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Expediente

Mensagem do Presidente
Começamos 2019 com muita garra e determinação, nosso terceiro ano à frente da
gestão do Clube Jaraguá. Este primeiro trimestre foi de muito trabalho em eventos e novos
projetos, que conduzimos com empenho em
prol do bem-estar dos associados. Concluímos a reforma da Sala de Dança, que recebeu novos espelhos e barras, porta e parede
de vidro, piso linóleo, climatizadores e novas
telhas. Foi também concluída a instalação de
nova iluminação no Parque Aquático, que traz
benefícios aos sócios, com maior conforto e
segurança, além da economia de energia elétrica. Estão em andamento obras da Secretaria, que já está com a entrada revitalizada,
e de duas novas quadras de Squash, previstas para finalização em julho. Implantamos
também recentemente novo sistema de som
ambiente, que em breve receberá programação de músicas e informes, com divulgações
sobre atividades, eventos e procedimentos do
Clube.
A programação de eventos no primeiro trimestre foi intensa, com a realização da Colônia de Férias, do Projeto Verão, do Carnaval e
de edições do Happy Hour e do Baile da Melhor Idade. Nosso Carnaval foi mais uma vez
uma grande e alegre festa, com apresentação
de 12 atrações musicais e a realização com
sucesso do tradicional Baile do Pirata e da
Matinê Infantil. Em maio teremos os eventos
comemorativos de Dia das Mães. E já estamos com tudo pronto para o 2º Churrascão,
que será promovido no dia 18/5. Há condições especiais para venda de ingressos do
segundo lote, até o final de abril. Convido a
todos também para o Arraiá do Jara, que será
realizado no dia 15 de junho, e terá como
atração principal o cantor sertanejo Daniel.
Nos esportes, gostaria de destacar a abertura dos campeonatos de futebol – CIFU, Torneio Feminino e Tatuzinho – no dia 24 de mar-

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
ço, com participação de mais de 800 atletas.
Temos expectativa de que sejam três meses
de boas disputas, em clima de amizade e
descontração. Destaco também a nova parceria firmada pela nossa Equipe de Corrida
com a empresa de assessoria esportiva Soutri, que desde janeiro está responsável pelo
treinamento dos atletas. Que o trabalho seja
produtivo e a parceria tenha vida longa!
Gostaria de fazer menção especial ao
evento promovido no dia 15 de março, no Salão Social, com a presença de mais de 500
associados e convidados, uma noite de homenagem aos Sócios Remidos, que receberam a
comenda Mérito Jaraguense. A comenda foi
criada por nossa Diretoria – Gestão 20172019 – em agradecimento aos sócios pela
contribuição de mais de 35 anos ao Jaraguá.
Parabenizo a todos os Sócios Remidos e agradeço, em nome da diretoria, por contribuírem
para a história do nosso querido Clube.
Seguimos firmes no propósito de executar todos os projetos planejados, cumprindo
todas as nossas metas de campanha. Aproveitem o nosso Clube, venham ver as melhorias implementadas. Que todos nós tenhamos
cada dia mais orgulho de fazer parte da família jaraguense.
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Gestão
Diretoria de Esportes Recreativos

Diretor Antônio Elias

Desde 2017, quando iniciou a atual
gestão do Clube, Antônio Elias Nicomedes de Moraes está à frente da Diretoria de Esportes Recreativos. Associado
há 30 anos, ele relembra com alegria
e nostalgia o início da sua história no
Clube Jaraguá. “Me associei em agosto
de 1988. Desde então, participei de
diversas atividades, como a organização de peladas do Tatu, durante o período em que fui diretor da Área do Tatu,
entre 2008 e 2010. Sempre fui envolvido em vários projetos, até chegar o
convite para ser Diretor de Esportes
Recreativos!”, conta.
Diante de grandes desafios em sua

Novas quadras de Squash
O Squash é disputado no Clube
desde 2005, e cada vez mais tem
ganhado adeptos. Duas novas quadras estão sendo construídas entre o
Campo A do Tatu e a sala de Tênis de
Mesa. A primeira etapa da obra já foi finalizada, com a furação dos tubulões e

enchimento com ferragens e concreto.
A segunda parte está em andamento, com o início da construção do
muro de arrimo. De acordo com o Diretor de Sede, Misael Alvarenga, a previsão de entrega das obras é em julho
deste ano.

atual gestão, Antônio Elias ressalta
que uma tarefa difícil e muito relevante é estar presente em todas as áreas
do Clube, ouvindo os associados e
procurando atender às suas necessidades. Ele fala sobre alguns projetos implementados ou em andamento: “Nos
dois anos em que estou nesta função,
tivemos a oportunidade de reformar e
ampliar a Sauna Masculina, com acréscimo de 44 m² no salão, além da área
anexa e as novas salas de massagem
e repouso. Coordenei também o projeto de revitalização da Sauna Feminina,
com ampliação do salão em 28 m² e
instalação de nova sala de massagem

para melhor atender às associadas. Já
para o Tênis de Mesa, estamos contratando um professor, para melhorar o
atendimento aos associados que praticam esse esporte”.
Para 2019, o diretor ressalta que
mais novidades e melhorias estão por
vir: “Estamos providenciando também a
ampliação do Salão de Sinuca e compra de mais uma mesa.” Antônio Elias
realiza, juntamente com os assessores,
o planejamento e acompanhamento do
calendário dos torneios internos de Sinuca, que contempla atividades ao longo de todo o ano.

Visita ao Parque Aquático
O Parque Aquático do Clube
Jaraguá é referência para projetos de
outras instituições! Em fevereiro, o diretor Wendel Rios e membros de sua
equipe receberam a visita de representantes da prefeitura de Curvelo.
A visita teve como objetivo colher subsídios para o projeto da nova
Praça de Esportes de Curvelo, que
servirá ao público estudantil, favorecendo o desenvolvimento do esporte

especializado no município.
Por indicação da equipe de natação curvelana, estiverem em nossas
dependências o prefeito da cidade,
Maurílio Guimarães, o vice-prefeito,
Marcos Dupim, e o assessor de assuntos estratégicos, Daltinho Canabrava.
Também participou da visita o presidente da MG Esportes e responsável
por competições da natação amadora
no Estado, Djalma Alves.

Nova iluminação traz segurança e economia
Dando continuidade ao projeto de
substituição de lâmpadas no Clube
Jaraguá, foi concluída a instalação de
novas luminárias no Parque Aquático.
A iniciativa promove melhorias estéticas e de segurança, além disso, torna
o ambiente mais agradável, favorece a
realização de competições noturnas,
proporciona economia de energia elétrica e, ainda, auxilia na preservação

ambiental, uma vez que as novas lâmpadas não emitem poluentes e podem
ser recicladas.
“A nova iluminação trouxe mais segurança e conforto para o associado,
além de economia com a instalação
de lâmpadas de LED. Na Piscina Olímpica existiam 16 postes, agora temos
a metade com qualidade superior de
iluminação”, comenta o diretor do Par-

que Aquático, Wendel Rios.
Foram retirados 58 refletores e
lâmpadas, grande parte de vapor
metálico, que totalizavam potência
de 13.290 watts, e substituídos por
53 lâmpadas de LED de 180 watts e
12 de 120 watts, um total de 10.980
watts. A troca resulta em maior eficiência, além da economia gerada de
2.310 watts.

Além disso, já foram trocadas luminárias nas quadras de Tênis, quadras de Peteca coberta e descoberta,
quadras do Tatu 1 e 2. Também foram
substituídas por LED as “lâmpadas vigia”, que ficam acessas durante toda
a noite. Agora, está sendo instalada
nova iluminação na quadra de Voleibol.
O projeto, conduzido pela Diretoria
de Sede, já apresenta ótimos resultados!
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gestão
	Videomonitoramento

	Rampas de Acesso

Foi implantado em março sistema de videomonitoramento no estacionamento
do Clube Jaraguá. São feitos registros de imagens em alta definição, garantindo
mais segurança aos associados. Em junho será instalado videomonitoramento
também no Parque Aquático.

Novas rampas de acesso às áreas dos campos de futebol favorecem a
circulação de pessoas e veículos no Clube Jaraguá, trazendo maior conforto
e segurança para associados e convidados. Veículos pesados, ambulância e
move agora poderão transitar de forma mais segura.

	Vestiário Campo A
Foi finalizada reforma do vestiário do Campo A, com ampliação do espaço e
instalação de novos banheiros. A melhoria traz maior conforto para os atletas.

	Sistema de Som

100
mega
100 MEGA download
50 MEGA upload

de internet
FIBRA

FAMÍLIA UNIDA É FAMÍLIA BLINK!
PARA JOGAR, OUVIR MÚSICA, ASSISTIR SÉRIES E FILMES, ESTUDAR,
TRABALHAR E O QUE MAIS VOCÊ QUISER.

TUDO AO MESMO TEMPO, SEM CAIR E SEM TRAVAR!
Consulte condições especiais
para sócios e dependentes
do Clube Jaraguá.
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*Consulte condições de contratação

Foi instalado novo e moderno sistema de som ambiente no Clube, que
proporcionará maior conforto aos associados no Parque Aquático e favorecerá
a comunicação. O novo sistema deverá receber programação de músicas e
informes, com divulgações sobre atividades do Clube, projeto que está em
aprovação.

INFORMES


	Almoço no Salão Social

Carregadores Sauna Feminina

Estão agora disponíveis para utilização das frequentadoras da Sauna
Feminina carregadores de celular, que ficam nos armários de número 21
a 38. A melhoria visa trazer ainda mais conforto e comodidade para as
associadas e convidadas.

	Sistema Wi-Fi
Foi concluído projeto de implantação de novo sistema de Wi-Fi no Clube Jaraguá. As áreas e setores estão agora funcionando com a nova rede!
Comentários sobre o funcionamento podem ser enviados para ouvidoria@
jaraguaclub.com.br.

Para associados que procuram por comida deliciosa e um cardápio variado para o almoço de domingo, é só chegar no Salão Social! O ambiente
é agradável e seguro, tem estacionamento.
O self-service funciona todos os domingos, das 12h às 16h. Venha
conhecer e experimentar um buffet saboroso.

	Obras Secretaria
O espaço da Secretaria está em obras, sendo revitalizado para melhor atendimento aos associados, para maior conforto e segurança. A
nova faixada está mais moderna e bonita, venha ver!

	Horários Piscinas
No período de 12 de março a 30 de novembro deste ano, as Piscinas
do Toboágua, da Passarela e Olímpica estarão disponíveis para uso dos
associados e convidados a partir das 6h15. Já a Piscina Coberta poderá
ser utilizada a partir das 7h.

O Grand Resort Jaraguá,
novo empreendimento Novolar,
reserva tudo o que você e
sua família merecem no bairro
Jaraguá. Qualidade de vida,
segurança e lazer completo.

Imagem ilustrativa

ANTECIPE-SE AO LANÇAMENTO

Agende a sua visita aos decorados:
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31 2573 0019
31 99190 9255

I n v e s t i m e n t o s
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escolas do jaraguá
Escola de Futebol
O Clube oferece aulas para associados de 5 a 17 anos que desejam aprender a jogar futebol. Ao
todo são oito turmas, com no máximo 20 alunos em cada.
O Coordenador de Esportes
Luciano Berti destaca a importância da prática desta atividade: “O
esporte coletivo traz diversos benefícios, que vão muito além do aspecto físico. Ele gera uma interação
social e melhora a parte cognitiva e
a coordenação motora. O nosso objetivo é ensinar as técnicas corretas
e, também, ampliar a quantidade de
alunos, sempre favorecendo a participação em campeonatos internos”.
As aulas são divididas em duas
partes: fundamentos técnicos e coletivos. O fundamento técnico possibilita que o aluno aprenda a técnica
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e também trabalhe com a parte física e cognitiva. Já o coletivo ajuda a
desenvolver a habilidade de trabalho em conjunto e ensina a importância de se saber ganhar e perder.
Para os garotos, as turmas foram divididas por idade. As aulas
acontecem de duas a três vezes por
semana.
Para as garotas, com 17 anos
ou menos, também são oferecidas aulas de futebol, dividas entre
as categorias sub-17 e sub-12. De
acordo com Luciano, “o futebol feminino cresceu tanto que temos
agora um campeonato exclusivo, já
em sua terceira edição, com seis times inscritos para a disputa. Isso só
nos motiva a ampliar ainda mais o
espaço para as meninas e mulheres
jogarem”.

Turmas

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

2007-2008
2009-2010

8h às 9h30

8h às 9h30

8h às 9h

2011-2012
2013-2014

9h30 às 11h

9h30 às 11h

9h às 11h

Feminino Sub 12
Feminino Sub 17			

18h30 às 20h 18h30 às 20h

2005-2007		
15h30 às 17h		

15h30 às 17h 15h30 às 17h

16h30 às
2008-2009		
17h45

16h30 às
17h45

16h30 às
17h45

2010-2011
16h30 às
2012-2014			 17h45

16h30 às
17h45

16h30 às
17h30

2007-2009
2010-2012

18h30 às 20h				

2003-2004
2005-2006		
Equipe Compet.
Sub 17

18h30 às 20h

Sábado

8h30 às 10h

10h às 11h30

18h30 às 20h 18h30 às 20h

Informações e inscrições: (31) 3490-9111/9114; esportes@jaraguaclub.com.br.
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escolas do jaraguá
Escolas do Parque Aquático
As escolas do Parque Aquático atendem a atletas de todas as idades, contando hoje com as modalidades natação,
nado artístico, deep water, hidroginástica
e treinamento funcional.
Na natação há turmas de natação
baby, destinada a alunos de 6 meses a
três anos, sendo necessária a presença
de um responsável nas aulas. A partir
dos 3 anos, os alunos passam pelos diversos níveis técnicos de aprendizagem,
desde a touca branca B (básica) até a
touca verde (nível mais alto), em que a
criança finaliza o aprendizado dos quatro
nados, com técnica e volume de treino
que já se igualam aos de um adulto.
Alunos com perfil adequado podem
ser direcionados à equipe do Clube Jaraguá, que treina e participa de competições externas. Hoje, integram a Equipe
de Natação do Clube Jaraguá atletas de
8 a 17 anos, das categorias Pré-mirim,
Mirim, Petiz, Infantil e Júnior.
Há também aulas e treinos para atletas
adultos, que formam o grupo de másters.
Recentemente foram abertas novas turmas para essa modalidade, de terça a
sexta-feira, das 12h15 às 13h15. Assim
como na natação para mulheres, que
agora oferece aulas de terça a sexta-feira, das 14h10 às 15h.
Na modalidade nado artístico alunos
trabalham força e resistência, consciência corporal e musicalidade, por meio da
execução de coreografias. A idade míni-

ma é de sete anos e as categorias são:
Infantil (abaixo de 12 anos); Juvenil (13
a 15 anos); Júnior (15 a 18 anos); Sênior
(Adulto - acima de 15 anos). Para praticar o esporte é necessário ter uma boa
vivência na água e conhecer nados básicos como Crawl e Costas. Desde 2015
o Nado Artístico passou a não ser mais
uma modalidade exclusivamente feminina. Os horários de treinos são de terça
a sexta-feira, das 8h30 às 9h30, e das
17h30 às 19h.
Também são oferecidas as aulas coletivas: hidroginástica, treinamento funcional e deep water. Na hidroginástica é feito
exercício aeróbico na água, com baixo impacto, e são utilizados materiais diversos
com o objetivo de aumentar a resistência
do corpo na água. As aulas são oferecidas
nas terças e quintas-feiras, das 7h10 às
8h; de terça a sexta-feira, das 8h10 às 9h
e das 16h10 às 17h; e quartas e sextasfeiras, das 19h10 às 20h.
O treinamento funcional trabalha
equilíbrio, força, resistência e coordenação. A aula pode ser intensa, com alto
grau de dificuldade, ou voltada para grupos especiais como diabéticos, cardiopatas e pessoas que necessitam de habilitação física orientada. Os horários são
às terças e quintas-feiras, das 10h30 às
11h20, e nas quartas e sextas-feiras, das
10h30 às 11h20 (grupos especiais).
Já o deep water é uma modalidade
similar à hidroginástica, porém com grau
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de dificuldade maior, sendo realizada
na parte mais funda da piscina, sem o
apoio dos pés. Utiliza-se um colete para
ajudar na flutuação. São oferecidas aulas às quartas e sextas-feiras, das 7h10
às 8h e das 17 às 17h50, e de terça a
sexta-feira, das 8h10 às 9h.

Informações e inscrições:
(31) 3490-9111/9114
esportes@jaraguaclub.com.br.
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Peladeiros em campo!

Futebol
Abertura dos Campeonatos de Futebol
Os torneios de futebol estão de
volta ao Clube Jaraguá! Associados
de todas as faixas etárias, a partir de
17 anos, entraram em campo no dia
24 de março, com a abertura do CIFU,
Tatuzinho e Torneio Interno de Futebol
Feminino. A previsão é de que as disputas terminem em junho, caso não
haja imprevistos ou adiamentos devido
a condições climáticas.
A abertura foi um grande evento, com direito a desfile das equipes,
apresentação de coral, dança e circo;
hasteamento de bandeiras, pronunciamento de representantes da diretoria
e presença dos mascotes de América,
Atlético e Cruzeiro. O pastor da Igreja
Batista Getsêmani do bairro Dona Clara, Pedro Ricardo Teixeira - representando o pastor Jorge Linhares, que foi
convidado a participar da cerimônia
de abertura, mas não pôde comparecer - conduziu uma oração: ''Hoje,
quero pedir a Deus que abençoe a

todos, que o Clube Jaraguá continue
brilhante, que a atual diretoria seja
abençoada e que os atletas façam a
disputa saudável e tranquila, vencendo o melhor”.
Foram homenageados os patronos do CIFU, Sr. Wagner José Cardoso
(Vaguininho), e do Tatuzinho, Sr. Valmir
Fadul. Para Luciano Berti, Coordenador
de Esportes, a organização dos jogos e
o respeito pelo próximo são de extrema
importância: “Esperamos comprometimento dos jogadores e boas partidas,
sempre com cumprimento de horários,
para que possamos atender a todos os
atletas da melhor maneira possível. É
também indispensável o respeito ao
próximo, prevalecendo a diversão e o
clima de amizade sempre!”
Durante os três meses de jogos,
cerca de 800 atletas devem participar.
Venha acompanhar as partidas, torcer
pelo seu time e por seus jogadores favoritos!

Cinquentão, Marimbondo, MEH,
Milionários, Osmar, Amizade, Pelada das 10h30, Pelada do Meio Dia,
Primeira Pelada, Quarentão, Sexta
Super, Solão, Trem das Onze, Uma/
Mês, Vagalume e Vira Amizade. Essas são as peladas do Jaraguá que
estão movimentando novamente
o futebol do Clube, desde que os
campos foram reabertos, em 19 de
fevereiro.
Com 16 grupos e aproximadamente 750 jogadores, cada pelada

possui seus próprios presidente e
regimento interno. O Coordenador de
Esportes Luciano Berti ressalta que
devido à boa utilização e preservação
dos espaços em 2018, atualmente
os campos estão em excelentes
condições: “Esperamos ter o mesmo
cuidado com a preservação este ano.
Queremos também apresentar melhorias para os nossos atletas. Desde
o ano passado, estamos fornecendo
coletes para os jogadores, ação que
pretendemos manter.”

Reabertura dos campos com partida dos Cinquentões

Torneios
Campeão dos Campeões no Truco
No dia 17 de fevereiro, aconteceu
o 2º Campeonato de Truco Campeão
dos Campeões, na Área do Tatu. Foram jogos empolgantes, com muita
tensão, muita sagacidade e, é claro,
muita lábia e diversão!

Geraldo Menola e Bok foram os
grandes vencedores, enquanto João
Nicésio e Marcílio comemoraram o
segundo lugar na competição. Acompanhe na Área do Tatu as notícias de
novos torneios!

Campeões Geraldo Menola
e Bok

Vice-Campeões João Nicesio
e Marcílio

Torneios movimentam Salão de Sinuca
As disputas oficiais da Sinuca do
Clube Jaraguá começaram dia 17 de fevereiro. O VaptVupt Edição 115, reuniu
cerca de 30 jogadores e foi prestigiado
pelo diretor de Esportes Recreativos,
Antônio Elias, e pelos senhores José
Gusmão e Valter Ribeiro, além de associados.
Antônio Elias está animado com a
programação: “Teremos competições
de Sinuca ao longo de todo o ano. Con-
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tamos com participantes muito bons,
então todas as partidas serão bastante
disputadas. Nossas expectativas para
as competições são as melhores”!
Além disso, neste ano o Salão Social do Jaraguá sediará o Campeonato
Brasileiro de Sinuca, entre os dias 15
e 18 de agosto. O torneio é organizado
pela Confederação Brasileira de Bilhar
e Sinuca e reúne de 200 a 250 atletas
de todo o Brasil.
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Equipe de corrida firma parceria com a Soutri
Em 2019, a Equipe de Corrida do
Jaraguá completa 12 anos, e, desde o dia
8 de janeiro, passou a contar com a parceria da Soutri para seus treinamentos.
“Para nós da Soutri Assessoria Esportiva é
uma alegria imensa fazer parte desta história e assumir, neste momento, um grupo
de corrida que já chega, na verdade, com
muitas histórias para contar. A parceria
veio para somar e apresentar uma proposta de trabalho individualizado”, conta Alexandre Alaor, sócio-fundador da empresa.
Desde que começou a ser treinado
pela Soutri, o grupo de atletas já passou
de 50 para cerca de 70 corredores. Em
princípio, o objetivo é fazer com que todos
da equipe possam correr tecnicamente de
forma correta e, a partir daí, promover o
crescimento do grupo, resgatando aquelas pessoas que em outras oportunidades já participaram da equipe e saíram,
incentivando a corrida junto àqueles que
sempre tiveram vontade de correr.
Para os associados interessados em
participar da equipe, os treinos são realizados durante a semana nas terças e
quintas-feiras, das 18h30 às 20h30, e
aos sábados, das 7h às 10h, na Praça
Nova Pampulha. “Venha de tênis e roupa
adequada para correr. Neste dia, faremos
uma aula experimental com você e possivelmente os procedimentos iniciais”, ressalta Alexandre.

Melhorias
Alexandre explica que a principal
mudança no trabalho com a equipe está
relacionada à definição de metas individuais para cada atleta: “Tudo começa com
a definição de objetivos, que variam entre
os membros da equipe, e que podem estar condicionados ao aumento do desempenho e ganho de velocidade; ao aumento
de desempenho para percorrer distâncias
cada vez maiores e/ou ao aumento de
desempenho para alcançar boa qualidade
de vida, uma vida saudável e estável”.
A Soutri organiza também planilhas
de treino individualizadas, que são disponibilizadas semanalmente. Além disso,
são realizadas avaliação física e biomecânica e é prestado o serviço de atendimento ao corredor. O monitoramento e
acompanhamento da evolução do atleta
são feitos por meio de um aplicativo, que
ainda incentiva a prática de exercícios
educativos, com o objetivo de proporcionar a correção postural.
Patrocínio
O Sindicato das Seguradoras (Sindseg) é o patrocinador principal da equipe.
A decisão de apoiar o grupo foi motivada
pelo desejo de estimular a prática de um
esporte tão democrático como a corrida.
“O patrocínio do Sindicato possibilita o
apoio aos participantes durante os trei-

O novo uniforme da Equipe de Corrida foi apresentado em desfile no
Salão Social, em evento promovido no dia 28 de março.
nos, com os uniformes e treinamento especializado. E nas competições, com as
inscrições e o suporte”, afirma Augusto
Frederico Costa Rosa de Matos, presidente do Sindseg MG/GO/MT/DF.
Sobre as expectativas do patrocinador master, o presidente deseja que o
grupo de corrida adquira cada vez mais
adeptos e que conquiste resultados ainda melhores nas competições.
Segundo o Sindicato, é uma satisfação continuar apoiando, pelo terceiro ano
consecutivo, a Equipe de Corrida do Jaraguá. “A saúde é o nosso bem mais seguro. Tanto é que, com o intuito de difundir
dicas de alimentação e hábitos mais saudáveis, o Sindseg criou o programa Bem
Saudável. Espero que o grupo de corrida
inspire outras pessoas a abandonarem
o sedentarismo e investirem numa vida

mais ativa e equilibrada”, afirma Augusto.
Provas
Ao longo deste ano, a equipe participará de várias provas dos circuitos nacional e internacional de corridas de rua.
Alguns atletas do Jaraguá participarão
da Meia Maratona e das Maratonas de
Porto Alegre e do Rio de Janeiro, além da
Meia Maratona de Nova York.
Em Belo Horizonte, quatro corridas
são consideradas oficiais e contarão
com a participação em peso do grupo.
Em março os atletas correram no Circuito das Estações, com ótimos resultados.
No dia 2 de junho, eles estarão na Meia
Maratona de BH. Boa sorte e vida longa à
Equipe de Corrida do Clube Jaraguá!

MANTENHA SUA VIDA ATIVA E MAIS SEGURA!
Quase metade da população do Brasil é sedentária. O sedentarismo é um fator de risco
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 Sindicato.

“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
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Eventos para todos os gostos
O calendário de eventos de 2019 está repleto
de atrações, com as edições do Baile da Melhor
Idade e do Happy Hour, as festas tradicionais do
Clube Jaraguá em datas comemorativas e algumas novidades. Todo o planejamento é feito pelo
Diretor Social, Marcos Antônio dos Santos Junior,
em parceria com a área de Eventos e Recreação.
Os eventos, de cunho social e cultural, são pensados para atender às diversas faixas etárias.
Algumas mudanças estão previstas para este
ano, como explica o Coordenador de Eventos e

Recreação Robson Araújo: “Preparamos um calendário com atrações diversas, para que todos os
associados possam desfrutar de bons momentos
de lazer. Tematizamos os nossos Happy Hours e
estamos trazendo todo mês algo diferente, sempre inovando e chamando a atenção do público.
Faremos uma noite especial de caldos, programações para o Dia Mundial do Rock e Halloween e um
evento específico para adolescentes. As atrações
musicais vão abranger todos os estilos: samba e
pagode, festa sertaneja, MPB, rock, flash back. ”

Arraiá do Jara
Um dos eventos do Clube mais esperados do ano já está com data marcada e atrações confirmadas.
A principal atração musical será o
cantor sertanejo Daniel, que vai apresentar seus já consagrados hits no palco do estacionamento. O grupo Sambô
comandará o palco da piscina com sua
mistura de samba e diversos estilos
musicais, além da presença animada
do cantor Everto Calazans. As comidas
típicas serão, mais uma vez, um dos
atrativos. As barracas estarão espalhadas por todo o espaço do evento,
com comidas e bebidas diversificadas.

Eventos

Datas

Vila de Páscoa

21 de abril

Baile e Missa das Mães

10 e 12 de maio

Churrascão

18 de maio

Arraiá do Jara

15 de junho

Arraiá Mirim

22 de junho

Piscina Di Buteco

julho

Colônia de Férias

julho

Dia dos Pais

9 e 11 de agosto

Jara Food Truck

setembro

Semana das Crianças

outubro

Baile de Aniversário do Clube

novembro

Chegada do Papai Noel

dezembro

Réveillon

31 de dezembro

Happy Hour

mensal (sexta-feira)

Baile da Melhor Idade

mensal (quarta-feira)

arraiá mirim
Data: 15 de junho
Horário: 18h às 4h
Local: Clube Jaraguá
Convidado Infantil
(6 a 12 anos) - R$ 40,00
Convidado Adulto
(a partir de 13 anos) – R$ 80,00
Venda: Secretaria
3490-9109/9110
Programação
18h às 4h: Barracas de comidas
típicas e bebidas
18h às 24h: Área Infantil
21h às 22h30: Sambô
(Palco Piscina)
23h às 1h30: Daniel
(Palco Estacionamento)
1h40 às 4h: Everton Calazans
e Banda (Palco Piscina)

E no dia 22 de junho tem festa junina da criançada. Atrações típicas de festa
junina, música, brincadeiras e muita comilança!

Páscoa
Neste ano, a Páscoa será comemorada no Clube Jaraguá com um
evento especial e cheio de novidades para os associados mirins, no
Domingo de Páscoa, 21 de abril.
Haverá a montagem da Vila da
Páscoa, onde serão oferecidas gincanas, brincadeiras e oficinas. Além
disso, será apresentado um teatro
em que a criançada poderá curtir
a “chegada do coelhão”! O evento
acontecerá das 10 às 14h.

Baile da Melhor Idade
Neste ano já foram realizadas duas
edições do Baile da Melhor Idade, evento organizado pelo Clube da Melhor Idade, promovido uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, no Salão Social.
Associados e convidados divertiram-se
no primeiro baile do ano, uma edição
especial de Carnaval, realizada no dia
20 de fevereiro, com a atração musical

Daniel

Sambô
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Everton Calazans e Banda

Franklin e Jussara. E no dia 20 de março
a banda Musical A3 animou os participantes. Confira a data das próximas
edições e participe!

Baile da Melhor Idade
Salão Social
(quarta-feira, 19h30)
24 de abril
15 de maio
19 de junho
17 de julho
14 de agosto
18 de setembro
16 de outubro
13 de novembro
11 de dezembro
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Recreação: programação diversificada e gratuita para associados
As atividades de recreação do Clube Jaraguá estão a todo vapor! Com
gratuidade, é oferecida uma programação extensa, voltada para públicos
de todas as idades.
Nas terças e quintas-feiras, há o
projeto Movimente-se, que promove
atividades recreativas e de lazer junto
a associados de 15 a 99 anos, como,
por exemplo, aulas de ritmos e caminhadas.
Às quartas-feiras acontecem os encontros do Grupo + Ativo, com atividades esportivas, de lazer e educativas,
tecnologia e artesanato para cerca de
50 associados, com idade a partir de

35 anos. Oficinas de culinária são frequentes nas reuniões! Nas sextas-feiras são realizadas oficinas para crianças e pais, no Parquinho Infantil, com
atividades lúdicas e artesanais.
Há ainda um grupo de handebol
voltado para associados acima de 16
anos, que treina regularmente às terças e quintas-feiras. Em todos os fins
de semana são promovidas gincanas
e atividades no Parque Aquático e/ou
Parquinho Infantil.
O Coordenador de Eventos e Recreação Robson Araújo ressalta que
todo o planejamento é feito com muito carinho, sempre pensando no bem

Movimente-se

Terça e quinta

9h30 às 10h30
15h30 às 16h30

Grupo de Handebol

Terça e quinta

19h

Grupo + Ativo

Quarta

15h às 17h

Quarta

18h30 às 19h

Sexta

10h às 11h
15h às 16h

Patins
Oficina

(temporariamente
suspenso)

-estar dos associados e buscando
promover a união dos participantes
e de familiares nas diversas atividades e brincadeiras. “É sempre muito
gratificante ver a alegria dos participantes, principalmente das crianças.
Criamos um vínculo com os associados, que se prolonga por muito tempo, principalmente quando estamos
no período do verão, época em que
as crianças estão sempre no Clube”,
comenta Robson.
Além das atividades periódicas,
existe um calendário de eventos, que
são promovidos ao longo do ano, prioritariamente voltado para crianças e

pais. Há a Matinê Infantil no Carnaval;
o Diversão de Páscoa, já programada
para o dia 21 de abril; os Torneios de
Futebol Digital, previstos para 27 de
abril e 21 de setembro; o Festival de
Pipas e Papagaios, que será realizado
em 14 de julho; as Gincanas da Família, com edições em julho e em dezembro, além da Semana da Criança, em
outubro.
O departamento também é responsável pela organização das Colônias de
Férias, que ocorrem durante as férias
escolares, com a próxima prevista para
o período de 22 a 26 de julho.

Informações: 3490-9113

UM ESPETÁCULO NO
PALMARES COM 4 QUARTOS
E 147M² DE ALTO LUXO

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.com.br/empreendimento/torresdohorizonte/

(31) 3484-5443 (31) 99588-5443
/unenco
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Alegria foi a marca
Mantendo a tradição dos carnavais,
o Clube Jaraguá apresentou uma programação extensa para associados e convidados curtirem a folia este ano. A festa
começou com o Pré-Carnaval, no dia 22
de fevereiro, e só terminou no dia 10 de
março com a Ressaca de Carnaval.
Em oito dias de festa, o Clube recebeu atrações como Paulinho Tigre,
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Mistura Fina, Serginho Marques, Bloco
do Torresmo, Bateria Show, RP 2000,
Lua de Verão, Tarso Santafé, Raffa Nascimento, Timjor e Banda da Nega, que
levaram alegria aos sócios e visitantes.
A Matinê Infantil contou com a
presença de diversas famílias, que se
divertiram intensamente com as atividades de recreação e oficinas, além do

esperado Concurso de Fantasias. O Baile do Pirata foi, mais uma vez, sucesso
entre o público.
O Coordenador de Eventos e Recreação, Robson Araújo, comenta sobre os
resultados do evento: “O Baile do Pirata
teve, mais uma vez, lotação máxima. As
outras atrações, gratuitas, promovidas
na Piscina da Passarela, tiveram tam-

bém bom número de participantes”.
Associados elogiaram o evento, enfatizando que foi muito bem organizado,
comentando sobre a decoração de toda
a área do Clube, que este ano trouxe
novos elementos decorativos. Ao todo,
foram 12 atrações, com o Jaraguá cheio
e música adequada para a folia. Agora é
esperar pelo Carnaval de 2020!
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do Carnaval do Jara

Guilherme Mendes: no Jaraguá e na Globo!
Durante o Carnaval do Jara, na
Matinê Infantil, o músico Guilherme
Mendes apresentou-se no palco da
Piscina da Passarela, encantando
foliões mirins com seu repertório de
músicas sertanejas e românticas.
Guilherme Mendes, sócio do Clube
Jaraguá, é um dos talentos do The

Voice Kids 4ª Edição, atração musical da TV Globo. Ele concorreu com
outras 72 crianças na fase de batalhas e foi escolhido por Carlinhos
Brown durante a audição às cegas.
“Eu peguei no microfone pela primeira vez aos três anos de idade. Aos
sete, decidi levar a sério e comecei a

fazer aulas de canto. Então não parei
mais. Sou muito grato ao meu professor, à minha fonoaudióloga, à minha
família e a todos que me ajudaram
em todo o processo”, comenta Guilherme, hoje com 12 anos. Guilherme
frequenta o Jaraguá todo fim de semana com os pais, Alcides e Juliene

Mendes, sócios desde 1990. Jogar
futebol com os colegas e nadar são
suas atividades preferidas. Ele agradece à diretoria pela oportunidade
de apresentar seu trabalho no Clube:
“Sou muito grato por me darem esta
oportunidade, por deixarem mostrar
meu trabalho e acreditarem em mim”.

Hidroginástica ou Baile de Máscaras?!
O Aulão de Hidroginástica Baile
de Máscaras foi promovido no dia
28 de fevereiro. A alegria e a energia dos foliões aquáticos invadiram
a Piscina da Passarela!
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Evento e homenagem a Sócios Remidos
Uma noite especial marcou, no dia 15 de março,
a condecoração de Sócios Remidos com a comenda
Mérito Jaraguense, um agradecimento e uma homenagem pela contribuição e dedicação de mais de 35
anos ao Clube Jaraguá. Representantes da diretoria
receberam cerca de 500 associados e convidados no
Salão Social para uma confraternização. A comenda
foi criada pela Diretoria da gestão 2017-2019.
Foi uma noite inesquecível, com presenças especiais, música boa e clima de descontração. Muita história vivida no Clube Jaraguá foi relembrada por esses
membros diletos da família jaraguense. Obrigado pela
presença!

O Sr. Woston Vinte e a Sra. Hilda de Melo Rocha
foram convidados para compor a mesa de autoridades
e receber a comenda das mãos do presidente Carlos
Tôrres, representando todos os demais Sócios Remidos.

O Sr. Geraldo Luiz de Mattos foi convidado a proferir discurso em homenagem a todos os Sócios Remidos.
“Recebi o honroso convite para lhes cumprimentar.
Comecei a pesquisar se algum setor da sociedade reverencia àqueles que já se dedicaram a ele. Percebi, com
tristeza, que somente as escolas de samba do Rio de
Janeiro reverenciam seus membros depois de idosos,
colocando-os como destaques nas alas de velha guarda. Por isso, a extraordinária iniciativa do Diretor José
Maria (Duarte) demonstrou sensibilidade e grandeza
extraordinárias. É a primeira vez que o Jaraguá abre as
suas portas para uma homenagem exclusiva a grande
número de associados, responsáveis e testemunhas vivas de grande parte da sua história. Durante décadas
muitos de nós abrimos mão dos nossos afazeres para
participarmos – sem remuneração – das diretorias, assessorias, conselhos e comissões. Acompanhamos ao
longo dos anos esta instituição tão amada se fortificar e
fomos responsáveis pelo Clube se modernizar e se tornar, hoje, um dos mais belos e completos clubes recre-

16

ativos de Belo Horizonte. Em razão disso, esta Comenda
Mérito Jaraguense, que com muita honra hoje recebemos, foi moldada em décadas de muita dedicação. Sr.
Presidente Carlão e Sr. Diretor José Maria Duarte, que
a iniciativa fantástica desta homenagem passe a fazer
parte do calendário do Jaraguá e que o respeito e consideração àqueles que se doaram pelo Clube se torne
uma constante e não somente uma exceção.”

O auditor Sr. Francisco Lourenço é associado há
mais de 20 anos. Ele ressalta a importância do reconhecimento ao tempo de contribuição dos sócios.
Para ele, “a importância do Sócio Remido e desta homenagem é um ato de cidadania. É uma forma dos
associados que contribuem há mais de 30 anos aqui
no Jaraguá demonstrarem à família, aos amigos e à
sociedade que eles fazem parte do Clube e têm um
forte convívio social. Dentro de um clube, a pessoa
respeita as regras, participa de esportes e de atividades; participa de festividades e de comemorações,
faz amizades e, o mais importante, demonstra que é
uma pessoa sociável e de convívio. Para mim é fundamental a participação dos familiares nesses eventos,
porque é uma honra receber a comenda. A entrega do
Mérito Jaraguense é uma das coisas mais importantes
do Clube e não pode acabar. Espero que todos tenham
a oportunidade de receber essa homenagem”.

O associado Sr. David Raad também foi um dos
homenageados da noite. “Sou sócio desde 1978. Já
fui Conselheiro Fiscal, Diretor do Tatu, um dos fundadores da pelada do futebol, um dos fundadores do
Clube da Melhor Idade. Meu nome também aparece
naquela placa de bronze próximo à entrada da sala
do Presidente. Então, receber o Mérito Jaraguense foi
espetacular, foi uma honra e foi uma das homenagens
mais especiais que eu já recebi, não só pelo mérito,
mas pela amizade e pelos colegas que fiz em todos
esses anos no Jaraguá. Foi uma noite muito especial
para mim”, destaca David.
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Homenagem ao
primeiro associado!
Vicente de Paula Pinheiro – dono da cota número 1! – foi um dos sócios
fundadores do Clube e o terceiro presidente do Jaraguá. Com contribuição
de 55 anos à instituição, foi condecorado com a qualificação de Sócio
Remido e recebeu a Comenda Mérito Jaraguense. Com o seu falecimento,
a homenagem foi feita em nome da viúva Maria Lívia Pinheiro e recebida
por sua neta Patrícia Pinheiro.
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Colônia de Férias: alegria de filhos e pais
A Colônia de Férias de janeiro levou
alegria e emoção aos associados mirins
e também aos pais! Ela foi realizada no
período de 28 de janeiro a 1º de fevereiro, com a participação de 145 crianças,
de 4 a 12 anos.
No dia 2 de fevereiro, aconteceu um
café da manhã com os pais, que tam-
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bém entraram na brincadeira participando de dinâmicas divertidas.
Robson Araújo, Coordenador de
Eventos e Recreação, comenta com
entusiasmo sobre a Colônia: “Estou há
mais de 20 anos na área e falo com propriedade: o sorriso das crianças é um
dos melhores momentos vividos. Os as-

sociados do Jaraguá são diferenciados”!
Para o lazer das crianças, além de
uma seleção cuidadosa de monitores,
neste ano foram contratados cinco recreadores, que criaram e promoveram
brincadeiras e dinâmicas especiais.
Sempre trabalhando em grupo, os pequenos participaram de atividades em dife-

rentes espaços do Clube: oficinas de arte,
culinária e recreativa; atividades esportivas;
show de talentos e muitas brincadeiras.
A próxima Colônia de Férias acontecerá de 22 a 26 de julho. Será feita
divulgação com antecedência sobre as
inscrições nos veículos de comunicação
do Clube.
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Após sucesso de vendas no Residencial Vila Atlântico em
Sabará, a Erglares Engenharia apresenta um lançamento no
Programa Minha Casa, Minha Vida na RMBH, em Justinópolis:

Residencial Vila Conceição

Apartamentos de 2 e 3 quartos
Cadastre-se pelo nosso site: www.erglares.com.br/contato
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Projeto Verão: calor, música e energia no Clube Jaraguá
Como de costume em todas as
férias de verão, o Clube Jaraguá preparou uma programação super especial para os associados e convidados,
com shows de música, aulas de dança
e ginástica, atividades recreativas e
de lazer para todas as idades, durante
o mês de janeiro e início de fevereiro.
Foram 20 dias de Projeto Verão,

com grande prestígio dos sócios que
participaram com animação dos aulões de hidroginástica e zumba, das
gincanas e brincadeiras. Também
não faltou música! Foram realizados
Happy Hours especiais na Piscina da
Passarela, com bandas de vários estilos, além de quatro edições do Música
na Piscina.

BATERIAS
A VENCEDORA
Televendas:

3421-6000

Baterias para veículos nacionais, importados e motocicletas
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Boas-Vindas da equipe
do Parque Aquático

eventos
Espaço da Dança
No dia 15 de fevereiro, professores,
alunos e membros da Diretoria do Jaraguá estiveram reunidos para reinaugurar
o espaço onde são ministradas as aulas
da Escola de Danças do Clube. A sala
recebeu melhorias, com instalação de
espelhos e barras, porta e parede de

vidro, piso linóleo e climatizadores, além
da troca das telhas. Foi promovido um
coquetel, com direito a uma saborosa e bonita mesa de frios. Venha fazer
uma aula experimental de dança, consulte informações: 3490-9111/9114;
esportes@jaraguaclub.com.br.

Alunos das escolas de natação, aulas coletivas e nado artístico participaram, no dia 16 de fevereiro, de um café
da manhã especial de boas-vindas organizado pela equipe do Parque Aquático.
O evento, que marcou a volta às
atividades, foi realizado na varanda do

Salão Social. O diretor Wendel Rios falou sobre as perspectivas para 2019.
Professores apresentaram o calendário
de eventos do ano e falaram sobre propostas e metas de cada modalidade e
expectativas de desenvolvimento dos
alunos. Sejam todos muito bem-vindos!

Nosso Quiosque 8

Dia da Mulher na Sauna

Motivo para confraternizar não falta! Associados se reuniram, no dia 17 de
fevereiro, para a reinauguração do Quiosque 8. No espaço, que estava fechado
para reformas, foram feitos a extensão do telhado e outras melhorias.

Foram 35 mulheres reunidas no dia 8 de março na Sauna Feminina para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A confraternização foi animada, com direito a
salgadinhos e bebidas, sorteio de brindes e demonstração da Mary Key de limpeza
de pele e maquiagem. Todas as participantes foram presenteadas com uma rosa
e um bombom!
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Palavra da Inês

AGENDA
Abril

21/04 – Diversão de Páscoa
24/04 – Baile da Melhor Idade
26/04 – Happy Hour – Samba e Pagode
27/04 – Torneios de Futebol Digital
27 e 28/04 – Torneio de Futevôlei
CIFU, Torneio Feminino, Tatuzinho

Maio

9/05– Final Campeonato de Buraco (a confirmar)
10 e 12 /05 – Baile e Missa das Mães
12 e 19/05 – VaptVupt Sinuca Edição 118
15/05 – Baile da Melhor Idade
18/05 – 2º Churrascão do Clube Jaraguá
31/05 – Happy Hour – Balada Sertaneja
CIFU, Torneio Feminino, Tatuzinho

Junho

2 e 16/06 – VaptVupt Sinuca Edição 119
9/06 – Encerramento CIFU e Torneio Feminino (a confirmar)
Encerramento Tatuzinho (a confirmar)
15/06 – Arraiá do Jara
19/06 – Baile da Melhor Idade
22/06 – Arraiá Mirim
28/06 – Happy Hour – Festival de Caldos

Inês Tôrres
Chegamos ao nosso último
ano de gestão. Orgulho-me do
resultado obtido pelo marido e
toda sua equipe durante esse
período.
Nesses dois anos, junto com
uma diretoria empenhada em trabalhar para alcançar o melhor para
os associados, sempre em clima
de harmonia, conquistei valorosos
amigos e fortaleci amizades que já
eram de grande estima.
Tenho ainda um percurso até
o fim deste ano. Espero, neste
tempo que ainda resta, dar continuidade às amizades e que elas
possam perpetuar, dando ênfase

e brindando sempre à vida, que
nos é valiosa.
Aguardo, ainda, neste último
ano de mandato da atual diretoria,
contribuir para propiciar, com integridade, um Jaraguá cada vez mais
acessível a todos os associados.
Deixo aqui meu sentimento de
gratidão a Deus, por todo o trabalho e contribuição que realizamos
até aqui, e também a cada um de
vocês que cruzaram nosso caminho e fizeram diferença no trabalho desenvolvido e realizado até
este momento.
Obrigada e felicidades a todos!

Nossos parceiros

Pedrinho
Baterias
Tele Entregas

3429-1000
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