Boletim Informativo Mensal). Além disso, o sócio que fizer 
seu recadastro concorrerá a 10 ingressos individuais para con-
vidados para o Arraiá do Jara, e direito a entrada no camarim 
da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano.

Já está disponível uma ficha de cadastro online para 
que o próprio sócio preencha seus dados no site do Clube: 
www.jaraguaclub.com.

Atualização de dados cadastrais e novo leitor biométrico

O boleto do condomínio do Clube Jaraguá é encaminha-
do mensalmente para o endereço cadastrado dos associados. 
Caso não receba o boleto, solicite a segunda via para evitar 
atrasos do pagamento e possíveis problemas de acesso ao 
Clube. Para isso, basta acessar o site do Jaraguá (www.jara-
guaclub.com.br) e emitir a segunda via do boleto, fornecendo 
o número de sua cota, ou entrar em contato com a Secretaria 
pelos telefones 3490-9109 ou 3490-9110. É importante tam-
bém manter seus dados cadastrais atualizados.

Segunda via do boleto de 
condomínio do Clube  

Correções para a edição de abril de 2015, nº 96, do 
Informativo do Jaraguá Country Club.
► Na matéria sobre o investimento na sinuca (página 9), onde 
se lê “No ano passado foram compradas novas mesas, que 
já influenciaram na elevação do nível técnico dos jogadores”, 
leia-se: “Em 2013 foram compradas novas mesas, que já in-
fluenciaram na elevação do nível técnico dos jogadores.”
► Na matéria sobre o coral do Clube (página 30), onde se lê 
“O coral é formado por diretores, funcionários e associados”, 
leia-se: “O coral é formado por associados em geral.”
► Na página sobre o “nadinho” (18) as atletas das fotos no 
final da matéria não são associadas do Jaraguá. Elas foram 
convidadas pelo Clube para a apresentação de nado sincroni-
zado realizada no dia 1º de março.

Errata

Basta acessar o site e atualizar seu cadastro
www.jaraguaclub.com.br

CONCORRA A INGRESSOS PARA O
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Resultados do Torneio de Sinuca
Um dos torneios mais tradicionais dentre os jogadores 

de sinuca do Jaraguá é o Vapt Vupt, que chegou à edição 
de número 88, disputado no dia 12 de abril. Ele aconteceu 
logo após o término do Torneio de Verão, disputado entre 
fevereiro e março deste ano. Confira a seguir os resultados 
desses dois torneios.

No dia 5 de maio começou o Torneio Inverno de Sinuca 
do Clube Jaraguá. As partidas são dividas por jogadores das 
categorias Prata e Ouro e se estendem até o dia 21 de junho, 
data marcada para as finais e disputa de terceiro lugar. A 
tabela completa com data e horário dos jogos está disponível 
no site do Clube: www.jaraguaclub.com.br.

VAPT VUPT
Categoria PRATA
Campeão: FAJARDO (Antônio Fajardo Filho)
2º lugar: MARCOS (Marcos José Oliveira)
3º lugar: VALTINHO (Valter Ribeiro Camargo)

Categoria OURO
Campeão: LEANDRO (Leandro Pereira Késsimos)
2º lugar: ZEMA (José Maria Otoni)
3º lugar: ROGÉRIO (Rogério Canuto da Silva)

TORNEIO VERÃO DE SINUCA 2015
Categoria PRATA
Campeão: RENATO (Renato de Oliveira)
2º lugar: MIGUEL (Miguel Antônio Mendes Cota)
3º lugar: FAJARDO (Antônio Fajardo Filho)

Categoria OURO
Campeão: MADEIRA (João Carvalho Fernandes)
2º lugar: WELLINGTON (Wellington Cardoso Faria)
3º lugar: LEANDRO (Leandro Pereira Késsimos)

Ao fazer a ronda pelo Clube, especificamente no estacio-
namento, os funcionários Marcelo de Souza e Rosimar Alves 
Cabral de Souza encontraram uma carteira com documen-
tos e mais de R$ 1.600,00 em dinheiro. Sem hesitar, os dois 
procuraram a administração para devolver integralmente os 
pertences.

Ao saber do caso, o Conselho Deliberativo e a Diretoria 
imediatamente resolveu homenagear os trabalhadores com 
uma placa enaltecendo a atitude e mostrando o exemplo a 
todos. A homenagem foi entregue no dia 28 de abril na reu-
nião do Conselho Deliberativo. O dono da carteira, Luciano 
Teotônio de Castro, sensibilizado e muito agradecido, pre-
senteou a dupla com duas belas cestas de café da manhã.

Ato de honestidade de funcionários emociona todos
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O Campeonato de Truco se encaminha para a 
etapa de mata-mata, após fase de classificação, 
que teve um bom número de inscritos. São vinte 
duplas, divididas em quatro chaves, lutando 
para chegar à próxima fase. “Teremos domingos 
de intensas emoções e discussões (sadias), já 
que esse é o fator que traz a graça ao jogo. O 
povo está muito aguerrido e a gritaria está boa”, 
brinca Aglay Aquino, o “Barney”, diretor da área 
do Tatu.

No encerramento haverá um churrasco para 
a confraternização e premiação dos “truqueiros”. 
A festa será feita no Quiosque 5, prevista para o 
sábado dia 20 de junho. Em breve novos torneios 
serão realizados. De acordo com Barney, haverá 
um torneio no segundo semestre no mesmo 
formato, por volta de setembro e outubro, mas 
há a possibilidade de os assessores criarem mini-
torneios com duração de um dia.

Truco na reta final

O Torneio Interno de Duplas de Boliche co-
meçou no dia 17 de maio, com a participação de 
aproximadamente 20 duplas, divididos em duas 
categorias. Serão quatro rodadas de jogos acirra-
dos, já que desde a reforma da pista o nível dos 
jogadores aumentou.

Os jogos ocorrerão às terças, quartas e quin-
tas-feiras e também nos fins de semana, durante 
quatro semanas. A previsão de encerramento é 
no dia 14 de junho. O torneio de duplas é separa-
do em 1ª e 2ª divisões. Um corpo técnico conta-
biliza as médias de cada competidor e soma com 
o do parceiro, criando um ranking. Assim, as equi-
pes são divididas e criadas então as duas chaves. 
O associado que tiver interesse em jogar nas pis-
tas do clube ou nos próximos campeonatos serão 
muito bem vindos.

Campeonato de duplas de boliche

Diretores e assessores do Tatu oficializaram abertura do Campeonato de Truco



A escola de futebol do Jaraguá recebeu a equipe 2002 do 
Clube Atlético Mineiro para um amistoso no dia 8 de maio.  
Os jogadores do Atlético enfrentaram uma equipe do Clube 
formada por alunos 2000/2001 e 2002. As duas equipes 
fizeram uma bela partida com característica de um grande 
jogo que mobilizou várias famílias jaraguenses. O encon-

tro proporcionou aos jovens alunos a experiência de jogar 
com prováveis futuros jogadores de um dos maiores clubes 
de Minas Gerais. O professor Rômulo ressaltou a importân-
cia do relacionamento entre os atletas e a oportunidade de 
mostrar aos visitantes a estrutura e o excelente trabalho 
feito no Jaraguá.

Informativo Jaraguá10

O futevôlei é um esporte que 
tem crescido no Clube e conquis-
tado cada vez mais o interesse dos 
associados. O Torneio de Futevôlei 
que aconteceu nos dias 20 e 21 de 
abril comprova esse fato. “Foram 
dois dias de jogos, e um ótimo tor-
neio entre associados, com meni-
nos entre 15 e 23 anos. Foi um su-
cesso na primeira edição, que teve 
a participação de 10 duplas. Agora 
vamos fazer dois torneios: um de 
Iniciante, de 12 a 16 anos, e outro 
de Especial, acima de 45 anos. Em 
breve teremos as datas”, diz Hélio 
Lanza, assessor e professor de fu-
tevôlei, conhecido como Helinho.

Na final a dupla Juninho e Beto 
disputou com Mesquita e Gustavo 
Xingu. A disputa foi acirrada, um 
só jogo de 21 pontos e sem sets. 
Mesquita e Xingu foram os ven-

cedores, com placar de 21 a 18. 
Arlindo e Leandro ficaram em 3º 
lugar e Thiago e Mapa em 4º lugar.

Agora Helinho organizará uma 
disputa mais contínua. “Faremos 
um campeonato mais longo e um 
evento com feras do futevôlei. São 
ex-atletas de futebol que jogam 
o esporte. Já vieram aqui: Eder, 
Luizinho e Reinaldo do Atlético, 
Nonato do Cruzeiro e Irênio, 
Evanilson e Milagres do América, 
fora jogadores do circuito nacio-
nal de futevôlei. Esse ‘Torneio das 
Estrelas’ seria em um dia, e encer-
raria o campeonato de futevôlei, 
que irá durar quatro semanas”, 
prevê. Segundo o professor, cerca 
de 80 praticantes ocupam as qua-
dras de futevôlei do Clube, fixando 
o esporte na grade esportiva do 
Jaraguá.

Torneio de Futevôlei é aquecimento para campeonato

Atletas do Clube participam de amistoso com Atlético Mineiro

Juvenal e Vinte foram homenageados como 
patronos do evento

Beto e Juninho foram os vice-campeões
do torneio

Mesquita e Gustavo Xingu venceram o 
Campeonato de Futevôlei
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O Clube Jaraguá recebeu a Seleção Mineira de 
Máster para um jogo contra o Jaraguá Máster, um 
time formado por sócios convidados pelo assessor 
da diretoria de futebol de campo Tadeu Emídio da 
Costa. A partida aconteceu no campo A, no dia 19 
de abril e levou ao Clube grandes nomes do futebol 
mineiro como Reinaldo, Sérgio Araújo, Luiz Cosme, 
Jorge Valença, os sócios Rômulo e Julinho – que 
também foram profissionais -, dentre outros. A par-
tida jogada em clima descontraído terminou com 
vitória de 2 a 1 da Seleção Mineira.

Segundo o ex-atleta e sócio do clube Júlio César 
Machado, a iniciativa faz parte de um projeto maior. 
“Os organizadores da Seleção pretendem criar um 
campeonato Máster e aproveitaram o evento para 
lançar o site da seleção buscando mais visibilidade 
às suas atividades”, afirma. Tadeu, que é um dos 
responsáveis pela Pelada do Vagalume, também co-
memorou o resultado da partida e pretende organi-
zar mais eventos assim para valorizar cada vez mais 
o futebol mineiro. “Os jogadores veteranos presti-
giam bastante o Clube Jaraguá e vamos continuar 
nessa parceria”, conclui.

O site da Seleção Mineira de Máster de futebol,  
lançado no dia do jogo,  pode ser conferido no seguin-
te endereço: www.selecaomineirademaster.com.br.

Jaraguá é palco de Jogo das Estrelas

Pedro Paulo Gomes de Faria 
Vasconcelos é o novo diretor do parque 
aquático do Jaraguá. Ele assumiu a lide-
rança no início de maio e é uma aposta 
da Diretoria do Clube para aprimorar 
ainda mais o departamento esportivo.

Formado em Administração, Pedro 
Vasconcelos é sócio e frequentador 
ativo do Clube. Ele é nadador máster 
filiado à Federação Aquática Mineira 

(FAM). Já disputou torneios pelo 
Jaraguá e por outros grandes clubes da 
capital. “Pretendo fazer um trabalho 
com toda a equipe de natação, visando 
a evidenciar o nome do Clube no meio 
aquático. E, juntamente com todas as 
diretorias, buscar sempre a melhoria 
do parque aquático para proporcionar 
aos associados momentos de lazer”, 
destaca.

Parque aquático do Clube tem novo diretor
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Novo assessor da peteca promete trabalhar 
em prol da juventude

No comando do setor da peteca desde janeiro, Ubiratan 
Rosa Carneiro, o conhecido “Bira”, quer revitalizar a turma no 
esporte. O assessor pretende fazer ações para que a “moleca-
da” se envolva mais com o esporte. Bira é experiente no as-
sunto. Participou de muitas gestões da peteca do Clube, além 
de ser dirigente do esporte em nível nacional. Ele já teve con-
tato com boas experiências que relacionam a peteca com os 
mais jovens. “Trabalho na peteca há um longo tempo. Resolvi 
dar uma parada para descansar no ano passado, mas agora 
em janeiro o Clube precisou e aceitei. Meu maior desafio é 
trazer os jovens para o esporte. O distanciamento 
deles é geral em todos os esportes, e não só no 
Jaraguá. Assim, o maior desafio é fazê-los to-
marem gosto pelo jogo. Sou diretor admi-
nistrativo da Confederação Brasileira de 
Peteca, e esse também é o desafio da en-
tidade. Quero implantar uma escolinha 
de peteca, baseado em experiências vi-
toriosas como em Uberlândia, no Praia 
Clube, e como nas cidades de Indaiatuba 
e São José do Rio Preto, onde as prefeitu-
ras implantaram ações relevantes”, destaca.

Outro setor que ele promete reforçar é o 
de torneios, sejam internos ou com outros clu-

bes: “Vamos fortalecer os eventos. Um inter-
no está previsto para junho, depois da festa 
junina. Serão dois fins de semana e teremos 
muitas novidades. Cito também a atenção 
especial à equipe do Jaraguá, que compete 
com outros clubes. Teremos, por exemplo, a 

etapa nacional de Peteca no Minas Shopping, 
e vamos participar do evento com muita força”. 

O Torneio Interno está previsto para começar no dia 
21 de junho.

Com o objetivo de melhorar suas estruturas, foram 
iniciadas as obras na quadra 3 de tênis, em que será trocado 
o piso para melhoria na drenagem. Devido a isso, o Torneio 
de Tênis na modalidade adulto, previsto para o dia 18 de 
abril, foi adiado e tem previsão para acontecer na segunda 
semana de junho.

Torneio de Tênis é adiado
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Petequeiros do clube participam 

do Aberto Minas Shopping

Mulheres do vôlei disputam torneio 
internacional no Sul de Minas

As atletas de vôlei do Clube já 
treinam e entrarão com toda a força 
no Torneio Internacional de Voleibol 
Máster Feminino, que ocorre em 
Poços de Caldas, entre 4 e 7 de junho. 
A disputa, que é organizada pela pre-
feitura local, está reunindo clubes de 
todo o país e estrangeiros para o even-
to. Entre eles, o Jaraguá foi um dos pri-
meiros a confirmar a participação nas 
categorias acima de 45 e 50 anos. Os 
números e a lista das equipes ainda 
estão sendo definidos. 

A seleção do Clube já treina para 

o evento e para outras competições.  
“Temos um vôlei feminino forte. E 
nesses torneios a garra das atletas 
é grande, pois jogamos com equipes 
muito bem treinadas. A professora e 
técnica Kelly e Rosângela fazem um 
ótimo trabalho com as meninas para 
as disputas. Foram boas contratações 
da direção. As meninas têm adora-
do. E os treinos estão a todo vapor 
ao longo da semana”, exalta Angelo 
de Oliveira, diretor de Esportes 
Especializados. Em breve sera divul-
gada a programação do torneio.

A equipe de peteca do Clube Jaraguá está par-
ticipando do Aberto Minas Shopping de Peteca, 
que acontece em Belo Horizonte entre os dias 11 
e 28 de maio. O evento reúne em dois torneios 
na arena montada no interior do shopping gran-
des nomes do esporte de todo o Brasil. A inicia-
tiva é organizada pela Confederação Brasileira 
de Peteca e pela Federação Mineira de Peteca. 
Clubes de Uberlândia, Patrocínio, Montes Claros 
e outras cidades disputam com a equipe do 
Jaraguá os troféus do Torneio Interclubes de 
Peteca. A disputa possui categorias masculinas, 
femininas e mistas, classificadas em quatro ní-
veis de qualidade: A, B, C e D, com atletas entre 
13 e 50 anos.

O Jaraguá participa do Interclubes com 
cinco duplas masculinas e uma mista, com 
um total de 15 atletas. O assessor do setor no 
Jaraguá e diretor da Confederação Brasileira de 
Peteca, Ubiratan Rosa Carneiro, confirma a for-
ça do Clube:  “Os jogadores treinam três vezes 
por semana desde o início do ano. Temos po-
tencial para chegar nas ‘cabeças’.”

O objetivo da CBP é profissionalizar a mo-
dalidade, dar grande visibilidade e motivar os 
jovens a ingressarem no esporte bem como 
manter os que já o praticam. Para mais in-
formações sobre os jogos e horários, acesse 
o site da Confederação Brasileira de Peteca: 
www.cbpeteca.org.br.
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Começou o CIFU 2015
No sábado, dia 25 de abril, foi dado 

o pontapé inicial para o maior torneio 
amador de clubes campestres do país. 
Centenas de sócios estiveram presen-
tes para prestigiar os jogadores da 44ª 
edição do CIFU. Os uniformes são alu-
sivos aos clubes que disputam a Copa 
Libertadores da América deste ano, 
com times tradicionais da América do 
Sul, como o Boca Juniors, River Plate, 
Colo Colo, São Pauo, Internacional e 
Universidad Chile.

O presidente Marco Faria fez um 
breve discurso oficializando o iní-
cio do campeonato. Houve também 
uma apresentação de dança do grupo 
DançArtes e uma confraternização com 
os participantes. Em seguida, enquanto 
alguns se preparavam para entrar em 
campo, outros aproveitaram o chope li-
berado pela Diretoria em parceria com 
a VM&A Construções e Corporações.

No domingo, 26 de abril, e no sába-
do, dia 9 de maio, os jogos da 1ª rodada 

do CIFU continuaram e também os do 
Tatuzinho. O campeonato vai até o dia 
12/07, data marcada para as finais de 
todas as categorias. 

Agradecemos os patrocinado-
res: Colégio Dona Clara, Construtora 
Gouveia, Pedrinho Baterias, CAC 
Engenharia, Luziana Lanna, Mutari, 
Festa Chic, Baterias A Vencedora, Fox 
Imobiliária, Hinova, RedeCall, VM&A, 
Petrovila e Em Foco Mídia.

(1) Atletas se reúnem para receberem os uniformes e conhecerem sua equipe (2) Fábio Palhano recebe do Diretor de Futebol André 
Rodrigues placa para o patrono Elízio Gerken (3) João Vitor Peito é homenageado por dar exemplo dentro de campo (4) Meninas do 

grupo DançArtes realizam apresentação de dança (5) Presidente Marco Faria oficializa a abertura do CIFU

1 2 3

4 5
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Enquanto os pais jogam o CIFU, os 
filhos também estarão atrás da “pelota”. 
A temática é a Copa Libertadores. 
O motivo de fazer os dois eventos 
simultâneos deve-se ao valor familiar, 
pois pai e filho incentivam um ao outro 
na prática do esporte e na convivência 
no Clube, valorizando assim a família 
jaraguense.

Aberta a 
temporada do 

Tatuzinho
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Veja mais fotos e acompanhe
os resultados dos jogos no

site do Clube:
www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU
Jaraguá cede espaço para 

cenário em programa de TV

O estacionamento do Clube Jaraguá serviu de cenário para 
o programa Vrum, da TV Alterosa, que foi ao ar no domingo, 
dia 10 de maio. O tema do programa, especializado em auto-
móveis, foi relacionado ao Dia das Mães e mostrou um pou-
co do que uma mãe procura na hora de escolher seu veículo. 
Uma das personagens escolhidas para ilustrar a matéria foi 
Daniela Guimarães, sócia que utilizou o estacionamento do 
Jaraguá para mostrar seu carro e a relação com os filhos no 
dia a dia e no trânsito.

Fluxo de Caixa
ANO 2015

INTEGRAÇÃO
Gestão

Descrição jan-15 fev-15 mar-15
   SALDO ANTERIOR -395328,58 166.619,54 89.437,92

   Receitas de Condomínio 1.010.031,15 957.577,03 963.339,77 2.930.947,95

   Venda de Cotas 6.092,52 2.520,00 3.610,00 12.222,52
   Trans ferência de Cotas 10.235,51 8.009,83 6.917,87 25.163,21

   Expedição de Carteiras 160,51 145,61 354,09 660,21
   Parcelamento de Débitos 13.044,06 13.300,41 16.967,38 43.311,85
   Venda de Convites 4.143,56 9.549,72 8.425,22 22.118,50

   Aluguel de Concessionários 4.658,22 4.633,18 5.437,22 14.728,62
   Aluguel do Salão de Fes tas 55.365,40 36.920,00 71.745,57 164.030,97

   Academia 71.010,46 70.803,53 64.962,96 206.776,95
   Avaliação Fisioterápica 5.933,04 4.491,52 3.925,58 14.350,14
   Escolas de Esportes  Diversas 33.047,70 32.582,01 47.444,13 113.073,84

   Saunas e Massagens 5.815,73 7.447,44 6.918,45 20.181,62
   Promoções Esportivas e Recreat ivas 7.969,74 1.407,54 8.034,44 17.411,72
   Eventos e Promoções Sociais 33.732,29 13.551,84 5.106,74 52.390,87

   Publicidade e Patrocínios 7.419,63 5.597,67 5.958,69 18.975,99
   Recebimentos Diversos 0,00
   TOTAL DE RECEBIMENTOS 1.268.659,52 1.168.537,33 1.219.148,11 3.656.344,96
   Folha de Pagamento 287.584,05 305.682,16 373.315,97 966.582,18
   INSS 115.580,70 113.169,08 125.292,75 354.042,53

   FGTS 49.203,49 43.397,97 31.006,97 123.608,43
   Alimentação 46.036,97 56.406,05 64.589,22 167.032,24

   Assoc. Ent idade de Classe 2.933,14 1.536,96 2.202,55 6.672,65

   Cesta Básica 13.936,00 14.413,00 15.163,20 43.512,20
   Despesas não Operacionais (Benfeitorias) 75,30 860,25 935,55

   Micro Informática 0,00 4.810,00 11.780,37 16.590,37
   Vale Transporte 25.881,83 39.979,74 35.226,19 101.087,76
   Empréstimo Consignado (Funcionários) 26.064,39 25.531,08 21.317,75 72.913,22

   Plano de Saúde Funcionários 17.846,19 16.742,13 16.862,87 51.451,19
   Acordos  Judiciais 10.574,27 2.300,00 500,00 13.374,27

   Reembolso Tx Condomínio 5.325,61 1.193,74 1.292,70 7.812,05

   Tarifas de Cobrança / Despesas Bancárias 39.116,03 15.156,53 10.611,12 64.883,68
   IPTU/IPVA 1.402,02 13.433,09 13.405,49 28.240,60

   Despesas Tributárias (Pis-Cofins -Ref is -ISS) 22.708,79 13.853,81 13.344,94 49.907,54
   Energia Elétrica - Cemig 30.745,39 31.045,81 36.659,18 98.450,38
   Energia Elétrica  - Gerador 10.680,00 11.150,00 14.150,00 35.980,00

   Saunas e Massagens 10.195,28 11.814,06 8.716,61 30.725,95
   Promoções Esportivas e Recreat ivas 7.297,23 7.904,88 9.074,10 24.276,21

   Eventos e Promoções Sociais 107.501,20 105.564,62 77.991,55 291.057,37
   Contratos e Serviços de Terceiros 114.991,21 119.227,51 156.655,38 390.874,10
   Despesas com Manutenção 65.922,14 64.428,04 96.129,19 226.479,37

   Fornecedores Correntes / Outros 53.459,73 46.083,14 43.079,77 142.622,64
   Secretaria Meio Ambiente - Auto Infração 1.381,27 1.388,02 1.392,47 4.161,76
   Pagamento Emprést imo Bancário 325.974,23 325.974,23

   Manutenção de Campos e Quadras 3.208,00 367,00 3.575,00
   TOTAL DE PAGAMENTOS 1.069.650,23 1.393.045,90 1.180.127,34 3.642.823,47
   SALDO DO MÊS 199.009,29 -224508,57 39.020,77

   SALDO ACUMULADO -196319,29 -57889,03 128.458,69

Cheque Pré datado (Anuidade 2015) 316.227,05

   SALDO FINAL ACUMULADO 119.907,76 -57889,03 128.458,69

SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL 46.711,78        147.326,95      207.433,00         

TOTAL DISPONÍVEL 166.619,54   89.437,92     335.891,69      

TOTAL 2015

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 2015
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No caça-palavras ao lado, você encontrará respostas relacionadas à 
poluição sonora. Encontre as palavras sublinhadas no box. Na palavra-cruzada 
abaixo, encontre respostas para o tema escassez de água.  Aprenda mais e 
divirta-se!
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Workshop discute
medidas para a melhoria
de segurança em piscinas

Foi realizado na tarde do dia 28 de abril, no Belvedere 
do Clube, um workshop sobre segurança em piscinas para 
aprimorar a prevenção de acidentes e melhorias em piscinas. 
O evento contou com a presença de 70 participantes e foi 
ministrado por Fernando Araújo, membro da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas na área de piscinas, com ampla 
experiência no ramo de manutenção de piscinas e tratamento 
de água no Brasil e no exterior.

O principal objetivo do workshop foi auxiliar as pessoas 
que trabalham na área para utilizarem melhores métodos de 
prevenção e produtos e equipamentos mais econômicos e 
sustentáveis.

O Jaraguá foi escolhido porque a piscina do Clube é 
considerada referência na região. “A piscina do Jaraguá 
respeita todas as normas de segurança, como as bombas 
apropriadas, ralo de fundo que evita sucção e também o botão 
do pânico que desliga as bombas em casos de emergência. 
Essa piscina serve como um modelo de piscina ideal em 
termos de segurança”, destaca Juliana Tavares, proprietária 
do Ambientes Piscinas, empresa que organizou o evento.
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Falta pouco para uma das maiores festas da 
cidade. A expectativa é grande e a Diretoria espe-
ra um dos melhores “Arraiás do Jara” da história. 
Isso tudo porque uma das mais renomadas duplas 
sertanejas do país será uma das atrações: César 
Menoti e Fabiano. O palco principal do evento 
conta ainda com a apresentação do grupo de forró 
Chama Chuva. Além disso, um segundo palco será 
montado para receber o cantor Danniel Maestri, 
com o contagiante Axé Music, e a banda Uai Pode 
e Buick 90, com clássicos do rock nacional e in-
ternacional. Os adolescentes também terão uma 
área só para eles, uma boate teen que será mon-
tada no espaço Belvedere com discotecagem da 
equipe Junsom. E para fazer jus à tradição mi-
neira, a aclamada Quadrilha Beija-Flor de Minas 
completa as atrações musicais do evento.

Os sócios têm a comodidade de não enfrentar 
fila para entrar no Clube neste dia. Basta levar a 
carteirinha de sócio que, após passar pelo siste-
ma de entrada da portaria, rapidamente estarão 
na festa.

Contagem regressiva para o Arraiá do Jara

VENDAS 

Convite 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 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

SUPERESTRUTURA 

- 100 seguranças
- Monitoramento por câmeras eletrônicas em 
todo o Clube
- Alvarás da Prefeitura e do Juizado de Meno-
res
- 2 grandes palcos
- Apoio da Polícia Militar e da BHTrans
- 1 ambulância UTI e ambulatório do Clube
- 14 barracas de bebidas
- 6 barracas de drinks 
- 19 barracas de comidas típicas 

CARDáPIO TíPICO 

- Caldos, canjica, feijão-tropeiro, espetos, crepe, salgados, 
milho, pipoca, churros, macarrão na chapa, cachorro-quente, 
chocolate quente e doce
- Drinks variados  
- Cerveja, água e refrigerante 
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evenTOS

18h - Abertura da Portaria A
18h às 0h - Área Infantil no estacionamento da sauna
18h30 - Banda Buick 90 no palco Deck Sul
19h às 3h - Boate teen no Belvedere
20h - Chama Chuva no Palco do estacionamento

22h - Danniel Maestri no palco Deck Sul
0h - César Menotti & Fabiano no Palco do estacionamento
1h30 - Quadrilha Beija-Flor de Minas
2h - Uai Pode no palco Deck Sul 
4h - Encerramento

César Menotti e Fabiano
César Menotti e Fabiano viveram em 
Ponte Nova até a adolescência e se 
mudaram para Belo Horizonte, onde 
começaram a ganhar espaço tocando 
em bares frequentados por universitá-
rios. Hoje a dupla coleciona recordes de 
público e de vendas. Em sucessos como 
“Palavras de Amor”, “Caso Marcado”, 
“Anjo”, “Leilão”, “Ciumenta”, além de 
releituras de compositores e duplas de 
diferentes épocas que influenciaram 
a dupla. Em 2009 a dupla recebeu o 
Grammy Latino na categoria melhor 
álbum de música romântica com o CD 
“Com você”. 

Chama Chuva 
O Chama Chuva é um dos grupos de 
forró mais conhecidos no país. A trupe 
está presente no mercado fonográfico 
brasileiro há 15 anos. Os fundadores do 
grupo eram quatro jovens oriundos de 
famílias pobres, nascidos em um cená-
rio cultural brasileiro riquíssimo: Vila de 
Itaúnas, no Espírito Santo, onde o grupo 
foi fundado. O Chama Chuva começou 

sua trajetória musical emplacando gran-
des sucessos em seu primeiro CD intitu-
lado: “Cativeiro Coração”.

Uai Pode
A Banda Uai Pode se lança no mercado 
musical com músicas de própria autoria 
e também para homenagear o melhor 
do rock e da música pop nacional e in-
ternacional. A banda traz em seu reper-
tório sucessos como Skank, Jota Quest, 
Capital Inicial, O Rappa, Paralamas do 
Sucesso, Barão Vermelho, e também 
hits do rock internacional como Elvis 
Presley, Bill Halley, Beatles, Creedence, 
Dire Straits, Queen, dentre outros. 

Danniel Maestri
Danniel Maestri é um dos artistas 
mais requisitados de Axé Music nas 
casas de show, feiras e festas particu-
lares, tendo tocado também em esta-
dos como Bahia, Santa Catarina e Rio 
Grande do Norte. Danniel comandou 
também o estúdio Skol Folia 2012, 
que transmitiu o Axé Brasil 2012 ao 
vivo pela internet.

 Banda Buick 90
Formada em 1988, a Banda Buick 90 retor-
na aos palcos com a proposta de tocar o 
melhor dos anos 80 e 90 com uma roupa-
gem moderna. A banda já levou seu som 
a grandes casas de show da cidade, tais 
como Utópica Marcenaria e Alambique. 
Para o Arraiá do Jara, eles chegam fazen-
do um som rock, pop e funk brasileiro, 
celebrando no repertório artistas como 
Legião Urbana, Ultraje a Rigor, Tim Maia, 
Capital Inicial, Titãs, Lulu Santos, Roberto 
Carlos, Ira, Skank, Michael Jackson, Bob 
Marley, dentre outros.

Quadrilha Beija-Flor de Minas
Fundada em 2010 no bairro Jardim 
América, mas contando com dançarinos 
de toda a cidade, a Quadrilha Beija-Flor 
de Minas chegou para marcar história, 
tanto que em seus poucos anos alcan-
çou o terceiro lugar no Arraial de Belô 
em 2012 e o vice-campeonato em 2014. 
Na festa jaraguense de 2014 a quadri-
lha deu um show de simpatia e dança. 
Assim, a expectativa para este ano só 
aumenta para a apresentação.

PRoGRAMAção DA FEsTA

Atrações
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Entrevista com César Menotti
“Era um desejo nosso tocar no evento”

Festa junina 
para crianças

O Cantor César Menotti concedeu uma en-
trevista ao Informativo Jaraguá e revelou 
as expectativas da dupla sertaneja para o 
Arraiá do Jara e o desejo que tinham de 
fazer uma apresentação no Clube. 

O Arraiá do Jara é uma festa muito fami-
liar. Vocês consideram que fazem uma 
música para toda a família brasileira?
Fazemos um som para toda a família 
brasileira, um som que todos possam 
ouvir. Por isso temos cuidado e critério 

com o repertório. Queremos deixar um 
legado de músicas românticas e alegres, 
mas sem corromper a moral e a ética 
das famílias.

Vocês conhecem o Clube Jaraguá e essa 
tradicional festa?
Sim. É um clube tradicional e a festa é 
muito tradicional. Nunca estivemos pes-
soalmente, mas muitos amigos já nos 
falaram e já era um desejo nosso tocar 
no evento.

Qual é a diferença de tocar para um 
público de BH, onde vocês iniciaram a 
carreira? Qual a particularidade dos be-
lo-horizontinos?
Vai parecer clichê o que eu vou dizer, 
mas tocar em BH é tocar no quintal de 
casa. É tocar para os amigos. Sei que 
muitas pessoas que estarão no Jaraguá 
nos conhecem desde o começo da car-
reira. O belo-horizontino é um público 
exigente. É difícil fazer sucesso em BH e 
lotar as casas de espetáculos na cidade. 
O mineiro é um povo seletivo, apesar de 
ser acolhedor. Esse público nos fez nive-
lar nossa música sempre por cima. 

Do que vocês mais sentem falta da ci-
dade quando estão viajando?
Em primeiro lugar da família e depois da 
culinária, com certeza. 

O que o público pode esperar para o 
show no Jaraguá? Quais são as novida-
des para a apresentação?
O associado pode esperar muita alegria 
na festa. As novidades são velhas e no-
vas, pois são as músicas que nós tocá-
vamos nos anos 80 e 90, do nosso CD 
Memórias. Quem nos acompanha está 
habituado a ouvir esse repertório.

Realizado em data diferente do Arraiá 
do Jara, os “pequenos” associados contarão 
com um evento exclusivo para eles. O Arraiá 
Mirim acontecerá no sábado, dia 20 de junho, 
a partir das 16h nas áreas do parquinho e do 
estacionamento da sauna. Serão realizadas 
brincadeiras, a quadrilha da família, além de 
o evento contar com barraquinhas de comi-
das típicas e brinquedos infláveis. O Arraiá 
contará ainda com o show da Banda Super 
Fantástico For Kids, para alegrar ainda mais 
a festa da criançada. Traga seus filhos, netos, 
sobrinhos e participe!

Show às 18h com a banda 

20
JUN
16h às 21h
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Mantendo a tradição do último domingo de cada mês, no dia 31/05 
acontecem a Saideira Musical e o Jarakids. Enquanto os pais curtem a atra-
ção musical, as crianças poderão aproveitar a reinauguração do parquinho. 
Além de ganhar uma nova cama-elástica, o espaço de diversão ganhou uma 
cobertura definitiva do tipo sombrite com telhado de policarbonato, possi-
bilitando proteção contra raios ultravioleta. A criançada vai poder se divertir 
também com atrações especiais, como brinquedos infláveis e monitores es-
pecializados em recreação infantil.

O Jarakids começa às 10h e vai até às 16h, mesmo horário de término da 
Saideira Musical, que começará às 13h, na beira da piscina. A banda Gárgulas 
promete animar a tarde dos associados tocando diversos sucessos interna-
cionais dos anos 60 como Beatles, Creedence, Pink Floyd, Elvis, dentre outros 
clássicos. O repertório do grupo conta também com uma grande variedade de 
músicas brasileiras que marcaram época. Marque na sua agenda!

Saideira Musical e Jarakids marcam 
melhorias no parquinho
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De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o ruído é 
considerado um problema mundial 
de saúde e ocupa o terceiro lugar no 
ranking de problemas ambientais que 
mais afetam as populações do mundo 
inteiro. Por incrível que pareça, o ba-
rulho mata. O relatório da OMS apon-
ta que são 210 mil as vítimas fatais 
no mundo inteiro de infarto todo ano 
e 120 milhões as que têm a audição 
afetada pelo barulho. O dia 25 de abril 
é considerado o dia internacional da 
consciência sobre o ruído. A data tem 
como principal objetivo conscientizar 
a população brasileira sobre os ruídos 
e seus efeitos 

Segundo a fonoaudióloga espe-
cialista em Audiologia da Sonora 
Consultoria em Comunicação e Saúde 
Ocupacional, Vanessa Jaffar, os sons 

comuns da vida moderna, como ba-
rulho de carros, buzinas, telefones, 
eletrodomésticos, obras, tocadores 
de música, carros de sons, ônibus, 
entre outros, podem ocasionar, além 
dos distúrbios auditivos, estresse, 
dor de cabeça, aumento da pressão 
arterial, insônia, depressão e outros 
distúrbios. “Durante o dia a dia reco-
menda-se fazer uso equilibrado de to-
cadores de música, televisão e rádio, 
monitorando o volume, pois o ouvido 
é um órgão que se adapta às circuns-
tâncias externas. Da mesma maneira 
que ele se acostuma ao som alto, tam-
bém se adapta aos baixos. Por isso a 
importância de não deixar o volume 
muito alto. Além disso, é importan-
te evitar conversas longas ao telefo-
ne e a exposição a sons muito altos 
e em tempo prolongado”, informa. 

Excesso de barulho pode comprometer 
a audição

120
milhões de 

pessoas têm a 
audição prejudicada 

anualmente pelo 
excesso de barulho 
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SaÚde e BeM-eSTaR
Perda auditiva e prevenção

A perda auditiva pode estar presen-
te em todas as etapas da vida. Fabiola 
Aquino, fonoaudióloga especialista em 
Audiologia e Saúde Ocupacional, ex-
plica que a perda auditiva é provocada 
geralmente por traumas mecânicos, 
acidentes de trânsito, perfuração por 
objetos enfiados dentro do ouvido, ex-
posição a barulhos excessivos e por do-
enças congênitas ou adquiridas. “Pode 
ocorrer ainda no nascimento, principal-
mente em bebês prematuros, por causa 
dos medicamentos tomados pela mãe; 
ao longo do crescimento, por conta da 
exposição ao ruído intenso; nos traba-
lhadores, que muitas vezes ficam expos-
tos a ruídos intensos sem um protetor 
ou acompanhamento; além da terceira 
idade, onde o fator maior é por conta 
da presbiacusia, que é a diminuição au-
ditiva relacionada ao envelhecimento”. 

A fonoaudióloga Aline Moreira 
Lucena informa que em todas as fases 
da vida o ruído tem que ser controla-
do. “As crianças que estão na primeira 
fase gostam de brinquedos com baru-
lho, mas é importante monitorar o nível 
deste ruído. Na fase da adolescência há 
o uso excessivo de eletrônicos. Muitos 
adolescentes aumentam o volume do 
videogame ou do som por causa da 
adrenalina, mas isto causa um stress 
para as células auditivas. Na fase adulta 
o ruído está relacionado à vida social, 
onde muitos ambientes têm música 
mecânica ou ao vivo. Além de prejudi-
car a audição, prejudica a voz, porque, 
para serem escutadas as pessoas preci-
sam falar mais alto”, comenta.

A conscientização é a melhor manei-
ra para reduzir os problemas causados 
pelo excesso de ruído. Os pais devem 
mostrar às crianças a importância do 
cuidado com a audição e acostumá-las 
com volume baixo dos eletrônicos e va-
riar as brincadeiras que produzem ruído 
intenso. Os adultos devem minimizar o 
uso de sons altos, TV e música. Ao con-
versar com alguém em um ambiente 
com muitas pessoas e barulho, reco-
menda-se aproximar-se mais ou procu-
rar um local mais tranquilo. 

Sons nocivos
Sons que ultrapassam 85 dBs são 

geralmente considerados nocivos. A 

música alta, como em boates, está em 
torno de 100 a 120 dBs. O Ministério do 
Trabalho regulamentou 85 dB para oito 
horas de trabalho. Em som de 115 dBs o 
tempo de exposição é de sete minutos. 
Normalmente, quem fica exposto a esse 
tipo de ruídos, como nas boates, costu-
ma escutar, logo depois, alguns zumbi-
dos. Isso é uma defesa do ouvido.

Outro vilão da audição é o fone de 
ouvido. O uso de fone de ouvido com 
som muito alto não resulta na perda 
total da audição, mas a lesão adquirida 
dificilmente será recuperada. O mode-
lo ideal é aquele em forma de concha. 
Outro cuidado é com o volume: o ideal 
é escutar outros ruídos além da música. 
O tempo também é um agravante. É im-
portante reduzir o tempo e o volume, 
para evitar lesões.



Medicamento Registro M.S. Preço Venda

Temos todos os Programas de Benefícios de Medicamento: grandes descontos em medicamentos.

DROGARIA

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 31 DE MAIO OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE. 

Promoção válida até 30/05/2015
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ACONTECEU
Mães são abençoadas em missa especial no Clube

No domingo, 10/05, foi celebrada no 
Belvedere do Clube uma missa em ho-
menagem às mães associadas. O padre 
Wellington realizou a celebração e o co-
ral do Clube fez uma apresentação para 
as homenageadas. Após a missa, os só-
cios participaram de um almoço musical 
no salão social.
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Baile da Mães
Mais uma vez o Clube Jaraguá fez bonito na 

celebração do Dia das Mães, uma data muito es-
pecial para a família jaraguense. O baile reuniu 
aproximadamente 800 pessoas que dançaram 
ao som da banda Copo Lagoinha, banda Atômi-
ca, dentre outras atrações. Confira as fotos des-
ses momentos nas galerias disponíveis no site 
www.jaraguaclub.com.br.
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ACONTECEU
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Descontração marca Baile da Melhor Idade de abril

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

O Baile da Melhor Idade do mês de abril 
animou a noite de quarta-feira, 15/04, dos as-
sociados do Jaraguá. A festa aconteceu no salão 
social e foi animada pela Banda Visual. Os só-
cios aproveitaram os momentos de descontra-
ção para se divertirem com amigos e familiares.
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O clube da melhor idade promoveu um baile na noite do 
dia 13 de maio em homenagem ao Dia das Mães. A animação 
da festa ficou por conta da Banda Visual e os sócios tiveram a 
oportunidade de se divertirem com seus amigos.

Baile da Melhor Idade homenageia mães do Clube
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Comemoração dos 10 anos da academia
A academia do Clube Jaraguá com-

pletou 10 anos no dia 2 de abril. Para 
comemorar, vários eventos foram reali-
zados durante o mês de aniversário. De 
acordo com o coordenador do espaço, 
Stefani Miranda, muitos alunos marca-
ram presença nos eventos oferecidos. 
Houve competições de flexão de braço 
e de abdominais, aulões de spinning e 
step, além da festa de aniversário co-
memorada com os alunos da academia 
e entrega de brindes comemorativos. A 
meta para os próximos anos é expandir 
o local, além de trocar alguns aparelhos. 
Serão oferecidos também aulões duran-
te todo o restante de ano.
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Veja mais fotos na galeria do site: 
www.jaraguaclub.com.br
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O Tatu, campeonato de futebol 
de areia do Clube Jaraguá, de 2015 
chegou ao fim e teve sua cerimônia 
de encerramento no dia 12 de abril. 
O primeiro jogo das finais ficou por 
conta das equipes de Veteranos do 
Barcelona contra a Juventus, que em-
pataram no tempo normal por 6 a 6. O 
jogo foi muito equilibrado e as equipes 
brigaram gol a gol pela vitória, mas a 
definição do campeão acabou fican-
do para os pênaltis, vencidos por 4 a 
3 pela equipe do Barcelona. Já na ca-
tegoria Máster, mais uma vez a equi-
pe que vestia as cores azul e grená do 
time espanhol sagrou-se campeã. O 
Barcelona venceu o Anderlecht por 6 
a 3 e ficou com o título da categoria.

Os jogadores das quatro equipes 
foram premiados, os vice-campeões 
com medalhas e os campeões com 
troféus. Receberam troféus especiais 

os melhores goleiros de cada cate-
goria, sendo o goleiro do Barcelona, 
Wagner Ferreira, o menos vazado na 
Máster, e Sandro Luiz da Juventus, 
dentre os Veteranos. O prêmio de arti-
lheiro também foi entregue a jogado-
res da Juventus nas duas categorias. O 
atacante André da Costa fez 14 gols e 
foi o goleador dentre os Veteranos e 
Cristiano Ferreira conquistou a artilha-
ria na categoria Máster com 15 gols.

Os prêmios foram entregues pela 
Diretoria do Clube, com a presença do 
presidente Marco Faria e do vice-pre-
sidente Ricardo de Melo (Guru) e de-
mais diretores das áreas de Eventos 
e Esportes. Logo após a solenidade, a 
festa ficou por conta da banda Filhos 
da Pauta, com um samba animado 
para a comemoração dos vencedores.

Encerramento do Tatu acontece com 
show de bola e muita festa
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Bernadete e Carla Alves recebem de Faria e 
Ricardo Guru homenagem para os patronos 
Marcão e Aires Alves

Barcelona foi a equipe campeã da categoria Veterano ao vencer o Juventus nos pênaltis 

A equipe campeã da categoria Máster também foi o Barcelona que venceu o Anderlecht
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ACONTECEU
Happy Hour anima sexta-feira dos associados

A dupla Guto Grandi e Wilson Sou-
za animou o happy hour do dia 24 de 
abril com muito samba, samba-rock e 
MPB. Os sócios participaram da ani-
mação com familiares e amigos, apro-
veitando os tradicionais tira-gostos e 
uma boa cerveja gelada. O gaitista mi-
neiro Guto Grandi e o músico e com-
positor catarinense Wilson Souza, que 
hoje também reside em BH, trouxeram 
um repertório cheio de surpresas, com 
músicas autorais que se misturam aos 
grandes clássicos da música brasileira 
e ganham versões acústicas e voltadas 
para gaita de boca. Um tobogã inflável 
foi instalado na área do parquinho para 
os que levaram seus filhos. As crianças 
se divertiram e os pais puderam curtir 
o som despreocupados.  
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gaLeRIa

Este é o nosso Clube...

Natação

Tênis de Mesa

Squash Equipe de Corrida DançArtes

Saideira Musical Jarakids

Piscina

Futsal

Natação para bebês Nado sincronizado



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!



HORáRIOS DE FUNCIONAMENTO

área de lazer
Segunda-feira: fechada para manutenção
Terça a quinta-feira: 7h às 22h
Sexta: 7h às 20h
Sábado: 7h às 21h
Domingo e feriado: 7h às 18h 

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

Sauna masculina
Terça a sexta-feira: 15h às 22h
Sábado: 8h às 22h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Sauna feminina
Terça a sexta-feira: 15h às 21h45
Sábado: 8h às 21h45
Domingo e feriado: 8h às 17h45

Academia 
Segunda a sexta-feira: 6h às 22h
Sábado: 6h às 13h
Domingo e feriado: fechada

ENDEREços

Portaria A
Rua Amável Costa, 7
Bairro Jaraguá
CEP: 31270-470

Portaria B
Rua Erasmo Figueiredo Silva, 311
Bairro Jaraguá
CEP: 31260-030

TELEFONES
Geral: 3090-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Gerência: 3490-9101
Presidência: 3490-9107
Assessoria de Comunicação e Marketing: 2552-2525
Eventos: 3490-9117 / 3490-9119
Departamento de Esportes: 3490-9111
Academia Fitness Jaraguá: 3490-9125
Sauna masculina: 3490-9106
Sauna feminina: 3490-9128
Ambulatório: 3490-9123
Berçário: 3490-9121
Cobrança: 3490-9115

Telefones de escolinhas e parceiros disponíveis em nosso site

ATUALIZE SEU CADASTRO:
www.jaraguaclub.com.br/cadastro

InfORMaÇõeS

www.jaraguaclub.com.br

facebook.com/clubejaragua

twitter.com/jaraguaclub

youtube.com/jaraguaclub
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