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Ismael da Rocha (Ex-Vice-Presidente do Clube 
Jaraguá e Conselheiro Nato): em 26/08/18.

Geraldo Barrote (Ex-Presidente do Clube 
Jaraguá): em 30/08/18.
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EXPEDIENTE

Começamos o segundo semestre de 2018 
trabalhando com empenho e determinação nos 
projetos de manutenção e melhoria das instala-
ções do nosso Clube Jaraguá. Concluímos com 
sucesso a obra de ampliação da Sauna Feminina, 
reinaugurada em agosto. O espaço traz agora 
maior conforto para as associadas frequentado-
ras. Foi também inaugurada a nova sala para au-
las de judô e outras lutas, que oferece ambiente 
adequado e seguro para a prática das atividades. 
E estamos dando continuidade à construção das 
duas novas quadras de squash e às reformas nos 
quiosques e nos vestiários. Eu e os demais re-
presentantes da diretoria buscamos estar sempre 
atentos à necessidade de garantir que os asso-
ciados possam usufruir de ótima infraestrutura 
em todas as áreas do Clube.

O semestre está repleto de torneios e even-
tos esportivos, em diversas modalidades. Estão 
em campo os atletas do futebol, disputando os 
campeonatos Tatu, Cifuzinho e Torneio Primavera 
de Futebol Feminino. Ao todo são mais de 500 
associados participantes. Disputas movimentam 
também praticantes do Tênis, do Boliche, do 
Tênis de Mesa, do Buraco e do Truco. Na Sinuca, 
começou no dia 19 de agosto e vai até outubro 
o Campeonato Interno, que tem 32 jogadores 
participantes. Tive a oportunidade de participar, 
ainda em agosto, de evento de confraternização 
e premiação dos campeões do Buraco, momento 
de muita descontração. Quero enaltecer o traba-
lho realizado pela associada Cidinha, assessora 
da modalidade, que juntamente com o Diretor da 
Área do Tatu, Marcelo Peito, promove campeona-
tos e maratonas muito prestigiados. E o Jaraguá 
está muito bem representado na Copa Fecemg 
2018, com jogos até novembro.

Atividades recreativas e eventos sociais di-
versos foram oferecidos para associados e con-
vidados nos meses de julho e agosto. Nossa já 
tradicional Colônia de Férias teve a participação 
de 136 crianças e foi muito elogiada pela organi-
zação e pelo ótimo acolhimento aos participan-
tes. O Festival de Pipas e Papagaios foi também 
bastante prestigiado, contando com a presença 
de cerca de 70 pessoas. Foram também promovi-
dos os eventos Dia Mundial do Rock e a 5ª edição 
do Piscina Di Buteco, que reuniu quase mil pes-

soas na orla da Piscina da Passarela. Realizamos 
as ações comemorativas de Dia dos Pais – o baile 
e a missa –, que proporcionaram momentos de 
alegria e emoção no nosso Salão Social. Conti-
nuam também com edições mensais os eventos 
Tardezinha no Jara, Happy Hour e Baile da Melhor 
Idade, que já têm lugar garantido na agenda de 
muitos associados.

Gostaria de ressaltar a importância da atua-
ção do Comitê Feminino, que realiza eventos de 
lazer e cultura, tendo sempre como prática a ar-
recadação de donativos para instituições de cari-
dade localizadas no entorno do Clube Jaraguá. É 
bastante relevante o caráter solidário das ativida-
des do Comitê, que, além de promover entreteni-
mento junto aos associados, beneficia pessoas 
em situação de vulnerabilidade social.

Como novidade, destaco a criação da es-
colinha de Futebol de Salão, visando incentivar 
a prática junto a crianças e adolescentes, e a 
formação do grupo de Handebol, voltado para 
o público feminino. E em setembro, no dia 28, 
vamos promover a 4ª edição do Jara Food Truck, 
no estacionamento, com música ao vivo e, é cla-
ro, opções diversificadas de comidas e bebidas, 
em ambiente seguro e agradável. Quero, por fim, 
convidar a todos para aproveitarem as atividades 
da Semana da Criança, que traz programação in-
fantil especial nos dias 12, 13 e 14 de outubro. 
Reservem também a agenda para o Baile de Ani-
versário do Clube, marcado para 23 de novembro. 

Venham se divertir! Venham curtir nosso que-
rido Clube Jaraguá!

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Carlos Tôrres - Presidente
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A administração de um Clube vai 
muito além do seu presidente e vice-pre-
sidente. São diversas diretorias, que vão 
do futebol ao secretariado. José Maria 
Duarte de Araújo e Silva é o atual Diretor 
1º Secretário do Jaraguá, tendo sido um 
dos coordenadores da campanha que 
obteve como resultado a vitória da atual 
Diretoria. Ele conta que com grata satis-
fação foi convidado a fazer parte da ges-
tão do presidente Carlos Tôrres.

Presente no Jaraguá desde 1976, o 
diretor ressalta que já atuou em diversas 
áreas do Clube, nas funções de Assessor 
Social, da Área do Tatu e do Parque 
Aquático; como Conselheiro, quando foi 
membro da Comissão que implemen-
tou a nova modalidade “Sócio Remido”; 
como Diretor 2º Financeiro na gestão 
do Luiz Vasconcelos; como presidente 

do Quiosque dos Andarilhos; e, é claro, 
como participante ativo de atividades 
esportivas e de lazer: natação, sauna, 
truco, buraco, melhor idade entre ou-
tras. Também participam do dia-a-dia do 
Clube sua esposa, Celeste, e seus dois 
filhos, Jennifer e Lincoln.

José Maria ressalta que a atual ges-
tão, dentre outros objetivos, tem como 
meta à frente da Secretaria obter 100% 
de recadastramento dos associados 
até dezembro de 2018. Outro desafio 
é manter e aprimorar o relacionamento 
social, atingindo qualidade e satisfa-
ção máximas até dezembro de 2019. 
O Diretor enfatiza que está à frente de 
um cargo de grande relevância, uma vez 
que a Secretaria do Clube é o portal do 
associado: “Temos uma grande respon-
sabilidade, pois controlamos entradas 

e saídas de associados, visitantes e 
dependentes. O Jaraguá conta em seu 
quadro com 16.300 associados, dos 
quais 338 são sócios remidos e 4.000 
são sócios proprietários. Não é só uma 
responsabilidade social, temos também 
preocupação com as questões de sigilo 
pessoal. Por isso contamos com uma 
equipe de funcionários bem treinados 
para suporte aos associados e também 
a todas as diretorias.”

O diretor ainda destaca, com relação 
ao trabalho que está sendo realizado na 
gestão 2017/2019: “Estamos empenha-
dos em realizar um ótimo trabalho, com a 
revitalização das portarias, o recadastra-
mento, o recenseamento de frequências 
diárias, buscando sempre maior comodi-
dade para o associado, nosso principal 
objetivo”, finaliza.

O secretariado do Clube Jaraguá 
também conta com a administração de 
Robney de Melo Rocha, atual Diretor 
2º Secretário. Associado do Clube há 
43 anos, ele fala sobre as responsa-
bilidades do seu cargo: “Além de dar 
suporte ao 1º Secretário, José Maria, 
acompanho os projetos de infraestru-
tura e obras, juntamente com o Diretor 
de Sede, Misael Alvarenga. Dou tam-
bém apoio ao trabalho de assessores 
e setores do Administrativo, facilitando 
processos de aprovação e implementa-
ção de projetos. Estou sempre no Clube, 
participando das decisões, apoiando o 
trabalho das áreas”. Robney conta que 
as histórias vividas no Jaraguá são mui-
tas! Histórias que começam na infância, 
todas guardadas com muito carinho.

Questionado sobre desafios de 

sua gestão, o diretor ressalta: “Nosso 
maior desafio foi colocar as contas em 
dia. A inadimplência era grande, traba-
lhamos determinados para solucionar 
o problema, também para ajustar o 
Banco de Cotas. Desde o início, temos 
o firme propósito de fazer uma gestão 
melhor para todos, com dinheiro no 
caixa do Clube, o que é importante!” 
Sobre a expectativa para este semes-
tre, Robney comenta: “Pretendemos 
melhorar cada dia mais, para deixar 
uma boa situação para a próxima ges-
tão, e realizar as promessas feitas na 
campanha. Estamos atuando no apri-
moramento do sistema de cobranças 
do Clube, para melhor acompanhamen-
to pelo associado”. Robney comenta 
ainda que tem grande orgulho em ter 
contribuído para uma grande melhoria 

no Clube, trazendo a ideia de criação 
do projeto de revitalização da Portaria 
A. “Tive esta ideia e desenvolvi o pro-
jeto juntamente com outros diretores. 
Ele foi imediatamente aprovado na 
diretoria e, após execução, teve uma 
repercussão muito positiva!” O diretor 
trabalha agora no desenvolvimento de 
novo projeto para a Secretaria.

A família jaraguense tem um lugar 
especial no coração de Robney: “O que 
o Clube Jaraguá me deu de maior va-
lor foram as amizades. Pessoas sérias 
e comprometidas com valores reais. 
Aqui no Clube eu, minha esposa Flávia 
e meus filhos Kaique e Kaio (suporte 
da minha vida!) nos sentimos em casa. 
Todos associados que conheço têm or-
gulho de dizer 'sou jaraguense'".

Foi realizada no dia 18 de ju-
nho uma Assembleia Geral no Clube 
Jaraguá para deliberar sobre de-

monstrações contábeis, relatório da 
Diretoria Executiva e pareceres dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo, rela-

tivos ao exercício de 2017. A reunião, 
que atendeu ao disposto do Art. 34 
do Estatuto Social, contou com a pre-

sença de associados, além do presi-
dente Carlos Tôrres e de diretores do 
Jaraguá. 

DIRETOR 1º SECRETÁRIO

DIRETOR 2º SECRETÁRIO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

GESTÃO

Diretor José Maria

Diretor Robney de Melo

Mesa-diretora da Assembleia Geral Ordinária: Marcelo de Freitas Cláudio, 

segundo secretário; Hamilton Elesbão de Siqueira, presidente;  

Marcílio Moisés de Carvalho, primeiro secretário
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INFORMES

 BAR VARANDA É INAUGURADO

O Jaraguá conta com um novo espaço gastronômico: o Bar Varanda. O 
estabelecimento fica abaixo do espaço Belvedere, no lugar do antigo Adega 
da Piscina. Sob a administração do associado Maurício Teixeira Serva, o local 
foi inaugurado no dia 26 de junho, em parceria com o próprio Clube. 

O cardápio, inclusive, segue sugestões dos associados. “Durante o 
último mês conversamos com várias pessoas, perguntando o que elas 
achavam e sugestões do que deveria ser colocado. E assim pretendemos 
seguir, trazendo cada vez mais público e sempre prezando o bem-estar de 
todos”, finaliza. O Bar Varanda funciona de terça a sexta, das 10h até o 
fechamento do Clube, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h até o 
encerramento das atividades. 

 ALMOÇO SOCIAL DE VOLTA AOS DOMINGOS

Maurício, do Bar Varanda, é agora o responsável pelo tradicional 
almoço no Salão Social. Segundo ele, a proposta é prestar um melhor 
atendimento para o sócio jaraguense. “Viemos com a política de voltar 
com as comidas de que o associado gosta. Comida de boteco, petiscos 
e tira-gostos, com preços acessíveis, sem perder a qualidade e pres-
tando um ótimo atendimento”, conta. Com música ao vivo, o self-servi-
ce tem o valor de R$49,90 / kg e funciona das 12h às 14h. 

 REVITALIZAÇÃO SAUNA FEMININA

Mais conforto e comodidade para as frequentadoras da Sauna Femi-
nina. Veja como ficou o novo espaço, resultado do projeto de ampliação e 
revitalização.

	NOVO SISTEMA DE ACESSO AO CLUBE

Estamos implantando novo sistema de acesso ao Clube Jaraguá. Favor 
comparecer à Secretaria para aquisição de nova carteira e atualização do 
cadastro de biometria. É necessário apresentar identidade ou documento 
original com foto atualizada. 

Seja parceiro do Jaraguá Country Club

3441-2725/2552-2525jaragua@emfocomidia.com.br

ANUNCIE AQUI
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As festas juninas e julinas dos clu-
bes de Belo Horizonte tiveram mais um 
ano de sucesso e muita qualidade mu-
sical, de entretenimento e de gastro-
nomia. A diretoria do Clube Jaraguá foi 
convidada e marcou presença em algu-
mas delas. O presidente Carlos Tôrres 
foi homenageado e agradeceu pelos 
convites: “Gostaria muito de agrade-

cer por sermos tão bem recebidos e 
tratados nos clubes Mackenzie, Belo 
Horizonte, Iate Tênis Clube, Palmeiras, 
Olympico e PIC. Obrigado aos presi-
dentes Jacaré, Carlos, Zelão, Lucas, 
Nismar Alves e Wilson Alvarenga, pelos 
convites e por essa união em virtude 
do desenvolvimento social dos clubes 
da capital mineira".

PALAVRA DO SÓCIO

O vereador Wendel Mesquita é 
sócio do Jaraguá há pouco tempo, 
mas já conhece o Clube de longa 
data!

Wendel é professor e, como ve-
reador, seu trabalho é realizado por 
meio da formulação de leis de in-
teresse da coletividade, da fiscaliza-
ção rigorosa dos serviços públicos 
oferecidos à população, da interlo-
cução entre comunidades e poder 
público, da realização de projetos 
inovadores como o “Vereador no 
Bairro” e “Vereador na Escola” den-
tre outros.

Sua colaboração foi funda-
mental para a realização no Clube 
Jaraguá, em outubro do ano passa-
do, de encontro dos representantes 
de Clubes de Belo Horizonte com 

o Prefeito Alexandre Kalil, também 
com dirigentes da Federação dos 
Clubes do Estado de Minas Gerais 
(Fecemg) e do Sindiclubes. Na 
oportunidade, com o apoio do vere-
ador, foram apresentadas ao prefei-
to pautas de interesse dos clubes, 
de modo especial do Jaraguá. Ele 
mantem contato permanente com a 
Diretoria do Clube, acompanhando 
e apoiando ações e projetos.

Wendel, sua esposa e sua filha 
têm aproveitado espaços e momen-
tos de entretenimento e lazer no 
Jaraguá. Ele gosta de futebol e nata-
ção, e participa também de eventos 
sociais promovidos no Clube. 

Wendel Mesquita é membro da 
família jaraguense!

Wendel Mesquita, com o presidente do Clube Jaraguá, Carlos 

Tôrres; o candidato a governador de Minas, Antônio Anastasia; o 

vice-presidente do Jaraguá, Christian Ayres; o diretor 1o secretário 

do Clube, José Maria Duarte; o deputado federal Domingos Sávio

NOVO ESPAÇO DE LUTAS

DIRETORES MARCAM PRESENÇA NAS 
FESTAS JUNINAS E JULINAS DOS CLUBES

ESCOLAS DO JARAGUÁ

A prática de esportes beneficia as 
pessoas e até mesmo a sociedade, 
pois reduz a probabilidade de apare-
cimento de doenças e contribui para 
a formação física e psíquica do indi-
víduo, além de desenvolver e melhorar 
tais formações. Um novo espaço no 
Clube trará aulas de judô, jiu-jitsu e 

muay thai. O local ficará ao lado do 
restaurante Seresta. Os interessa-
dos podem entrar em contato com 
o Departamento de Esportes ou di-
retamente com o professor Paulão: 
98863-4449. O novo espaço já está 
funcionando e as aulas já começaram. 
Venha participar! 

EVENTOS

Carinho e apoio ao Clube

Matheus Brandão (Diretor de Esportes do Clube Belo Horizonte); Wilson Alvarenga 

(Presidente do PIC); Carlos Tôrres (Presidente do Jaraguá); Antonio Eustáquio da 

Rocha Soares (Presidente do Conselho Deliberativo do PIC); Ricardo Sapi  
(Ex Secretário de Estado Adjunto de Esportes ); Elberto Furtado Júnior (Secretário 

Municipal de Esportes e Lazer); José Carlos Paranhos de Araújo (Presidente do IATE);  

Marcolino de Oliveira (Presidente da FECEMG)
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ACADEMIA

ARRAIÁS DA ACADEMIA  
E DO MIX TRAINNING 

As comemorações juninas da aca-
demia e do Mix Trainning novamente 
foram de muita descontração entre 
alunos e professores. Ao todo, 26 
alunos da academia (turmas manhã e 
noite) e 22 do Mix Trainning participa-
ram dos arraiás e vestiram-se a cará-
ter. Além de muita folia, as comidas 
típicas foram atração à parte dos três 

eventos. O professor Cláudio Henrique 

agradeceu a participação e a intera-

ção de todos: “Não somos apenas 

uma turma de ginástica, mas, sim, 

uma família. Gostaria de parabenizar 

a todos que presenciaram os arraiás, 

pois sem eles nada disso teria acon-

tecido. Alunos fantásticos!”.

28
SETEMBRO

18H ÀS 0H

4  ediçãoa

Jara

Música ao vivo

Sócios e Convidados

Brinquedos infláveis
para crianças
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O Departamento de Recreação do 
Clube Jaraguá organizou um evento di-
ferente no dia 21 de julho: uma visita 
à Transitolândia de Belo Horizonte. O 
Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, 
na avenida Amazonas, recebeu 80 as-
sociados do Clube, entre pais e filhos, 
que tiveram uma manhã muito agra-
dável e animada. “A Polícia Militar tem 

esse trabalho com o objetivo principal 
de conscientizar crianças, jovens e 
adultos sobre cuidados especiais para 
pedestres e passageiros de veículos”, 
conta o coordenador do Departamento 
de Recreação do Clube Jaraguá, Robson 
Araújo. A visita foi realizada através 
da parceria da Polícia Militar de Minas 
Gerais com o Jaraguá. 

PASSEIO À TRANSITOLÂNDIA

FESTIVAL DE PIPAS E PAPAGAIOS

RECREAÇÃO

No dia 29 de julho foi realizado 
o Festival de Pipas e Papagaios, que 
contou com a participação de apro-
ximadamente 70 pessoas. Segundo 
o coordenador do Departamento de 
Recreação do Jaraguá, Robson Araújo, 
o critério escolhido para avaliar o ven-

cedor foi diferente neste ano. “Premia-
mos as famílias mais participativas, 
que fizeram seus papagaios com os 
filhos e interagiram durante todo o pro-
cesso da brincadeira. Foi um sucesso! 
Muito bacana ver a participação dos 
pais junto aos seus filhos”, afirma

Igor Torres (pai) e Guilherme Torres (filho)
Lucio Vicente e Michele Vicente (pais)  

e Pedro Vicente (filho)

José Adilson Araújo (pai) e  

Arthur Francisco de Araújo (filho)
Márcio Honório e Cristina (pais) 

Elisa e Miguel (filhos)
Leandro Godoy Matos e Paula Dauany (pais) e 

Davi Matos Godoy e Julia Matos (filhos)
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A criançada tem programação es-

pecial para a semana delas. A área de 

eventos e o Departamento de Recreação 

estão preparando um cronograma repleto 

de atividades e um dia das crianças com 

muitas atrações para os pequenos, de 12 

a 14 de outubro. Entre as atividades, será 

realizada a Gincana da Família, que inte-

gra as famílias jaraguenses. A Semana 

da Criança do Jaraguá já é tradição e um 

evento muito esperado entre os associa-

dos. Fique ligado em nossas redes sociais 

para mais informações. 

RECREAÇÃO

SEMANA DA CRIANÇA

A mais nova atração do Jaraguá é 
o handebol feminino. O time se reúne 
todas as terças, a partir das 18h30. e 
está aberto para quem quiser partici-
par. A idade mínima para participar é 

de 15 anos. Venha fazer parte do gru-
po de handebol e se surpreender com 
essa modalidade esportiva tão dinâmi-
ca! Mais informações no Departamen-
to de Recreação: 3490-9113.

HANDEBOL FEMININO
Um novo projeto chegou ao Clube 

Jaraguá: o Movimente-se. Com o ob-
jetivo de estimular o desenvolvimento 
de habilidades motoras por meio de 
exercícios esportivos, a atividade está 
disponível para os associados jara-
guenses desde o dia 4 de setembro.

A iniciativa visa ao estímulo da 
prática de atividades físicas e recre-
ativas, agregando aos sócios melhor 
qualidade de vida, inclusão social e 
bem-estar. Entre os resultados espe-

rados estão a prática das atividades, 
o desenvolvimento de interatividades 
para os associados, a melhoria no 
desempenho físico e de saúde dos 
atendidos e a melhoria no desempe-
nho educacional e convívio social.

As modalidades oferecidas 
são: ginástica geral, equipe de 
caminhada, danças, entre outras, 
com aulas às terças e quintas, 
das 9h às 10h e das 15h às 16h.  
Mais informações: 3490-9113.

Continua em plena atividade o 
Grupo + Ativo! Atividade gratuita, 
voltada para associados a partir de 
35 anos, o Grupo oferece programa-
ção diversificada: dança, culinária, 
pintura, artesanato e outros. Todas 
as quartas, das 15 às 17h. Informa-
ções no Departamento de Recrea-
ção: 3490-9113.

NOVO PROJETO NO JARAGUÁ

GRUPO + ATIVO
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CAMPEONATO DE BURACO

TORNEIO DE TRUCO
O Torneio de Truco, iniciado em maio, 

encerrou-se no dia 22 de julho com gran-
des disputas do começo ao fim. Dentre 
as 26 duplas participantes, Renato Bispo 
e Rogério Mexicano sagraram-se os 
campeões, deixando Matheus Novais e 
Victor Padilha com a segunda colocação. 
Denise Helena e Fernanda Cota Sanchez 
terminaram o torneio em terceiro lugar, 
e Camilo Leles Pereira e Júlio Cesar 

Pacheco ficaram na quarta colocação. 
Parabéns a todos pela participação!

Segundo semestre
O segundo semestre de 2018 prome-

te ser de muitos jogos no Clube. No mês 
de setembro, será realizado o Torneio dos 
Campeões do Jaraguá e, em outubro, a 
Maratona de Truco. Fique atento às datas 
e participe! 

Foram dez rodadas e 20 duplas par-

ticipantes no Campeonato de Buraco, 

realizado de março a maio, sendo vito-

riosos os parceiros de jogo Maria Beatriz 

Felicetti e Henrique Fernandes. Em agos-

to, no dia 4, teve Maratona de Buraco, 

com participação de 18 duplas, que jo-

garam das 11h da manhã até as 20h! A 

dupla campeã foi Maristela Alvarenga e 

Patrícia Carvalho Mota. Dia 30 de agosto 

foi promovido no Salão Social um jantar 

de confraternização para premiação.

LAZER
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Abertura do Campeonato Interno de Sinuca

A edição 113 do VaptVupt foi dis-
putada no dia 15 de julho, mantendo 
o mesmo formato, com as categorias 
Ouro (10 participantes) e Prata (14 
participantes). Na categoria Ouro, João 
Carvalho Fernandes foi o campeão, 
Dálcio Antônio Cardoso ficou em se-
gundo lugar e Charliston Rodrigo Cezar 
na terceira colocação. O campeão 
da categoria Prata foi Valter Ribeiro 
Camargo, deixando Antônio Fajardo 
Filho na segunda colocação e Itamar 
Tadeu Cardoso com o terceiro lugar.  
O último VaptVupt de 2018 será reali-

zado no dia 16 de setembro. Parabéns 
a todos os participantes!

Campeonato Interno
O Campeonato Interno de Sinuca 

teve seu início em 19 de agosto e conta 
com 32 jogadores na categoria Prata e 
16 participantes na categoria Ouro. A 
expectativa é de grandes disputas, por 
ser uma competição de alto nível. Os jo-
gos serão realizados aos domingos, às 
terças e às quintas-feiras, e terão seu 
encerramento no dia 28 de outubro. 
Boa sorte aos competidores!

Os tenistas jaraguenses realizaram 
pela quarta vez mais uma Ação Solidá-
ria. O objetivo, segundo Walder Marra, 
um dos responsáveis pela organização 
da iniciativa, é apoiar instituições de ca-
ridade. “Arrecadamos desde o início da 
ação mais de duas toneladas de alimen-
tos, que serão distribuídos entre o Grupo 
Espírita de Fraternidade Albino Teixeira, 
no bairro Jaraguá, a Fazenda Vida e 
Renascer, na cidade de Conceição do 
Pará, e a Missão Maria de Nazaré, em 
Divinópolis, as duas últimas na região 
centro-oeste de Minas Gerais”, conta. 

Walder ainda ressalta que esse é um 
trabalho da equipe de Tênis do Jaraguá. 

“A nossa ação neste ano começou no 
dia 10 de junho e se encerrará no dia 15 
de setembro. Quem ainda quiser realizar 
algum tipo de doação pode entregar no 
Quiosque do Tênis”, explica.

Outra forma encontrada para arre-
cadar alimentos para a Ação Solidária 
foi a promoção do evento Torneio So-
lidário, que reuniu todos os tenistas 
do Clube nos dias 18 e 19 de agosto, 
formando 11 equipes com seis atletas 
cada. “Quem realizou a doação partici-
pou do Torneio, quando também organi-
zamos um café da manhã para todos os 
voluntários”, finaliza Walder. 

ESPORTES RECREATIVOS

RESULTADOS VAPTVUPT E 
CAMPEONATO INTERNO DE SINUCA

TENISTAS REALIZAM AÇÃO SOLIDÁRIA

Equipe Campeã (esquerda): Eugênio Pacelli , Fred Nastrini,  

Christiane Guerra, Gutemberg Guerra, Márcio Marçal. 
Equipe Vice-campeã (direita):  Helverson Fernandes (H), Cícero Soares,  

Eduardo Araújo, Ulli Cascardo, Juscelino Cardoso e Edmar de Oliveira.
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O Torneio de Duplas de Boliche foi realizado en-
tre os dias 26 de maio e 17 de junho. Após a fase 
classificatória, as duplas que pontuaram mais che-
garam às finais e fizeram emocionantes partidas. 

Os campeões foram Júlio Bueno e Vitor Bueno, que 
venceram Lauro e João Mathias. A terceira coloca-
ção ficou para Eduardo Andrade e Vanessa Andrade. 

O Torneio de Tercetos, que também já é tradicio-

nal no Clube, teve seu início no dia 14 de agosto, 
com encerramento previsto para dia 9 de setembro. 
A competição conta com 18 participantes. Boa sor-
te aos competidores!

No dia 1º de julho foi realizado o 
segundo Torneio Interno de Tênis de 
Mesa, que reuniu 18 atletas em um 
dia marcado por disputadas acirradís-
simas. Foram cinco jogadores na cate-
goria Infantil e 13 na Adulto. Os adul-
tos foram distribuídos por sorteio em 
quatro grupos, com os dois melhores 
de cada grupo classificando-se para as 
finais.  Já entre as crianças, os quatro 
melhores classificaram-se para a dis-
puta do título.

A classificação da categoria Adulto 
ficou da seguinte forma: Leandro Brant 
em primeiro lugar, Arthur Campolina em 
segundo, Ubiratan Gomes em terceiro 

e Bruno Ferreira Sampaio em quarto. 
Já na categoria Infantil, o jovem Gabriel 
Tamietti sagrou-se campeão, vencendo 
a partida final por 2x0. A classificação 
da categoria deixou Raphael Pontello 
em segundo lugar, João Pedro em ter-
ceiro e Bruno Pontello em quarto. 

O presidente do Jaraguá, Carlos 
Tôrres, e o diretor de Esportes Recrea-
tivos, Antônio Elias, estiveram presen-
tes e parabenizaram os atletas partici-
pantes e os organizadores do evento, 
afirmando o compromisso de investir 
mais nesse esporte e nos atletas, para 
que o Clube possa ter representantes 
também em campeonatos externos.

O Jaraguá está participando da 
Copa Fecemg 2018, que se iniciou 
no dia 11 de agosto, mês em que foi 
disputada a primeira fase. Os jogos 
são realizados sempre aos fins de se-
mana, e o término da Copa está pro-
gramado para o início de novembro. 
O torneio conta com diversas mo-

dalidades, e o Jaraguá está partici-

pando das seguintes: peteca adulto 

e máster masculino, futevôlei, truco, 

tênis de mesa, futsal feminino, vôlei 

de quadra feminino, futebol de cam-

po masculino e sinuca séries ouro e 

prata. Boa sorte aos nossos atletas!

ESPORTES RECREATIVOS

GRANDES DISPUTAS NOS TORNEIOS DE BOLICHE

EMOÇÃO NO TÊNIS DE MESA 

COPA FECEMG EM ANDAMENTO

Campeões Júlio Bueno e Vitor Bueno
Segundo Lugar: Lauro e 

João Mathias

Terceiro Lugar: Vanessa Andrade e 

Eduardo Andrade

Gabriel Tamietti, Raphael Pontello, Arthur Campolina,  
Leandro Brant, Ubiratan Gomes, João Pedro Pôssas

Agnelo, Ernane e Rodrigo: equipe Sênior de  

Peteca conquista o segundo lugar. À esquerda, o  
presidente da Fecemg, Marcolino de Oliveira
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CAMPEÕES DO TATUZINHO 2018

Os associados mirins marcaram presença e fizeram grandes jogos no Tatuzinho 
2018, que teve o início no dia 8 de abril. As finais foram disputadas no dia 1o de 
julho e houve festa de confraternização depois dos jogos para os participantes. 

Sub-6
Campeão: França

Vice-campeão: Alemanha
Artilheiro: Gabriel Oliveira (França)

Goleiros menos vazados: Davi Pimenta (Alemanha)
e Iago Pedrosa (França)

Sub-10
Campeão: Portugal

Vice-campeão: Egito
Artilheiro: Antônio Augusto (Portugal)

Goleiro menos vazado: Bernardo Assis (Portugal)

Sub-12
Campeão: Alemanha

Vice-campeão: França
Artilheiro: Samuel Alves (França)

Goleiro menos vazado: Rafael Cardoso (Alemanha)

Sub-14
Campeão: Brasil

Vice-campeão: Egito
Artilheiro: João Victor (Argentina)

Goleiros menos vazados: Guilherme Ávila  
e Leonardo Sena

Sub-16
Campeão: Brasil

Vice-campeão: Alemanha
Artilheiro: Lucas Mattos (Brasil)

Sub-8
Campeão: Brasil

Vice-campeão: Argentina
Artilheiro: Iago Messeder (Brasil)

Goleiro menos vazado: Caetano Duarte (Brasil)

Resultados

Campeão do Sub-8: Brasil

Campeão do Sub-16: Brasil

Campeão do Sub-6: França

Campeão do Sub-14: Brasil

Campeão do Sub-12: Alemanha

Campeão do Sub-10: Portugal
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E teve mais comemorações. A 
Pelada da Amizade reuniu, no dia 2 
de agosto, no Quiosque do Tênis, jo-
gadores, amigos e diretores para co-
memorar os 40 anos de existência do 
grupo. De acordo com Paulo Roberto 
Denilli de Oliveira, assessor da Área 
do Tatu e participante da pelada, o 
grupo teve início em julho de 1978, 
quando foram inaugurar a ilumina-
ção da Área do Boliche. “Na época, 

resolveram fazer quatro times para 
aproveitar e inaugurar a iluminação. 
Porém, depois disso, a Pelada se for-
mou e nunca mais parou”, conta. A 
festa comemorativa, ainda segundo o 
associado, foi uma homenagem feita 
a dois ex-presidentes e fundadores 
da pelada: Mário Lúcio Moisés e José 
Horta Campos. A Pelada da Amizade 
é realizada às quintas-feiras, às 19h, 
no Campo A do Tatu. 

O dia 5 de agosto foi repleto de ati-
vidades especiais no Jaraguá. Entre elas, 
o almoço da Pelada do Marimbondo. 
Fundada há 50 anos pelo Sr. Feliciano, 
já falecido, a pelada recebeu esse nome 
devido ao apelido do associado. Bruno 

Barbosa, um dos representantes da 
Comissão Organizadora, conta que o al-
moço reuniu peladeiros e seus familiares 
no quiosque onde a turma se encontra 
após o jogo para desfrutarem de um do-
mingo especial. “Após o fim da partida, 

foi preparada pelo peladeiro e chef de 
cozinha Afonso Bicalho uma deliciosa 
paella mineira. Nessa versão do prato 
típico espanhol, as carnes e os legumes 
são cuidadosamente incorporados aos 
temperos e, por fim, ao arroz. Tudo isso 

regado a cerveja gelada, papo da melhor 
qualidade e com parte dos veteranos, 
jovens e da nova geração dos marim-
bondos, que compareceram em massa”, 
destaca. A Pelada do Marimbondo ocorre 
aos domingos, das 8h30 às 9h30.

PELADEIROS

PELADA DO RUBINHO 
CELEBRA DIA DOS PAIS

ALMOÇO ESPECIAL PARA A 
TURMA DA PELADA DO MARIMBONDO

PELADA DA AMIZADE 
COMEMORA 40 ANOS

Uma das peladas mais tradicio-
nais do Clube Jaraguá, a Primeira 
Pelada – também conhecida como 
Pelada do Rubinho –, realizou no dia 
5 de agosto um churrasco entre os 
participantes em comemoração an-
tecipada pelo Dia dos Pais. Segundo 
o atual presidente, Itamar Bahia, a 
pelada teve início em 1963 e segue 
até hoje, com um grupo de 70 pesso-

as. “É uma turma hereditária de ami-
gos. Já tivemos pais, filhos e netos, 
o que torna o grupo bem fraterno. 
Tudo começou com o nosso querido 
Rubinho, que é um dos fundadores e 
tem 77 anos. Um exemplo de pes-
soa e jogador”, conta. A Pelada do 
Rubinho é disputada todos os domin-
gos, das 7h às 8h30. 
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O segundo semestre no Clube Jaraguá 
está do jeito que o associado gosta: com 
muita bola rolando. Os tradicionais tor-
neios  Cifuzinho e Tatu, mais uma vez, 
são destaque nos campos jaraguenses. 
O objetivo principal destes campeonatos 
é a integração dos associados em uma 
saudável prática esportiva e competitiva. 
O tema deste ano para os dois torneios é 
o Campeonato Brasileiro, que mexe com 
a emoção dos apaixonados por futebol. 

Com início marcado para o dia 15 
de setembro, o Cifuzinho é um incentivo 
especial para crianças começarem no 
esporte de maneira saudável e peda-
gógica. De acordo com o coordenador 
de esportes do Clube Jaraguá, Luciano 
Berti, a expectativa é de que haja jogos 
ainda mais competitivos. Ele ressalta o 

aprendizado para os jogadores: “Quere-
mos que as crianças e os pais entendam 
a importância do esporte. E assim eles 
poderão entender os benefícios que o 
esporte traz para a vida de cada um”. 
Disputam os jogos cerca de 250  atletas, 
de 5 a 16 anos e divididos em seis ca-
tegorias: Sub-6, Sub-8, Sub-10, Sub-12, 
Sub-14 e Sub-16.

Futebol feminino
A novidade da temporada ficou por 

conta do Torneio Primavera de Futebol 
Feminino, para mulheres a partir de 12 
anos, sem restrição de idade máxima. 

 
O encerramento dos campeonatos 

está previsto para novembro.

FUTEBOL: TRADIÇÃO NO JARAGUÁ

(31)3567-4823
(31)3567-4826
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Tatu
Disputado nas areias, o Tatu co-

meçou no dia 19 de agosto no Campo 
B e tem encerramento previsto para 
outubro. São 144 jogadores divididos 
em 16 times e quatro categorias: jo-
vem (17 a 28 anos), máster (29 a 40 
anos), sênior (41 a 52 anos) e espe-
cial (acima de 53 anos). 

Segundo o diretor da Área do Tatu, 

Marcelo Peito, a expectativa para este 
ano é trazer os mais jovens para a 
disputa. “Pela primeira vez o Tatu tem  
idade mínima de 17 anos, para incen-
tivar os jovens no Clube e trazê-los 
para a disputa. A competição rende 
sempre uma rivalidade sadia entre os 
‘peladeiros’, com jogos emocionantes. 
Torcemos para que seja um campeo-
nato bem disputado”, ressalta.  

FUTEBOL

CONFRATERNIZAÇÃO EM HOMENAGEM AOS PAIS
O domingo após o Dia dos Pais foi 

de muita festa nas peladas de domin-
go no Clube. Como de costume, a tra-
dicional Pelada dos 40tões aproveitou 
a ocasião para que os filhos pudes-
sem jogar futebol com os pais antes 
da confraternização. Depois disso, 
todos se reuniram com suas famílias 
para um dia de muita música, churras-
co, cerveja gelada e boas conversas. 

“Está sendo um evento muito agra-
dável, e é fantástico possibilitarmos 
essa integração da família, dos pais 
com os filhos, assim como de amigos 
também. Todos os membros da pela-
da, em especial nossa diretoria, co-
laboraram bastante para a realização 
deste momento”, comentou na oca-
sião o responsável pela parte social 
da pelada, Renato Colibri. Cerca de 

150 pessoas participaram do evento, 
que contou com show do cantor Alan 
Rodrigues e do tecladista Juarez.

A pelada dos 40tões começou às 
9h30. Logo após, às 10h30, foi a vez 
dos atletas da Pelada de Domingo 
10h (do Osmar) entrarem em campo. 
E no domingo, 19 de agosto, houve 
uma confraternização organizada pe-
las esposas dos jogadores e amigos. 

Segundo o organizador da pelada, 
Marcelo Rodarte, esse é um momento 
incrível, que mostra a importância da 
família: “As esposas se prontificaram 
a realizar um encontro em um domin-
go por mês e coincidiu de este ter sido 
próximo ao Dia dos Pais. É uma atitu-
de maravilhosa que faz jus ao lema de 
amizade da pelada”. 

Homenagem a Clóvis Carvalho, patrono do Tatu 2018
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ALEGRIA E DIVERSÃO NAS FÉRIAS DE JULHO

Oficina de brinquedos, corrida malu-
ca, guerra de balão e caça ao tesouro. 
Essas foram apenas algumas das diver-
sas atividades promovidas na Colônia de 
Férias do Clube Jaraguá, realizada entre 
os dias 23 e 27 de julho. O evento é um 
dos mais esperados pela criançada, du-
rante as férias de janeiro e julho, e é su-
cesso absoluto. 

Nessa edição, 136 crianças parti-

ciparam e saíram do Clube com muitas 
histórias para contar em casa. Segun-
do o associado Luiz Antônio Lemos, pai 
da Carolina Lemos, que participou do 
evento pela primeira vez, o resultado 
foi muito positivo. “A experiência foi 
muito bacana. Minha filha participou 
de todas as atividades, contava com 
muita alegria sobre as brincadeiras e 
com muito carinho sobre os monitores. 

Além de ser um momento em que pôde 
fazer novas amizades com crianças as-
sociadas”, conta. 

O acolhimento recebido pelas crian-
ças foi um dos pontos mais importan-
tes na opinião do associado Douglas 
Fonseca, pai da Isabela Fonseca. “Eu, 
particularmente, gostei muito da recep-
tividade dos monitores com as crianças. 
Estava tudo muito acertado e eles con-

seguiram imprimir a ordem, mantendo 
sempre a cordialidade entre as crianças. 
Acho que isso foi de suma importância 
para o sucesso da Colônia e para que as 
crianças gostassem, pois elas se sentiam 
acolhidas. Minha filha realmente estava 
se identificando, gostou muito, ressaltou 
muito as brincadeiras que foram realiza-
das. E é um prazer vê-la desfrutando de 
momentos como esses”, comentou. 
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Wendel Rios, Carlos Tôrres,  

Christian Ayres e filhos

PARQUE AQUÁTICO

FESTIVAL PEQUENOS CAMPEÕES 
FECHA O SEMESTRE DAS 
ESCOLINHAS DE NATAÇÃO 

Para fechar o primeiro semestre de 
trabalho com as escolinhas de natação, 
foi realizado no dia 16 de julho o “Festival 
de Natação Pequenos Campeões”. O 
evento, que já ocorre há quase oito 
anos, permite aos pais acompanharem 
o desenvolvimento dos seus filhos nas 
aulas e também traz um incentivo a mais 
para os pequenos campeões, garante o 
professor Webert Rodrigues. 

Cerca de 120 alunos participaram 
do festival e tiveram a oportunidade de 
mostrar para os familiares o seu desem-
penho. Cada um foi premiado com uma 
medalha referente ao tema do evento. 

Segundo o diretor do Parque Aquá-
tico, Wendel Rios, o “Pequenos Campe-
ões” é uma grande festa para a família 
Jaraguá. “É uma ocasião muito impor-
tante para todos nós, pois reunimos 

pais, tios, padrinhos e avós, enfim, todos 
que curtem a prática da natação com os 
nossos pequenos atletas. É o momen-
to de lançarmos a semente do esporte 
na cabecinha dessas crianças e, quem 
sabe, criarmos grandes atletas para o 
nosso esporte nacional”, ressalta. 

Para a mãe do pequeno Victor 
Antônio Miranda, Talía Mosqueda 
Aguilar, as aulas são importantes para a 
evolução do filho, que entrou na escola 
de natação antes de completar três anos 
e agora já está com seis. “O Festival 
Pequenos Campeões é um evento muito 
bacana, em que gosto de ver os meni-
nos participando. Victor chega sempre 
entusiasmado, contando sobre o dia. Os 
professores são muito atenciosos, o que 
ajuda muito para ele vencer os desafios 
dentro da natação”, conta. 

A mãe do atleta Pedro Gonçalves 
Florentino, Roberta Pires Gonçalves 
Florentino, destaca a organização do 
evento e a satisfação com a participa-
ção do filho: “Nossa família adorou o 
Festival Pequenos Campeões, pois é 
uma oportunidade que a criança tem 
de mostrar o que aprende nas aulas de 
natação. O Pedro ficou todo empolgado 
e doido para chegar o dia da apresen-
tação e depois levou a medalha que 

ganhou para todos os lugares que ia. O 

Clube Jaraguá está de parabéns pela bri-

lhante organização do evento”. 

O professor Webert ainda destaca a 

alegria em realizar mais uma edição do 

evento: “Nós professores ficamos muito 

felizes e satisfeitos com essa oportuni-

dade e todo o reconhecimento dos fami-

liares, e já estamos nos preparando para 

o festival no segundo semestre”, finaliza. 
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DIA MUNDIAL DO ROCK MOVIMENTA JARAGUÁ

Após o sucesso da 1ª edição em 
2017, o Dia Mundial do Rock agitou 
mais uma vez os jaraguenses no dia 
13 de julho. O evento contou com a 
apresentação de duas bandas, Hell 
Yeah e Uai Pode, que resgataram clás-
sicos do rock. 

Segundo o diretor social, Luciano 
Teotônio, a data já faz parte do calen-
dário do Clube. “O Dia Mundial do Rock 
começou no ano passado e deu muito 
certo. O público adorou e curtiu muito. 

Tivemos apresentações com o estilo 

de música específico e finalizamos a 

segunda edição já ansiosos para o pró-

ximo ano. O sucesso se deve também 

aos concessionários, que garantiram a 

cerveja gelada e os melhores tira-gos-

tos para todos os presentes, além da 

grande aceitação do associado”, res-

salta. Cerca de 900 pessoas compare-

ceram e saíram na expectativa de mais 

eventos como este. 
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ORIGINALIDADE E PRATOS SABOROSOS NO PISCINA DI BUTECO 2018

Uma noite regada a muita música 
boa, amigos e comida saborosa. Assim 
foi o clima da 5ª edição do Piscina Di 
Buteco, que reuniu quase 1.000 pesso-
as no dia 27 de julho. A banda Minueto 
foi responsável por animar os associa-
dos presentes. Nessa edição, o ingre-
diente principal foi o torresmo, que foi 
preparado com criatividade e de diver-
sas maneiras por seis concessionários. 

O restaurante Deck Norte foi eleito o 
vencedor pelo segundo ano consecutivo 
e elaborou uma deliciosa polenta feita 
com queijo parmesão, manteiga e ragu 
de linguiça de pernil, com torresmo de 
barriga embaixo de couve refogada no 
alho, acompanhado de molho de rapa-
dura. O prato foi nominado “Porco na 
Moita” e finalizado com uma farofa de 

pururuca. As sócias-proprietárias do 
restaurante, Suely de Almeida Faria e 
Lúcia Ribeiro Mendonça de Araújo, co-
memoraram com entusiasmo o bicam-
peonato: “Estamos muito felizes com 
a vitória! O evento está maravilhoso e 
a cada ano mais famoso. Já se tornou 
tradição no Jaraguá. A vitória é reconhe-
cimento e fruto do trabalho que fazemos 
dia a dia com o nosso público. É um 
prazer participar dessa festa!”. 

O Piscina Di Buteco contou com a 
presença de jurados do meio gastronô-
mico, que computaram 60% dos votos, 
sendo os outros 40% dos associados. 
O bar vencedor recebeu 210 votos, dei-
xando em segundo lugar o Bar Varanda 
Jaraguá, que apresentou o “Sushi de 
Bacon”. Até a próxima edição! 
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ARRAIÁ DA MELHOR IDADE EMBALA NOITE DE ASSOCIADOS

O Baile da Melhor Idade entrou 
em clima de festa julina. No dia 18 de 
julho foi realizado o tradicional Arraiá, 
baile temático que teve como atração 
Paulinho Silva e Banda. O evento con-

tou com cerca de 320 presentes, que 
se divertiram na quadrilha improvisa-
da, com a colaboração da professora 
Nathalia de Sá Turco, da Academia da 
Cidade, do bairro Universitário. 

O presidente da Melhor Idade, José 
Basílio Caetano, destacou que mais 
uma vez o evento foi sucesso de pú-
blico e de animação. O Baile da Melhor 
Idade promove diversão e socialização 

para associados e convidados acima 
de 50 anos no Clube Jaraguá. Os even-
tos são realizados uma vez por mês, às 
quartas-feiras. Confira as próximas da-
tas: 19 de setembro e 17 de outubro. 
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ARRAIÁ MIRIM AGITA A CRIANÇADA DO JARAGUÁ

 Realizado no dia 16 de junho, o 
Arraiá Mirim deste ano agitou os pe-
quenos associados. Teve de tudo que 
uma festa junina tradicional pede: 
barraquinhas com comidas típicas, 

brinquedo inflável, brincadeiras, qua-
drilha da família e um animado show 
com a banda Super Fantástico. 

Para o associado Ralf Junio dos 
Santos, “o evento, como sempre, foi 

muito bom. Uma confraternização 
muito animada, tanto para os adultos 
quanto para os pequenos”.  O diretor 
social do Jaraguá, Luciano Teotônio, 
destacou: “O Arraiá Mirim é uma fes-

ta para as famílias jaraguenses. Os 
brinquedos, as brincadeiras e a ban-
da fizeram a alegria da garotada pre-
sente. Posso dizer que nosso objetivo 
foi cumprido”.  
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TARDEZINHA NO JARA 

FLASHES DO JARA
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BAILE DOS PAIS 
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MISSA DOS PAIS 
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FLUXO FINANCEIRO
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AGENDA

NOSSOS PARCEIROS

PALAVRA DA INÊS

Apesar de a data já ter pas-
sado, não poderia deixar de men-
cionar essa figura tão importante 
e fundamental na vida dos filhos: 
o pai.

- os filhos se aconchegam à 
mãe, mas se espelham no pai;

- o pai dá conselho e encora-
jamento;

- o pai fica feliz com o sucesso 
e a felicidade de seus filhos;

- o pai é a base e a segurança 
da família. 

De todas as maneiras como 
você, pai, demonstra o quan-
to ama e é importante para os 
filhos, pela paciência, pelo hu-
mor, pela sabedoria e por tudo 
que o pai é, foi e sempre será...  
PARABÉNS!

Saudemos esse grande ho-
mem, todos os dias!

SETEMBRO

15/09 – Abertura Cifuzinho e Torneio Primavera

19/09 – Baile da Melhor Idade 

28/09 – Jara Food Truck

30/09 – Tardezinha no Jara

(A confirmar) – Abertura CIEJ 2018

OUTUBRO

06/10 – Festival de Nado Artístico

12 a 14/10 – Semana da Criança 

17/10 – Baile da Melhor Idade 

21/10 – Tardezinha no Jara

26/10 – Happy Hour

27/10 – CINA (Campeonato Interno de Natação)

NOVEMBRO

14/11 – Baile da Melhor Idade 

23/11 – Baile Aniversário do Clube

25/11 – Tardezinha no Jara

30/11 – Happy Hour


