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Nosso Clube ada
vez melhor!

Futebol movimenta o Jaraguá com
Torneios e Peladas - Páginas 14 a 17
Clube Jaraguá sediou Campeonato
Brasileiro de Sinuca - Páginas 18 e 19

Caro Associado,
Estamos a apenas três meses do final
do meu mandato como Presidente do Clube
Jaraguá. Nós, da Diretoria Executiva 20172019, trabalhamos com tanta garra, energia
e dedicação, desde o início de 2017, que
nem parece que já se passaram 33 meses!
Doamos tempo e esforços em prol de ações
e projetos visando trazer melhorias para o
nosso Clube, buscando deixar o Jaraguá
cada dia melhor.
Buscamos, ao longo de nossa gestão, a
austeridade nos gastos, cuidando com atenção da saúde administrativa e financeira do
Clube. Garantimos a disponibilização de um
fundo de reserva, a ser utilizado para investimentos e acertos de demandas judiciais. Implantamos o Canal de Ouvidoria, espaço para
o sócio manifestar-se e oportunidade para a
Diretoria planejar e realizar projetos de forma
efetiva no Clube. Promovemos ações junto aos
funcionários, como reuniões, programas de
incentivo e treinamentos, gerando maior satisfação e produtividade, além da redução do
índice de acidentes de trabalho. Implantamos
o Sistema de Gestão da Qualidade, ferramenta que nos possibilitou gerenciar processos e
implementar melhorias contínuas. Procuramos, enquanto dirigentes do Clube Jaraguá,
resolver todas as questões complexas de gestão dentro do nosso mandato, não postergando ações e soluções. É relevante informar que
realizamos agora em julho de 2019 acordo
para pôr fim a ação trabalhista promovida
contra o Clube Jaraguá por Patrícia Helena
Silva de Mello, que pleiteou recebimento de
verbas trabalhistas e indenizatórias não pagas corretamente em gestão anterior, sendo o
montante pago de R$ 1.333.325,65. Gostaria ainda de ressaltar que todas as contas de
2017/2018 foram devidamente aprovadas,
por unanimidade, resultado do trabalho cauteloso realizado por mim e toda a Diretoria
Executiva, que vem atuando de forma digna e
honesta por meio de trabalho voluntário.
Nesta edição do Jornal do Jaraguá, você
vai poder informar-se, em matéria especial,
sobre todos os projetos de infraestrutura realizados em anos recentes, como reformas,
obras, revitalizações. Foram iniciativas que
demandaram muitos estudos, planejamento
e sinergia de diretores e equipes de trabalho.
São ações resolutivas que agregam bem-estar, segurança e conforto à permanência dos
associados nas instalações do Jaraguá. Gostaria de destacar o projeto de ampliação de
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DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Carlos Tôrres
Vice-Presidente: Christian Ayres
Diretor 1o Secretário: José Maria Duarte de Araújo e Silva
Diretor 2o Secretário: Robney de Melo
Diretor 1o Financeiro: Jadir Alves de Moraes
Diretor 2o Financeiro: Sinval Cossenzo Sobrinho
Diretor Administrativo: Everton Antônio de Moraes
Diretor Social: Marcos Antônio dos Santos Junior
Diretor de Sede: Misael Alvarenga
Diretor do Parque Aquático: Wendel Rios
Diretor Área do Tatu: Marcelo Peito
Diretor de Futebol de Campo: Cláudio Gama
Diretor de Esportes Especializados: Ubiratan R. Carneiro
Diretor de Esportes Recreativos: Antônio Elias N. de Moraes

Carlos Tôrres - Presidente
negociações para concessão de uso de área
pública da União que será destinada à criação de cerca de 185 novas vagas e as obras
já começaram!
Gostaria de mencionar fato de grande relevância, que nos encheu de orgulho e satisfação. Recebemos em agosto atletas de todo o
Brasil para participar do Campeonato Brasileiro
de Sinuca, realizado em nossas dependências.
Dirigentes das instituições organizadoras elogiaram as instalações do Clube e a excelência
do trabalho realizado para montagem de toda
a infraestrutura e apoio à realização do torneio.
Nos eventos sociais, também temos boas notícias para compartilhar. Com ideias e ações
inovadoras, foram promovidos com grande sucesso edições temáticas de nosso Happy Hour,
o Festival de Inverno Rock In Jara, o Piscina Di
Buteco, o novo evento Balada Jovem, eventos
comemorativos de Dia dos Pais e o Festival
Gastronômico. E vem mais novidades por aí,
convido a todos para estar presentes no Baile
de Aniversário do Clube, dia 22 de novembro, e
na grande festa de Réveillon.
Nossas equipes esportivas comemoram
conquistas importantes em diversas modalidades. E atletas participam do Campeonato
de Integração de Esportes do Jaraguá – CIEJ
– e dos torneios de Futebol Tatu, Cifuzinho
e Torneio Primavera. Em outubro, no dia 19,
vamos realizar o CINA – Campeonato Interno
de Natação, contamos com a participação
das famílias jaraguenses. Gostaria ainda de
mencionar a movimentação – alegre e positiva
– dos nossos peladeiros, com jogos e atividades de confraternização promovidos no Clube. Em parceria com empresas apoiadoras,
conseguimos promover doação de coletes
para todas as peladas. Agradeço aos atletas
jaraguenses pelo apoio dado à Gestão 20172019. Que nosso trabalho seja concluído
com responsabilidade e transparência, com
os mesmos propósitos com os quais temos
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Marcos Antônio dos Santos
Júnior, Diretor Social

Robney, Wendel, Carlão e José Maria em reunião com
o Superintendente da Infraero, Sérgio Kennedy

O Presidente Carlão representa o Clube Jaraguá na Câmara
Municipal, em reunião especial alusiva aos 50 anos da
Federação dos Clubes de Minas Gerais, e
recebe Diploma de Honra ao Mérito
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Está à frente da Diretoria Social
do Clube, Marcos Antônio dos
Santos Júnior, que assumiu o cargo
em abril de 2019. O empresário, de
52 anos, é associado do Jaraguá há
cerca de 45 anos, desde quando
seu pai comprou uma cota. “Grande parte de minha história passa
por aqui: momentos especiais da
infância e adolescência, meu casamento e diversas outras vivências”,
ressalta Marcos. Ele é casado com
Deborah Cézar e tem dois filhos,
Caio e Sarah.
A trajetória profissional de
Marcos no Clube começou na gestão passada, quando o chamaram

para substituir o então Diretor de
Esportes Especializados. Na gestão atual, como Diretor Social, ele
é responsável pela área de Eventos
e Recreação, cujas atividades contemplam o planejamento e a realização de atividades diversas, de
recreação e entretenimento. Para
ele é muito importante preocuparse com a qualidade do seu trabalho
e de sua equipe, buscando sempre
inovar e trazer melhorias para os
sócios. “Minha função é cuidar do
bem-estar dos sócios, promover
festas sociais dentro das propostas
orçamentárias do Clube e ajudar
as comissões no que tange a seus
eventos também. Estamos conquistando os associados dando prioridade à qualidade e ao respeito”,
comenta Marcos.
Dos projetos atuais em execução, o Diretor destaca o Festival
Gastronômico, previsto para setembro, e a Pool Party (festa na piscina), programada para novembro.
São eventos inéditos que, segundo
ele, vão surpreender os associados!
A equipe está também empenhada na continuidade do calendário
de eventos já programados desde
o início do ano, sendo alguns deles o Dia das Crianças, o Baile de
Aniversário do Clube e a festa de Réveillon. “Agradeço à Diretoria Executiva, em nome do Presidente Carlão,
pela oportunidade e pela confiança
depositada em nosso trabalho”,
finaliza o Diretor.

Sistema Wi-Fi do Clube Jaraguá, use e abuse! Senha: J@ragua2014!
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Sr. Walter Fernandes Dutra: 5/7/2019
Nelza de Assis Ferreira: 4/9/2019

BATERIAS
A VENCEDORA
Televendas:

3421-6000

Baterias para veículos nacionais, importados e motocicletas

gestão

Conforme Estatuto Social do
Jaraguá Country Club, trienalmente,
deve a Assembleia Geral Ordinária
reunir-se, exclusivamente, para eleger o Presidente e Vice-Presidente do
Clube Jaraguá, assim como os membros dos Conselhos Deliberativo e
Fiscal para o próximo mandato. Neste
ano de 2019, no dia 24 de novembro,
será, portanto, realizada a Assembleia Geral da Eleição para o mandato
2020-2022.
Está divulgado nas dependências
do Clube o Colégio Eleitoral para a
Eleição, com relação completa dos
sócios em condições de votar e serem votados. As informações estão
disponíveis em quadro afixado ao
lado da Recepção. É vedado o voto
por procuração.
Será considerada vencedora a chapa que obtiver a maioria dos votos apurados e, ocorrendo empate, será considerada eleita a chapa cujo candidato
a Presidente apresentar a filiação mais
antiga no Clube. É vedada a reeleição do
Presidente e do Vice-Presidente no pleito imediato ao mandato em curso e, ao
Presidente, a candidatura ao cargo de
Vice-Presidente também nesse pleito.

Você sabe o significado de
Voto Consciente?! A expressão
refere-se à importância de uma
decisão tomada a partir de informações verdadeiras; de uma
escolha feita com base em conhecimento adequado sobre os
candidatos, que permita ao eleitor avaliar quem acredita estar
mais apto a assumir o cargo.
Em qualquer processo eleitoral, e também é claro nas elei-
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ções aqui do Clube Jaraguá, é
necessário informar-se adequadamente sobre os candidatos e
suas propostas, não só por meio
das redes sociais, mas também
através de outras fontes, conversando com as pessoas e até
mesmo os candidatos.
Em tempos de “Fake News”,
é importante estar atento e
combater a desinformação e a
disseminação de notícias fal-

sas. Em mensagens recebidas,
é preciso verificar sempre quem
é o autor; duvidar de informações sem referências; ler o
conteúdo na íntegra (não só os
títulos, que podem ser provocativos) e, principalmente, não
compartilhar o que não se sabe
se é verdadeiro.
Participe conscientemente
dos processos eleitorais!
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Danny Palmeira Mattos tem 54
anos e é empresário do ramo de
acessórios para endoscopia. Sócio
do Jaraguá há 12 anos, ele frequenta espaços diversos do Clube com
a esposa Janaina Meireles, semanalmente. Suas atividades favoritas
são o Tênis e o Boliche. “As instalações do Clube são fantásticas em
todas as áreas, trazendo um conforto aos sócios que poucos Clubes
oferecem”, comenta Danny.
Considerando a profissão de
Danny, é quase impossível imaginar
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que ele e três amigos – Jonas Geiss,
Mauro Manzali Bonaccorsi e Marco
Antônio Lemos – foram reconhecidos
mundialmente por produzir cerveja.
Isso mesmo! Eles formaram um grupo que disputou no concurso National Homebrew Competition, promovido pela American Homebrewers
Association, e ganharam medalha
de ouro na categoria Specialty
Beer. Danny foi também campeão
no Alternative Fermentables Beer,
Concurso Nacional das ACervAs. A
cerveja campeã – Onyris Ryewine –

é produzida a partir de uma cerveja
do estilo base English Barleywine,
mas com uma composição diferente de grãos, substituindo 48%
do malte de cevada por malte de
centeio e adicionando maltes especiais escuros. “Durante os últimos
anos, aperfeiçoei-me fazendo muita
cerveja, realizando testes e melhorando a construção das receitas”,
explica o empresário. Segundo ele,
o grupo primou por criar uma receita diferente para impressionar, que
deu certo!

Rua Ilacir Pereira Lima, 424 - Cidade Nova
31 2515-6046 / 98407-6415

j

rt s Marciais
e

3 a 12
anos

TA

TERÇA

9 às 10h

Q N
UI

Q

UARTA

N

Ô

UD

J
DA

9 às 10h
15h30 às
16h30

15h30 às
16h30

5 a 10
anos

17h30 às
18h30

17h30 às
18h30

8 a 12
anos

18h30 às
19h30

18h30 às
19h30

A partir de
12 anos

19h30 às
20h30

19h30 às
20h30

10 a 14
anos

17h30 às
18h30

17h30 às
18h30

A partir de
14 anos

18h30 às
19h30

18h30 às
19h30

A partir de
14 anos

19h30 às
20h30

19h30 às
20h30

Q N

CREDITAR
C O N TA B I L I D A D E

C O N S U LT O R I A
- Assessoria Contábil e Tributária
- Rotinas Trabalhistas
- Gerenciamento de custos e controle de estoque
- BPO Financeiro

“O seu sucesso faz parte do nosso negócio!”
Márcio Reis
Sócio Diretor

Rua Aquidaban, 885 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG
Te l . : ( 3 1 ) 3 2 9 6 - 4 6 3 4 C e l . : ( 3 1 ) 9 9 2 9 6 - 11 4 2
contabilidade@creditar.com.br
www.creditar.com.br
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da coordenação motora e do equilíbrio.
O Muay Thai, também conhecido como
Boxe Tailandês, modalidade praticada há
mais de dois mil anos, trabalha aspectos como disciplina, coragem, autoconfiança, força, flexibilidade, coordenação
motora e agilidade mental.
As aulas são ministradas pelos
professores Paulo de Queiroz Andrade
(Paulão) e Igor Kenny Cruz Sales. O valor da mensalidade é R$ 100,00. Outras
informações no Departamento de Esportes: esportes@jaraguaclub.com.br ou
3490-9111/9114.

SEGU

Em 2019 foi inaugurado no Clube
Jaraguá novo espaço para as aulas da
Escolinha de Artes Marciais, sala especial com tatame localizada ao lado do
Restaurante Seresta. São oferecidas aulas de Judô para crianças a partir de três
anos e de Muay Thai, para associados
com doze anos ou mais.
O Judô, esporte milenar e também
olímpico, favorece o desenvolvimento
físico e cognitivo dos praticantes. Promove a conscientização do aluno quanto
às suas capacidades e limitações, o desenvolvimento do raciocínio, a formação
de valores morais, o desenvolvimento
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julho de 2019, ao fazer sua mais recente
avaliação, pesou nada mais que 75,3 kg!
Leandro conta como foi sua vivência
na Academia: “Em minha primeira consulta com o Dr. Hilton, meu exame estava
de mal a pior! Foi quando tive contato
com o professor Márcio de Oliveira, muito
cauteloso, que fez uma ficha de exercícios bem leve em princípio. No começo
foi bem difícil, mas, sinceramente, nunca pensei em desistir. Segui em frente
sem querer um resultado rápido. Com o
tempo, meu condicionamento foi melhorando a cada dia e fui adquirindo força
nos músculos. Comecei a correr na esteira, sempre seguindo as orientações do
Márcio. Meu ganho de massa magra foi
surpreendente!”
O Dr. Hilton conta que Leandro
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procurou a Academia querendo dar continuidade à sua perda de peso. “O resultado alcançado foi excelente, sendo o
mérito dele, que com o apoio e parceria
do professor Márcio fez corretamente e
de forma sistemática toda a sequência
de treinos proposta”. Em nove meses Leandro conseguiu reduzir o percentual de
gordura de 34,7% para 17,5%, perdendo
até agora 28 kg. Atualmente ele pesa
75 kg, já tendo eliminado 55 kg. Ao ser
questionado sobre seu aprendizado, ele
diz: “Mudar dói, e não mudar também.
Então escolhi a mudança! Mas nada
muda de um dia para o outro, temos que
ser pacientes e resilientes; todos os dias
é preciso buscar, fazer mais e ir além.
A mudança é vagarosa, de longo prazo,
mas vale a pena!".

A

A prática regular de atividades físicas
traz bem estar físico e mental. São muitos os benefícios, podendo, por exemplo,
contribuir para a prevenção e o tratamento da pressão e do colesterol altos,
da diabetes e da obesidade.
Unindo exercícios físicos, hábitos
saudáveis e uma boa alimentação, o associado e aluno da Academia do Clube
Jaraguá, Leandro Augusto Varme Dias
mostrou que com esforço e persistência
tudo é possível, perdeu mais de 50 quilos! Ele procurou a Academia do Jaraguá
em setembro de 2018, quando já estava em processo de emagrecimento,
pesando na ocasião 103,3 kg. Passou
a receber orientações específicas para
os treinos e acompanhamento do fisioterapeuta Dr. Hilton de Assis Freire. Em
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Leandro Augusto Varme Dias

cademia Fitness Jaraguá

Em funcionamento desde março
de 2005, a Academia Fitness Jaraguá
disponibiliza aos associados excelente espaço para a prática de atividades
físicas, com equipamentos modernos
e profissionais especializados. Quando chega à Academia, o associado
faz uma avaliação física completa e
é encaminhado para o profissional

que fará seu plano de treino, baseado em seu histórico e condição atual
de saúde. Há opções de atividades
diversas, como musculação, alongamento, mix trainning, spinning, além
de aulões coletivos. Hoje a Academia
possui cerca de 900 alunos inscritos.
Informações sobre aulas e horários:
3490-9125.

Uma equipe de 14 tenistas do
Clube Jaraguá participa do Interclubes
de Tênis da Pampulha, juntamente
com atletas do AABB, Iate e PIC. Já

foram realizadas as três etapas classificatórias e o confronto final será no
dia 2 de novembro. Boa sorte aos tenistas jaraguenses!
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Foi promovido em julho no Minas
Tênis Clube o Open de Peteca 2019,
da Federação Mineira de Peteca. Jogadores do Clube Jaraguá participaram e obtiveram ótimos resultados,
confira! Faixa etária 22 a 30 anos:
Guilherme Dias e Gerardo Froes foram campeões. Faixa etária 40 a 50

anos: Agnelo Goulart e Ernane Victor
Fraga ficaram em terceiro lugar. Faixa
etária 60 a 70 anos: Sérgio Santos,
Antônio Dias Filho e Haldane Reis
Castro conquistaram o segundo lugar. Faixa etária 70 anos +: José Laje
e Raul Ribeiro ficaram na terceira colocação. Parabéns aos petequeiros!

onquistas do Vôl i

Atletas do Voleibol comemoram
mais uma vitória! Em junho a equipe
do Jaraguá participou de competição
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Os campeões Guilherme e Gerardo com
dirigentes da Federação Mineira de Peteca

em Poços de Caldas – 3ª Associação
Atlética Caldense Voleibol Master – sendo campeã nas Categorias 50+ e 55+.

Em julho e agosto foi realizado
Torneio Interno de Voleibol no Jaraguá,
com 36 participantes, alunas da
Escola de Voleibol do Clube, de todas

as idades. Foram formados sete times para disputar o campeonato, que
ocorreu em clima de descontração e
cordialidade.

As campeãs foram: Telma, Silvane, Jordão, Fernanda, Eliane, Eliana e Shirlei
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Foi promovida na área do Tatu, no
dia 27 de julho, mais uma Maratona
de Buraco. Foram 20 duplas participantes, que jogaram em clima de
muita descontração. Parabéns aos
campeões: Ivone Rodrigues e João
Messias Rodrigues (1º lugar); Maria

das Graças Rocha e Waldemar Faria
(2º lugar); Teresa Cristina Oliveira
e Ana Oscália Carvalho (3º lugar).
E no dia 23 de agosto foi realizado evento de confraternização e
premiação da turma do Buraco, no
Salão Social!
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No dia 24 de agosto a área do
Tatu reuniu jogadores para as finais
do Campeonato de Truco, que foi
disputado ao longo dos meses de
julho e agosto por 38 duplas. Confira o resultado! Campeões: Cláudio

e Gustavo; Vice-Campeões: Denise
e Sandra; Terceiro Lugar: Alexandre
e Carlos; Quarto Lugar: Marcelo e
Luciana. E anote na agenda, dias 2
e 3 de novembro haverá Torneio de
Truco Vapt Vupt!
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Assessora Cidinha

O CIEJ 2019 – Campeonato de Integração de Esportes do Jaraguá – está a
todo vapor! Atletas já iniciaram as disputas, que vão ocorrer em diversas modalidades: Handebol, Vôlei de Quadra

e Areia, Basquete, Peteca, Squash e
Tênis. Os jogos serão realizados no período de cerca de dois meses e o evento de encerramento e premiação está
previsto para dia 26 de outubro.

Handebol

Voleibol
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O professor Webert Rodrigues conta
que cada festival tem um tema, o que
contribui para tornar o evento festivo e
alegre, garantindo a diversão da criançada. Nessa edição fizeram parte da
festa Aladdin e Jasmine, personagens
que fazem sucesso junto ao público
infantil. “Cada festival é uma história
diferente, e sempre nos surpreendemos
com a participação dos alunos e familiares. Realmente é um evento aguardado pelos pequenos e por nós, professores. Trabalhamos com muito carinho
e dedicação para que ele ocorra da
melhor forma possível!”, afirma Webert.

A

“Temos muito orgulho do trabalho que vem sendo
desenvolvido com as crianças no Parque Aquático,
na Escolinha de Natação. Em dezembro, vamos mais
uma vez fazer um festival divertido, em clima de confraternização. Vamos ver e nos emocionar com as conquistas de nossos pequenos campeões!”
Wendel ios, iretor do Parque quático
D

Mais uma edição do Festival
Pequenos Campeões foi realizada no
Clube Jaraguá, no dia 13 de julho. O
evento, que ocorre há oito anos, contou com a participação de 125 alunos
das turmas de natação Baby e Toucas
Brancas e Amarelas B e A. O Festival
encerra o calendário do primeiro semestre de aulas e visa incentivar a
prática da natação, permitir aos pais
acompanhar a evolução de seus filhos e promover a integração das famílias. O próximo Festival Pequenos
Campeões já tem data marcada, será
realizado no dia 7 de dezembro.
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Clube em 6º lugar geral. Em novembro o Jaraguá será sede do Campeonato Mineiro de Natação Master de
Verão. Os eventos são promovidos
pela Federação Aquática Mineira
(FAM). Bons treinos e boa sorte!
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Foram no total 217 atletas e 20
equipes participantes do Campeonato Mineiro de Natação Master
de Inverno, realizado em julho na
Associação Esportiva e Recreativa
Usipa, em Ipatinga. Competiram
pelo Jaraguá 14 atletas, ficando o

Em junho foi realizado no
Minas Tênis Clube o Campeonato Mineiro de Natação de Inverno. O Clube Jaraguá participou
com 11 nadadores. Seis atletas

jaraguenses ficaram entre os dez
melhores do estado em suas categorias. E o atleta Victor Cabral
conseguiu o pódio, ganhando medalha de bronze!

A equipe de natação do Clube Jaraguá conta agora
com o apoio do patrocinador Colégio Dona Clara.
A equipe ganhou novo uniforme!

opa Minas

O Clube Jaraguá participou com
27 nadadores da XV Copa Minas Tênis
Clube de Natação, que teve um total de
780 atletas inscritos: 28 equipes nacionais e 22 internacionais. O evento, que
faz parte do calendário de competições
da CBDA (Confederação Brasileira de

Desportos Aquáticos), foi promovido de
23 a 25 de agosto. O Jaraguá conquistou uma medalha de Ouro, duas de Prata e duas de Bronze. A atleta jaraguense
Camila Cabral foi destaque, com medalha de Ouro nos 50m Nado Borboleta,
na categoria Mirim I.
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lada da izad :
orando 37 anos!
co
totalizando 61 integrantes. Os associados reúnem-se para jogar às
quintas-feiras, às 16h30. São dirigentes da Pelada: Gutemberg Ferraz
(Presidente), Bené Boson (Diretor
de Futebol), Zanata (Diretor Social),
Marcos Lima (Diretor Tesoureiro),
Vandique e Zelito (Assessores).

a Pelada resgatou uma antiga tradição promovendo a 22ª Feijoada do
Marimbondo, que reuniu mais de 120
pessoas: peladeiros, familiares e amigos. A Feijoada há alguns anos já não
era realizada, e a nova comissão empenhou-se para voltar com o evento,
com o apoio da “velha guarda”. São
membros da atual diretoria da Pelada:
Cláudio Gama, Leopoldo (Léo Bola),
Paulinho, Vaninho e Ronney.

da turma do Virgílio, e também atletas da Pelada Suor e Cerveja, além
de convidados e representantes da
Diretoria. O motivo da comemoração?! Celebrar a amizade!

Dia 18 de agosto, seguindo comemorações de aniversário dos 40 anos
da Pelada dos Quarentões, foi promovida uma disputa especial! Pais, filhos
e netos reuniram-se para uma pelada
em clima festivo, que durou duas horas. Após o jogo, todos participaram
de uma confraternização. A Pelada
dos 40tões, criada em março de 1979,
tem hoje 80 atletas integrantes, entre

e

e

s 40 anos dos uar ntõ s
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Foi promovido pela primeira vez
o Encontro de Amigos do Tatu, com
participação de 40 pessoas. Reuniram-se na Quadra do Tatu, no dia 17
de agosto, integrantes do Futevôlei,
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Peladeiros comemoraram no dia
10 de agosto o aniversário de 37
anos da Pelada da Amizade, fundada em 1982. O evento foi realizado
no Quiosque 21, com muita música
e alegria. O grupo é formado por 45
atletas efetivos, quatro goleiros, cinco
atletas convidados e sete eventuais,

No dia 10 de agosto foi comemorado com muita animação – e uma deliciosa feijoada! – o aniversário da Pelada do Marimbondo, que completou
46 anos. O grupo foi fundado em 1973
pelo Sr. Feliciano, muito querido pelos
atletas, sendo o nome Marimbondo
uma referência ao seu apelido. Hoje
participam da Pelada 40 sócios do
Clube, entre eles, o Thiaguinho, neto do
Sr. Feliciano. Nesta confraternização,

efetivos e convidados. O grupo surgiu
de forma inusitada, quando associados que sentiam dificuldade de jogar
com atletas mais jovens decidiram
fundar um grupo para jogadores com
idade determinada. Com o tempo foi
criado o estatuto da Pelada, e começaram a ser promovidos eventos sociais do grupo. Os jogos são realizados
aos domingos, às 9h30.

zado pelo Grêmio dos Cinquentões, tem
participação de seis times e previsão de
encerramento no dia 8 de outubro.

A Pelada Cinquentíssimo, hoje
com 50 jogadores, comemorou em
maio aniversário de 27 anos! Atletas reuniram-se no Salão Social

em

me

m

e

e

e

C

lada inqu ntíssi o:
confrat rnização ho nag

Pe

No dia 27 de agosto teve início mais
um Torneio de Futebol de Campo Cinquentíssimo! O campeonato é organi-
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para evento de confraternização. Na
ocasião, foi feita homenagem ao Sr.
Woston Vinte, um dos integrantes
mais antigos do grupo.

Graça, Ana Paula, Ricardo, Maurício, Venilton e Helvécio

Edélio, Ricardo, Sr. Vinte e Esposa, Hugo, Domingos e Ueliton

atu

Diretor Marcelo Peito entrega placa de homenagem
a David Raad, patrono do Tatu 2019

“Estou me sentindo muito honrado e feliz com
esta homenagem! Agradeço ao Diretor Marcelo
Peito e demais representantes da Diretoria Executiva por todos os incentivos dados aos associados.”

e

e

íd r s d

T

com a participação de cerca de 130
jogadores, competindo nas categorias Jovem, Sênior e Especial. Houve
desfile das equipes, hasteamento
de bandeiras, fala do Presidente
Carlão e homenagem ao patrono do
Tatu, David Raad.

L

Começou mais uma temporada
de jogos com os tradicionais torneios de futebol do Jaraguá! Dia
25 de agosto estiveram reunidos no
Clube, para a cerimônia de abertura, atletas que estão competindo
na 31ª edição do Tatu, que conta

e

T

Bola rolando nos

orcida

Foi com muita alegria e energia
que a equipe profissional Panthers
All Stars Cheerleading apresentou-se na abertura do Cifuzinho e
do Torneio Primavera de Futebol
Feminino. São ao todo 30 atletas
que compõem este grupo de líderes de torcida criado em dezembro
de 2015. Elas formam uma equipe

competitiva e representam Minas
Gerais em campeonatos regionais e
nacionais, contribuindo para o desenvolvimento do esporte no cenário brasileiro, promovendo a prática
esportiva saudável e divertida. O
Panthers é o atual campeão nacional na categoria All Star e já teve
dez atletas na Seleção brasileira.

GRUPO DE CORRIDA E CAMINHADA

Informações:
3490-9111/9114

E no dia 8 de setembro foi realizada no Campo A a cerimônia de abertura do Cifuzinho e do Torneio Primavera
de Futebol Feminino, prestigiada por
atletas participantes, representantes
da Diretoria, familiares, associados e
convidados. Além do tradicional desfile
dos times, dos pronunciamentos e da
homenagem ao patrono dos torneios
– Alisson Cardoso, representando a família Cardoso –, houve também apresentação do Grupo Sinara Machado e
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campeonatos de Futebol

do grupo líderes de torcida Panthers All
Stars. Participam do Cifuzinho cerca de
170 jogadores, que disputam nas categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14
e Sub 17. No Torneio Feminino são 55
jogadoras, em categoria única.
Os campeonatos duram cerca de
dois meses e os encerramentos estão
previstos para outubro e novembro.
Todas as informações sobre equipes,
regras e resultados são divulgadas no
site do Clube Jaraguá.

Cláudio Gama, Diretor de Futebol de Campo

“Que prevaleçam nos jogos o respeito e a cordialidade. Que as crianças possam ter grande diversão
e aprendizado nos gramados. E que nossas atletas
do feminino mostrem toda a sua força nos campos!”

Homenagem à Família Cardoso

Grupo Sinara Machado e Phanters All Stars

Futebol Feminino

Jaraguá sedia Campe

“Nosso Salão Social tornou-se
palco de um maravilhoso evento,
que trouxe para o Clube diversidade, elegância e jogos de altíssima
qualidade. Tudo isso só foi possível devido ao profissionalismo dos
funcionários do Clube Jaraguá, de
setores diversos, que trabalharam
em equipe, com sinergia e grande dedicação. Também devido ao
apoio do Presidente Carlão e demais representantes da Diretoria
Executiva. A realização do Campeonato Brasileiro em nossa casa
superou todas as nossas expectativas, estamos de portas abertas
para receber próximos eventos!”

Foi com grande empenho que a Diretoria Executiva,
representada pelo Diretor de Esportes Recreativos
Antônio Elias Moraes, conduziu o processo de aproximação e diálogo com as federações de Sinuca para que
se tornasse realidade um grande sonho: trazer para o
Jaraguá, de forma inédita, o Campeonato Brasileiro de
Sinuca, evento grandioso de dimensão nacional.
O Clube foi sede, no período de 15 a 18 de agosto, do
XXXVI Campeonato Brasileiro de Sinuca 2019 – 2ª Etapa,

disputado nas modalidades Snooker Six Reds e Nine Ball,
com participação de 108 atletas. O evento foi promovido
pela Confederação Brasileira de Bilhar e Sinuca (CBBS),
juntamente com a Federação Mineira de Sinuca e Bilhar
(FMSB). O Jaraguá deu todo o apoio necessário à realização do torneio, sendo montada no Salão Social uma
grande estrutura para os jogos, disputados por jogadores
de 10 delegações, de diversas regiões do país. O campeonato foi transmitido ao vivo na página oficial da CBBS.

Firmiano Neto, Presidente da FMSB

Pedro Rolim, Presidente da CBBS

“Agradeço à contribuição do
Clube Jaraguá, que não mediu esforços para a garantia de toda a
infraestrutura necessária à realização do Campeonato.”

“Estamos apaixonados pelo
Clube, queremos voltar para fazer
novamente aqui o campeonato.
Agradecemos a toda a equipe do
Jaraguá!”

“De todos os campeonatos e torneios que participei, a estrutura oferecida pelo Jaraguá foi disparada a
melhor! Salão amplo e devidamente
ambientado, arquibancada paralela às
mesas em todo o Salão, acesso à internet para a transmissão ao vivo e uso
dos atletas. Como ex-sócio do Clube,

fiquei encantado com as transformações e melhorias que foram feitas!
Apesar de não ter tido bom desempenho no Campeonato, foi muito gratificante participar, juntamente com as
grandes feras do Brasil, no Clube onde
cresci e aprendi a importância da prática esportiva em nossas vidas”.

Paulo César Hosken Vieira, atleta participante e ex-sócio do Clube Jaraguá
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Premiação

Premiação

Cerimônia de Abertura

Delegação São Paulo

Delegação Minas Gerais

Jogos no Salão Social

Presidente Carlão e Pedro Rolim

Marcelo Peito, Tim e Gaúcho (Diretor do Cruzeiro)
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Premiação
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Campeão:
Jesus (CE)
Vice-Campeão:
Jairzinho (RJ)

Campeão:
Zico (RJ)
Vice-Campeão:
Langer (PR)
9ball
Campeão:
Fabinho (PR)
Vice-Campeão:
Guilherme (SP)
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Categorias Prata e Ouro, com previsão
de duração de dois meses. Boa sorte aos
sinuqueiros de plantão!
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Categoria Prata
Campeão:
Oswaldo Melo Araújo
ice-Campeão: Mario Marcio Moraes
3º ugar: José Moreira de Almeida
4º ugar: Mario Machado Homem
L

L

V

T
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Categoria Prata
Campeão:
Valter Ribeiro Camargo (Valtinho)
ice-Campeão: Laerte Antônio da Silva
3º ugar: Antônio Fajardo Filho
4º ugar: Mario Machado Homem

inuca

pectivamente nos dias 23 de junho e dias
7 e 14 de julho. Confira os resultados!
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E teve início no dia 1º de setembro
o 45º Campeonato Interno de Sinuca do
Clube Jaraguá, que será disputado nas

Vapt Vupts da inuca
Mais duas edições do Vapt Vupt foram realizadas no Salão de Sinuca, res-
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Categoria uro
Categoria uro
Campeão:
Campeão: José Maria Otoni (Zema)
ice-Campeão:
João Carvalho Fernandes (Madeira)
ice-Campeão:
Leandro Pereira Kesimos
Wanderson de Moura (Deca)
3º ugar: Miguel Antônio Mendes Cota
4º ugar:
3º ugar: Irajara Ferreira Galvão (Bira)
4º ugar: WxO
Wanderson F.de Moura (Deca)

CAIXA ALTA

Zema e Leandro

Dra. Angela Maestrini - Diretora Técnica Médica - CRM-MG 19780

Sr. Oswaldo, estreando no
primeiro lugar, e Mário Márcio
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ro etos de in raestrutura trazem melhorias para o Jaraguá

O Clube Jaraguá foi inaugurado em 1961, data de
seu primeiro Estatuto Social. Os fundadores, na época, não poderiam imaginar o que viria a se tornar a
instituição que acabavam de constituir, um dos mais
belos e completos clubes recreativos de Minas Gerais. Com a dedicação de tempo e esforço de muitos
sócios ao longo dos anos, o Clube foi crescendo e

modernizando-se, tornando-se um maravilhoso espaço de lazer e entretenimento, hoje com cerca de 16
mil associados e dependentes e 220 colaboradores
contratados.
A atual diretoria do Clube Jaraguá, liderada pelo
presidente Carlos Tôrres e pelo vice-presidente
Christian Ayres, tem buscado dar continuidade a este

projeto de desenvolvimento, pautando sua gestão pela
busca do bem-estar, da segurança e do conforto dos
associados. Por meio de projetos de melhoria em infraestrutura e serviços, tem enfrentado com empenho
o desafio de continuar transformando o Clube em uma
instituição cada dia melhor. Confira ações implementadas pela Diretoria Executiva Gestão 2017-2019.

Carlos Tôrres, Presidente do Clube Jaraguá

“Nossa gestão tem sido norteada por diretrizes, como a responsabilidade na aplicação dos recursos e a eficácia no atendimento às
demandas dos sócios. As ações de
melhoria contemplam novas instalações e também obras de reforma
e revitalização, programadas e executadas ouvindo as necessidades
dos associados.”

Misael Alvarenga, Diretor de Sede

“Trabalhamos com afinco nos
novos projetos, sem deixar de cuidar de forma dedicada às rotinas
de revisões e manutenções periódicas. Estamos sempre atentos
para que as ações implementadas
estejam alinhadas às demandas diversificadas dos sócios.”

2017

M

Recuperação e compra de Ombrelones
Novas mesas para o Buraco
Fechamento do Restaurante Seresta
Melhorias e ampliação do Estacionamento
Reforma dos Poços Artesianos
Novo Reservatório de Água
Reforma da Caldeira da Sauna
Relógios Eletrônicos na Piscina Coberta,
Academia, Saunas e Sinuca
Reformas de Quiosques, Banheiros e Vestiários

Reformas e Revitalização dos Campos

evitalização da ala de Pilates

mpliação e evitalização
da auna asculina

Ações de melhoria na Academia asseguram
um espaço mais confortável e completo para os
atletas: climatização, pintura, compra de novos
e modernos aparelhos.

evitalização da Piscina da Passarela

Foi um grande projeto de reforma e modernização, com duração de seis meses,
com benefícios técnicos e estéticos. Algumas das melhorias implementadas foram a
diminuição da profundidade, revitalização
da passarela, troca de cerâmicas, instalação de rampa e cadeira de acessibilidade,
borda infinita.
“Uma obra sonhada há vários anos e
que agora se tornou realidade. O Parque
Aquático do Jaraguá merecia esta revitalização, foi uma grande conquista!”

Mudanças na Sala de Pilates trazem mais comodidade aos alunos, em sala climatizada, mais
ampla e arejada.

M

R

Revitalização da Pista de Corrida

A

Pintura das Quadras

S

R

odernização da cademia
A

M

Sala de Recreação

S

j

Ampliação da Sala de Recreação
Ampliação e Reforma do Berçário
Construção da Praça do Tênis
Instalação da Academia ao Ar Livre
Reforma dos Campos de Futebol A e B
Revitalização da Ducha do Campo A
Revitalização da Pista de Corrida
Pintura das Quadras
Aquecimento Solar na Piscina do Toboágua
Corrimão na escada da Piscina Olímpica

R
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A melhoria proporciona mais conforto aos frequentadores, com ampliação do espaço total, aumento das salas de massagens e separação com
biombos, criação de sala de repouso e instalação
de aparelho de TV.

2018
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Reforma da Quadra de Squash
Reforma da Quadra de Peteca
Ampliação e Revitalização da Sala de Dança
Construção da Sala de Artes Marciais
Ampliação e Melhorias no Parquinho Infantil
Reforma e Revitalização das Portarias

Revitalização da Recepção
Novo Sistema de Acesso ao Clube
Melhoria da Rede Wi-Fi
Reforma do Bar do Peixe
Reforma do Bar da Igrejinha
Melhorias e reformas de Quiosques,
Banheiros e Vestiários
Reforma Portaria A

Reforma Quadra de Peteca

A obra contemplou colocação de novo piso,
mais moderno, e também instalação de cobertura. Os atletas beneficiam-se de um espaço
mais apropriado, revitalizado com materiais de
alta resistência e tecnologia de ponta.

Foram colocadas luminárias de LED nas Quadras e no Parque Aquático, promovendo melhorias estéticas e de segurança. O LED é a tecnologia mais inovadora no setor de iluminação, que
gera até 80% de economia de energia, além de
auxiliar na preservação ambiental.

R

mpliação e evitalização
da auna Feminina
S

A

L

Nova iluminação de ed nas
Quadras e no Parque quático
A

R

R

eforma da Quadra de
ênis Piso ápido

Sala Artes Marciais

Reformas nos Quiosques

Sala de Danças
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A reforma trouxe mais bem-estar para sócias
e convidadas, com ampliação do salão, novas salas de massagem, novos espelhos, trocadores de
roupa e nova pintura.

2019
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Construção de Palco fixo na Piscina
da Passarela
Construção de duas novas
Quadras de Squash
Ampliação e Revitalização da Sinuca
Novo sistema de som ambiente no
Parque Aquático
Novo sistema de videomonitoramento

Construção da Lojinha do Jaraguá
Novas Rampas de Acesso aos campos
Novas raias com cabo de aço na Piscina Coberta
Água quente na Piscina do Parquinho
Troca de piso da sala do Departamento
de Esportes
Melhorias e reformas de Quiosques,
Banheiros e Vestiários
Palco Fixo na orla da Piscina da Passarela

Construção de duas novas Quadras de Squash

Novas rampas de acesso aos Campos

Reformas nos Quiosques

Ampliação e Revitalização da Sinuca

Revitalização completa do espaço, com nova
sala de informática e espaço reservado e climatizado para servidores; novas fachada e entrada com
estruturas e materiais modernos; novo espaço multiuso – cozinha e camarim; novas pinturas, troca de
pisos, mobiliários e decoração.

A

Água quente na Piscina do Parquinho

mpliação do stacionamento

Foi firmado com a Infraero contrato de
concessão de uso de área pública da União
de 5.371,80 m², adjacente ao terreno do

E

eforma da ecretaria
S

R
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Clube Jaraguá, que será destinada à ampliação do estacionamento, com previsão
de cerca de 185 novas vagas.

costelinha e premiou como melhor prato da noite, o "Pecado
Original", produzido pelo restaurante Deck Norte. Ao todo foram
sete concessionários concorrentes, que ofereceram pratos criativos e saborosos! O Festival de Inverno Rock In Jara, prestigiado por
cerca de 2.300 pessoas, agitou a
orla da Piscina da Passarela com
muita música e energia, unindo
pessoas de diversas faixas etárias.
O Baile dos Pais foi uma noite de
muita alegria e alto astral. O Salão
Social ganhou uma linda decoração temática especial! E a primeira edição do Balada Jovem, nova
alternativa de entretenimento para
sócios adolescentes, reuniu 100
pessoas e concretizou o desejo de
abrir novo espaço na programação
do Clube para este público. A associada Claudia Costa Felipe elogia a
iniciativa: “A ideia de trazer os jovens para o Clube com esportes e
lazer propicia conforto e segurança
para os pais. A Balada Jovem foi
uma ótima sacada! Todos estão
de parabéns pelo espírito de união
e o excelente trabalho realizado!”
O Diretor Social finaliza: “É muito
gratificante ver a alegria da família
jaraguense nos eventos sociais de
nossa Diretoria”.

foram destinadas à instituição social
Amigos do BHem, localizada no bairro Minaslândia, que apoia grupos ou
organizações que precisam de assistência, desde suprimentos e matérias,
até serviços como orientações técnicas e capacitações.

Tadeu (Recreação), Yara Helena de Almeida (Sócia do Jaraguá e
voluntária da Amigos do BHem), Robson Endrigo Silva
(tesoureiro da Amigos do BHem)

“Estamos empenhados em
desenvolver um trabalho focado
no compromisso e nas parcerias, buscando proximidade com
os concessionários e ouvindo
críticas e sugestões dos sócios.”
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Foi lançada no evento Piscina Di
Buteco a Campanha do Agasalho do
Jaraguá, que recolheu durante um
mês donativos de sócios: 66 peças
de roupas comuns, 22 agasalhos, 18
cobertores, 18 pacotes de fraldas e
4 pares de sapatos. As arrecadações

Marcos Antônio dos Santos Júnior,
Diretor Social

appy our lash ack
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como o Bar de Drinks e as Barraquinhas. Também têm favorecido
o sucesso dos eventos a ampla
divulgação realizada pelo setor de
Comunicação, em diversas mídias,
e campanhas realizadas por meio
de grupos de Whatsapp e Listas
de Transmissão. “Buscamos fazer
reuniões de avaliação e corrigir erros, para que os eventos seguintes
sejam cada vez melhores. Fazemos
um checklist com a equipe, pontuamos cada item e parabenizamos
por conquistas”, complementa
Marcos Antônio.
O associado Irineu Lamounier
Filho comenta sobre eventos
recentes dos quais participou: “Todos foram promovidos com competência, com excelente organização.
Parabéns a todos os envolvidos e
à direção do Clube”. Gilvanisa
Macedo Ferreira, associada há 30
anos, complementa: “Os eventos
estão ótimos, com uma decoração
linda, buffet e atrações de excelente qualidade, como foi o Baile
das Mães. Os associados estão
participando ainda mais!”.
Edições do Happy Hour têm
atraído público de cerca de 1.500
pessoas na orla da Piscina da
Passarela. O Piscina Di Buteco
reuniu em julho 1.800 associados e convidados. A edição 2019
teve como ingrediente principal a

a panha do gasalho
m
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Eventos do Clube Jaraguá têm
encantado associados e convidados pela organização, inovação
e sofisticação! Os Happy Hours
temáticos promovidos na orla da
Piscina da Passarela – Festival de
Caldos e Flash Back; o Festival de
Inverno Rock In Jara e a Balada Jovem, realizados pela primeira vez
no Clube; a 6ª edição do Piscina
Di Buteco e o Baile dos Pais foram planejados com inspiração e
promovidos com muita dedicação
pela equipe de Eventos, sob o comando do Diretor Social Marcos
Antônio dos Santos Júnior.
A integração da diretoria
com os jaraguenses, para Marcos
Antônio, é o diferencial desta gestão, tendo contribuído para os bons
resultados nas ações sociais: “Estamos empenhados em desenvolver um trabalho focado no compromisso e nas parcerias, buscando
proximidade com os concessionários e ouvindo críticas e sugestões
dos sócios. Nossa equipe tem feito reuniões com concessionários
e assessores, para definir juntos
sobre o que oferecer nos eventos,
para saber o que é preciso para
atender e servir cada vez melhor o
público”. O Diretor Social destaca
ainda que está sendo feita uma
criteriosa seleção de bandas e que
estão sendo trazidas novidades,
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No dia 7 de julho foi realizada
mais uma edição do Festival de Pipas
e Papagaios, no Campo B do Clube
Jaraguá, com participação de cerca de 100 pessoas. Robson Araújo,
Coordenador de Eventos e Recreação, diz que o objetivo do evento é
promover a integração dos pequenos
associados com suas famílias: “É
muito bacana ver a participação dos
pais junto com seus filhos. Nosso
intuito é agregar valor à convivência
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color o céu do araguá
familiar. É gratificante ver pai e filho
trabalhando juntos, empenhados na
confecção do papagaio!”. Este ano o
Festival trouxe como atividade uma
minioficina, que promoveu aprendizado sobre construção de pipas e
papagaios. Para premiar as famílias
mais participativas e que mais interagiram durante toda a brincadeira,
foram entregues troféus em três Categorias: maior pipa, menor pipa e
pipa mais criativa.

“É muito bacana
ver a participação dos
pais junto com seus
filhos. Nosso intuito é
agregar valor à convivência familiar.”

Robson Araújo, Coordenador de
Eventos e Recreação
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no lub araguá
A Colônia de Férias do mês de
julho foi, mais uma vez, um sucesso!
125 crianças participaram do evento
que, pela primeira vez, foi temático,
trazendo brincadeiras e atividades relacionadas ao Meio Ambiente. A Colônia
foi realizada no período de 22 a 26 de
julho, promovendo uma semana de
muita diversão e aprendizado no Clube
Jaraguá, com uma programação de
atividades bastante diversificada. Uma
oficina foi destaque, de acordo com o
Assistente de Recreação Tadeu Costa,
a de fabricação de brinquedos a partir
de materiais reutilizados: “Foi muito interessante ver o trabalho das crianças
e todos os brinquedos confeccionados.
Foi possível passar a mensagem do
cuidado com o meio ambiente.”
Após o encerramento, foi promovido o Café da Manhã com Pais e Filhos,
que puderam participar juntos de atividades recreativas. Robson Araújo,
Coordenador de Eventos e Recreação,
comenta que o café é realizado visando a integração das famílias, assim

como a demonstração de atividades
que foram vivenciadas pelas crianças
durante a Colônia.
Pais e filhos elogiaram a organização da Colônia, que garantiu uma
estadia tranquila e harmoniosa dos
associados mirins. O acolhimento foi
um dos pontos mais importantes na
opinião da associada Paula Dauanny
Matos, mãe do pequeno Davi, de seis
anos: “O Davi começou a participar
antes de completar quatro anos e desde então sempre está presente. Ele
ama! Eu sou fã de toda a equipe da
Recreação, os profissionais são excepcionais e isso traz segurança para nós,
pais.” Fabiana Tavares Messeder, mãe
da Sofia, de sete anos, também só faz
elogios: “A primeira vez que minha filha participou foi em janeiro deste ano.
Ela gostou muito e pediu para participar novamente. Acho muito bacana a
Colônia, gosto bastante da equipe da
Recreação. O Robson e todos os envolvidos têm um carinho muito grande
com as crianças.”

147M² DE LUXO, CONFORTO
E O MELHOR LAZER DA REGIÃO

PRONTO
PARA
MORAR

Piscinas adulto e infantil • Espaço kids • Playground • Salão de jogos
Spa com sauna • Academia montada • 3 espaços gourmet • 2 salões de festa
Quadra poliesportiva • Quadra de tênis de saibro • Campo de futebol gramado
/unenco

@unencoconstrutora

unenco.com.br/empreendimento/torresdohorizonte/

(31) 3484-5443 (31) 99588-5443
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Cerca de 50 associados integram
o Grupo + Ativo, participando de atividades esportivas, educacionais,
culturais e de recreação. A programação é feita buscando promover
lazer, saúde e bem-estar. São exemplos de atividades: dança, culinária,
artesanato, esportes, passeios e visitas. Os encontros do Grupo + Ativo
– direcionado a associados a partir
de 35 anos – são realizados sempre
às quartas-feiras, das 15 às 17h. A
participação é gratuita!

Em julho 12 integrantes do Grupo
+ Ativo foram a Betim levar donativos para o Núcleo Assistencial Paz e
Trabalho. A instituição oferece acolhimento integral a 25 idosos, sendo sua
missão proporcionar melhoria contínua de qualidade de vida por meio
do resgate da autoestima, do autocuidado, da preservação da autonomia e
fortalecimento de vínculos familiares.
Os visitantes doaram aos idosos toucas e cachecóis de tricô e crochê, que
foram produzidos em oficinas de artesanato do Grupo + Ativo.
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5/10 – Arena Games
8 a 11/10 – Semana da Criança
12/10 – Festa Especial Dia das Crianças
13/10 – Gincana da Família
15/12 – Chegada do Papai Noel

IDADE

MELHOR
O

Há oito anos, o Comitê Feminino
atua no Clube Jaraguá com o propósito de levar aos associados arte, cultura e lazer. No dia 30 de julho foi promovido mais um evento de sucesso,
que reuniu cerca de 100 pessoas no
Salão Social. A plateia se divertiu muito com o Stand Up Comedy “Como se
Livrar das Dívidas em 12 Hilárias Prestações”, com o ator Thiago Comédia.
Como prática do Comitê, foi realizada arrecadação de donativos, 66
pacotes de fraldas descartáveis geriátricas. Elas foram doadas para as
instituições AMI (Associação Mães
que Informam) e APAE (Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais)
de Belo Horizonte.
Suzana Santana Moreira, integrante do Comitê Feminino, fala sobre o
objetivo do grupo e a importância da
participação das associadas: “A proposta do Comitê é criar momentos culturais voltados para as mulheres. Por
isso contamos com a ajuda das associadas com sugestões de eventos, assim como com a presença em nossas
atividades. Contamos também com a
ajuda de todos na divulgação dos próximos encontros, para que tenhamos
um público e também arrecadação de
donativos cada vez maiores!”

O mês de agosto é sempre muito especial para os papais. E aqui no
Clube Jaraguá eles foram presenteados
com eventos comemorativos, sendo
um deles o baile temático da Melhor
Idade, realizado no dia 7. A festa reuniu
cerca de 500 pessoas no Salão Social, e foi preparada com muito carinho
pelo Clube da Melhor Idade, garante a
vice-presidente Regina Damaso. “Tivemos uma decoração específica para
representar os pais, e o evento ocorreu
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em clima de muita descontração, ao
som da banda Musical A3, que levou
os convidados a ocuparem a pista de
dança durante toda a noite. Foram
também entregues lembrancinhas aos
pais”, conta Regina.
No dia 16 de outubro, o Clube da
Melhor Idade comemora 24 anos, e já
está sendo preparado um Baile muito especial para comemorar a data.
“Reservem a data e preparem-se para
uma grande noite!”, convida Regina.

MANTENHA SUA VIDA ATIVA E MAIS SEGURA!
Quase metade da população do Brasil é sedentária. O sedentarismo é um fator de
para a nossa saúde, pois é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de problemas
cardiovasculares, cânceres e doenças degenerativas. Por isso, para estimular as
pessoas a proteger a saúde, nosso bem mais precioso, o Sindicato das Seguradoras
(SindSeg MG/GO/MT/DF) patrocina, há três anos, a Equipe de Corrida de Rua do Clube
Jaraguá. A iniciativa é uma das ações do programa Bem Saudável, promovido pelo Sindic

“Como instituição que desenvolve programas e ações que difundem a cultura do seguro para a
sociedade, o Sindicato acredita que o apoio à Equipe de Corrida de Rua do Clube Jaraguá
valoriza o cuidado com a saúde por meio de uma atividade esportiva acessível e democrática”.
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos
Presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF

@soleneveoficial

Cursos de Graduação
BACHARELADO E LICENCIATURA
Curso com duração de 3 a 4 anos
Administração
Artes Visuais
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Educação Física
Enfermagem
Filosoﬁa
Física
Geograﬁa

Descontos especiais
para associados.

POLO PAMPULHA
Rua Boaventura, 1621 -1º andar
Liberdade Tel: 3566-4360

Farmácia
História
Letras
Matemática
Nutrição
Pedagogia
Química
Sociologia

...............................................
SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Cursos com duração de 2 a 3 anos

Comércio Exterior
Design de Interiores
Gastronomia
Gestão Ambiental
Gestão Comercial
Negócios Imobiliários
Gestão da Tecnologia da Informação
Gestão de Recursos Humanos
Empreendedorismo
Relações Internacionais

Gestão de Segurança Privada
Gestão Financeira
Gestão Hospitalar
Gestão Pública
Logística
Marketing
Processos Gerenciais
Redes de Computadores
Secretariado

UNIPPOLOPAMPULHA

IZAÇÃO

Valdira de Carvalho Cruz. As convidadas Carmen Julia Barbosa Oliveira,
Fabiana de Souza Ramos e Simone
de Almeida Gabriel foram ganhadoras do sorteio que premiou participantes que se vestiram à caráter. Foi
uma festança!

Comemorações juninas levaram
alegria ao Clube Jaraguá. O Arraiá da
Academia promoveu, mais uma vez,
momento de muita descontração e
integração de professores e alunos,
das turmas da manhã e noite. A festa
reuniu cerca de 60 pessoas, que se
vestiram a caráter, se divertiram com
brincadeiras e apreciaram comidas
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Diversão, alegria, dança, música
e deliciosas comidas típicas! Teve
arraiá também da Sauna Feminina,
dia 18 de julho, no Salão Social,
com direito a decoração especial e
show com Juliana e Banda. A festa
foi organizada pelo Diretor Antônio
Elias, juntamente com a Assessora
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típicas deliciosas! A festa foi realizada no dia 26 de junho, com participação de cerca de 60 pessoas. O
professor João Paulo Xisto diz que o
Arraiá da Academia já se tornou tradição. “O evento é um momento muito bacana, de muita descontração.
Os alunos entram na brincadeira, o
que faz valer a pena!”, comenta.
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Alunas da escola de dança do Clube
Jaraguá – grupo Sinara Machado – participaram do XXII Concurso de Dança
Toute Forme, realizado de 27 a 30 de
junho. Foram 285 apresentações de
várias escolas de BH e região metropolitana. O grupo conquistou o segundo
lugar, com pontuação acima de 80%!
E no dia 18 de agosto dançarinas
apresentaram-se no Segundo Encontro da Dança, no Shopping Boulevard.

O evento, organizado pelo Harmonia
Estúdio de Dança, reúne academias de
Belo Horizonte para apresentações de
modalidades diversas.
Anote na agenda! Dia 4 de dezembro, às 20h, tem espetáculo anual
do Grupo Sinara Machado no Salão
Social do Clube Jaraguá. Com o tema
“Luz, câmera e ação!”, a apresentação
vai retratar por meio da dança passagens de seriados e filmes de sucesso.

Segundo Encontro da Dança

Segundo Encontro da Dança

Concurso de Dança Toute Forme

No dia 16 de julho, alunos da
escola de dança do Clube – grupo
Dançartes – realizaram uma mostra
coreográfica para demonstrar o resultado do trabalho desenvolvido ao
longo do primeiro semestre. A Mostra
Coreográfica Dançartes foi apresentada no Salão Social, com participação de 49 alunos e 4 professores,
com danças das modalidades Ballet,
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Jazz, Dança de Salão, Dança Cigana,
Zumba e Danças Urbanas.
“Foi uma noite maravilhosa, os
objetivos foram atingidos e o público
elogiou bastante. E já começamos a
preparar o espetáculo do Dançartes
que será apresentado no dia 19 de
novembro no Clube, com o tema ´O
mundo mágico da Disney´", ressalta a
coordenadora Izabelle Ayres.

ANABOLIZANTE
CAPILAR

kleonprofessional.com.br

@kleonprofessional

E STACI O N E MA IS P E RTO D O

AEROPORTO DE CONFINS

• Mais de 500 vagas • Serviço de Van 24h
• Vagas cobertas

• Cafeteria

• Sentido aeroporto

• Segurança

• Sala confortável
RECORTE E APRESENTE NO

SUPERPARK
APLICATIVO

VOCÊ
GANHOU

20%

DE DESCONTO

Válido para hospedagens até 31.12.2019.

SUPER PARK

Mais facilidades, benefícios
e serviços para nossos clientes.
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CENTRAL DO
ESTUDANTE
PARA CADA PESSOA, UM MUNDO DIFERENTE

CREDITAR
C O N TA B I L I D A D E

C O N S U LT O R I A

SEGURANÇA - EIRELI

31-2111-0500

POLO PAMPULHA
3566-4360
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5/10 – Arena Games
6/10
8 a 11/10 – Semana da Criança
12/10 – Dia das Crianças
13/10 – Gincana da Família
16/10 – Baile da Melhor Idade
19/10 – CINA
25/10 – Happy Hour de Hallowen

o

N vembr

o

26/10

10/11
13/11 – Baile da Melhor Idade
22/11 – Baile de Aniversário
28/11 – Espetáculo de Dança Grupo Dançartes

Dezembr

o

29/11 – Happy Hour Carros & Motos

4/12 – Espetáculo de Dança Grupo Sinara Machado
11/12 – Baile da Melhor Idade
15/12 – Chegada do Papai Noel
31/12 – Réveillon

Inês Tôrres
“Toda pedra do caminho
Você pode retirar
Numa flor que tem espinho
Você pode se arranhar
Se o bem e o mal existem
Você pode escolher
É preciso saber viver"
Assim é o nosso caminho, são
as pedras e as escolhas.
A vontade de cada um de nós
é expressar a todos cada esforço
e cada trabalho feito para o bem
comum.
Não é diferente comigo e com
o meu marido Carlão: três anos de
dedicação, tentando fazer o melhor por meio de ações que promovessem qualidade e levassem

alegria a todas as áreas sociais,
esportivas e de lazer do Clube.
Me orgulho do meu marido,
que vestiu a camisa Jaraguense
agindo, como sempre, com humildade, sabedoria, honestidade e
aptidão, junto com uma Diretoria
participativa e competente.
Estamos chegando ao final da
gestão, conscientes de que "numa
flor que tem espinho, não podemos arranhar", mas com a certeza
de que em momento algum deixamos de apreciar a beleza e o encanto desta flor…
É preciso saber viver!
O meu muito obrigada a todos
vocês.

RÉVEILLON 2020

22 ÀS 4H
SAL ÃO SO CIAL
P A R Q U E A Q U ÁT I C O

31/12
Informações:
3490-9109/9110

