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exPedienTe

Em primeiro lugar gostaria de comunicar 
a todos que foi realizada no dia 10 de ju-
nho, no Salão Social do Clube, Assembleia 
Geral Ordinária para deliberações sobre as 
Demonstrações Contábeis, Relatório da Di-
retoria Executiva e Pareceres dos Conselhos 
Fiscal e Deliberativo relativos ao exercício 
de 2018. Com presença de 189 sócios pro-
prietários e remidos houve deliberação por 
unanimidade, sem contestações, das de-
monstrações, relatório e pareceres. Nós, da 
diretoria executiva, ficamos satisfeitos com 
o grande número de associados presentes, 
com os quais pudemos compartilhar resul-
tados do trabalho que vem sendo desenvol-
vido em nossa gestão, com transparência, 
com tempo e esforços dedicados às causas 
do Clube. A reunião demonstrou como os 
sócios fazem-se presentes nas tomadas de 
decisões e estão imbuídos de participar das 
resoluções relativas às atividades do Clube. 

Seguimos em frente! Este é o último 
ano de atuação da Diretoria 2017-2019, e 
mantemos nosso propósito de trabalhar com 
compromisso e austeridade. Continuamos 
perseguindo o desafio de proporcionar aos 
sócios um espaço de lazer cada dia melhor. 
Em matéria desta edição do Jornal, na se-
ção Gestão, divulgamos as principais melho-
rias de infraestrutura realizadas até agora. E 
mostramos também, em outras duas maté-
rias, ações realizadas nas áreas de Marke-
ting e Comunicação, sendo uma delas o 
lançamento recente de nosso novo Website: 
www.jaraguaclub.com.br.

Compartilho também com vocês a reali-
zação com grande sucesso de mais um Ar-
raiá do Jara, que reuniu nas dependências 
do Clube quase 9 mil sócios e convidados, 
com ótima estrutura e organização, tendo 
como ponto alto o belíssimo show do cantor 
sertanejo Daniel. Foram também bastante 
prestigiados e elogiados pelos associados o 
Arraiá Mirim, o 2º Churrascão do Clube Ja-
raguá, os eventos comemorativos de Dia das 
Mães e o Vila da Páscoa. E nos próximos me-
ses vamos promover outros grandes eventos. 
Temos o Rock In Jara no dia 13 de julho; o  
Piscina Di Buteco no dia 19 de julho; o Baile 

e a Missa dos Pais, respectivamente dias 9 
e 11 de agosto; e o Food Truck no dia 27 de 
setembro. E mantemos as edições mensais 
dos nossos tradicionais Baile da Melhor Ida-
de e Happy Hour.

Nos esportes encerramos em junho, com 
grande satisfação e alegria, os campeonatos 
de Futebol: CIFU, Torneio Interno de Futebol 
Feminino e Tatuzinho. Agradecemos a todos 
os atletas e familiares pela participação, pela 
assiduidade e compromisso com os jogos. E 
em agosto já temos outra vez bola rolando 
nos campos, com os torneios Cifuzinho e 
Tatu, em breve serão abertas as inscrições. 
E já estão abertas inscrições para o CIEJ – 
Campeonato de Integração de Esportes do 
Jaraguá, previsto para iniciar-se em agosto. 
Divulgamos também nesta edição do Jornal 
conquistas em diversas modalidades, como 
Voleibol, Natação, Peteca, Tênis e Corrida. 
Parabéns aos atletas jaraguenses!

Por fim, gostaria de compartilhar com 
vocês mais uma boa notícia. Será realizado 
nas dependências do Clube, no período de 
12 a 18 de agosto, o Campeonato Nacio-
nal de Sinuca, que tem expectativa de reunir 
cerca de 200 pessoas. Estamos preparando 
tudo para receber da melhor forma possível 
os jogadores. 

Continuamos trabalhando com lucidez 
e dedicação para o crescimento e desen-
volvimento do Clube Jaraguá: nosso clube, 
nossa casa!

mensagem do PresidenTe

Carlos Tôrres - Presidente
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Manter em dia a entrega dos re-
latórios da Contabilidade e controlar 
o Fluxo Financeiro, sempre atento à 
idoneidade de toda a documentação. 
Essas são algumas das responsabili-
dades do Diretor 1º Financeiro, cargo 
ocupado desde 2018 pelo associa-
do Jadir Alves de Moraes. Técnico de 
Contabilidade, graduado em Ciências 
Contábeis e pós-graduado em Admi-
nistração de Recursos Humanos, Jadir 
começou sua história no Clube Jara-
guá em maio de 1975, após ganhar 
uma cota de presente!

Durante os 44 anos como associa-
do, Jadir fez grandes amizades e pôde 

ver seus filhos crescerem no Clube. Foi 
membro do Conselho Fiscal por vários 
anos e presidente por um ano. “Encon-
trei no Jaraguá um ambiente familiar 
muito bom para os meus filhos, Renato 
e Bruno, e aqui os criei. Junto vieram 
os esportes, de que gosto muito. Par-
ticipei de disputas no futebol de salão 
e de campo. Tornei-me sócio remido 
após mais de 35 anos de contribuição 
como jaraguense. Até hoje, jogo meu 
futebol e sou muito grato pelas inú-
meras amizades que fiz por aqui. Eu, 
meus filhos e minha esposa Valéria nos 
sentimos em casa. Tenho um carinho 
muito grande por toda a família jara-

guense”, conta Jadir.  
Este último ano de gestão tem 

sido especial para o Diretor: “Estou 
participando de decisões importantes 
no Clube. O desafio é constante, de 
fazer cumprir as metas programadas 
na gestão do Carlão. Faço tudo com 
bastante zelo para evitar anormalida-
des na gestão contábil e financeira 
do Clube. Relacionado a isso, mostro 
sempre aos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal a boa performance do setor. Va-
mos encerrar este triênio com muitos 
resultados positivos!”

direTor 1º financeiro

gesTão

Diretor Jadir

A diretoria do Clube Jaraguá tam-
bém conta com o trabalho de Sinval 
Cossenzo Sobrinho, atual Diretor 2º 
Financeiro. Associado do Clube há 31 
anos, ele ressalta que suas responsabi-
lidades se misturam com as do Diretor 
1º Financeiro: “O Diretor 2º Financeiro 
precisa estar atento a todas as deman-
das do primeiro Diretor, para uma even-
tual ausência. E compete a esta função 
administrar as finanças do Clube, orien-
tando a arrecadação e as atividades da 
Tesouraria e da Contabilidade, manten-
do sempre o rigoroso controle da mo-
vimentação dos valores. Além disso, é 
preciso controlar a execução do orça-
mento e sugerir alterações necessárias 
ao bom desempenho das atividades do 
Clube, levando mensalmente ao conhe-

cimento da Diretoria Executiva informa-
ções sobre sócios e dependentes. Tam-
bém é necessário apresentar mensal e 
anualmente as demonstrações contá-
beis e financeiras relativas à situação 
econômica e financeira do exercício, 
dentre outras atividades”.

Perguntado sobre os desafios do 
cargo, o Diretor Sinval afirma que “os 
maiores desafios são manter a saúde 
financeira do Clube; ter transparência 
nas ações e estar em dia com todas 
as metas da gestão do Carlão e do 
Christian, evitando irregularidades”. Ele 
ressalta que os trabalhos estão sendo 
realizados com bastante acuidade.

A história de Sinval no Jaraguá co-
meçou em agosto de 1988, após de-
cidir que queria tornar-se associado a 

um local que contasse com opções de 
atividades físicas e de recreação para 
suas filhas, Flávia, Michelle e Renata, 
uma preocupação sua e de sua esposa 
Fátima. “O Clube era próximo da minha 
casa, e sabendo das opções de lazer e 
esportes decidi associar-me. E não me 
arrependo. Minhas três filhas tornaram-
se medalhistas!” Já a história na políti-
ca do Clube começou em 2000. O atual 
Diretor Financeiro já foi membro dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal e pre-
sidente do Conselho Deliberativo. “Ao 
longo desses anos tive oportunidade de 
conhecer pessoas muito especiais e for-
mar um grande círculo de amizades no 
Jaraguá. Tenho grande carinho por estas 
pessoas!”, finaliza Sinval.

direTor 2º financeiro

Diretor Sinval

Luiz Felipe Mattar de Souza: 23/04/2019
Paulo Henrique Seabra Anísio: 24/04/2019
João Pedro Seabra Anísio: 26/04/2019
Elida Maria Seabra: 26/04/2019
Jerônimo Gontijo de Brito: 28/04/2019

Edmar Rodrigues Pereira (Bocão): 04/05/2019
Ubiracy Baptista Passos: 12/05/2019
Luan Marcell Gusmão Campos: 14/05/2019
Carlota Maria da Conceição Quintela: 10/06/2019
Celso Cardoso (Celsinho): 11/06/2019

falecimenTos

Em atendimento ao disposto 
no Artigo 31, Inciso I – Letra “a” e 
parágrafo 1º, o Presidente do Clube 
Jaraguá, Carlos Tôrres, convocou 
os associados para participar da 
Assembleia Geral Ordinária realizada 
no dia 10 de junho, quando foram 
feitas deliberações sobre as 
Demonstrações Contábeis, Relatório 
da Diretoria Executiva e Pareceres 

dos Conselhos Fiscal e Deliberativo 
relativos ao exercício de 2018. A 
mesa dos trabalhos foi presidida 
por Renato Vasconcelos, sendo 
secretários Marília Ramos Batista 
e Cleber Izidório. Com 189 sócios 
proprietários e remidos presentes, 
houve deliberação, por unanimidade, 
das demonstrações, relatório e 
pareceres.

assembleia geral ordinária
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gesTão

Melhorias eM infraestrutura
O Clube Jaraguá, inaugurado em 1961, tornou-se uma grande instituição, 

um dos mais completos clubes recreativos de Minas Gerais. Com o empenho 
de muitos associados ao longo dos anos, o Clube foi crescendo e modernizan-
do-se, tendo hoje cerca de 16 mil sócios. A Diretoria Executiva 2017-2019, ao 
iniciar os trabalhos de gestão, assumiu o compromisso de dar continuidade 
ao desenvolvimento do Jaraguá, pautada pela premissa de atender às ne-
cessidades dos associados, promovendo melhorias com diversos projetos de 
infraestrutura. Confira ações já implementadas!

• Ampliação da Sala de Recreação e do Parquinho Infantil.
• Ampliação e reforma do Berçário.
• Ampliação e revitalização das Saunas Masculina e Feminina.
• Aumento do número de vagas no Estacionamento.
• Climatização da Academia e melhorias.
• Construção da Praça do Tênis.
• Construção de novas rampas de acesso para veículos e pedestres.
• Implantação de nova rede de videomonitoramento.
• Implantação de novos sistemas de sonorização, wi-fi e acesso ao Clube.
• Inauguração da Sala de Artes Marciais.
• Instalação da Academia ao Ar Livre.
• Instalação de nova iluminação nas quadras e Parque Aquático. 
• Instalação de sistema de aquecimento solar na Piscina do Toboágua.
• Melhorias contínuas e reformas nos Banheiros, Vestiários e Quiosques.
• Reforma da Quadra de Tênis Piso Rápido.
• Reforma dos Campos de Futebol A e B.
• Reforma dos Poços Artesianos.
• Reforma e revitalização da Portaria, da Secretaria e da Recepção.
• Reforma e revitalização das Salas de Dança e Pilates.
• Revitalização da Piscina da Passarela

hoMenageM sócios reMidos
Após realização do evento em homenagem aos Sócios Remidos, em março 

deste ano, Roberta Grigori, filha do jaraguense Geraldo Lopes do Nascimento, 
divulgou mensagem em suas redes sociais parabenizando a diretoria do Clube 
pela iniciativa, publicando vídeo de seu pai agradecendo o recebimento da Co-
menda Mérito Jaraguense. Geraldo é associado do Clube desde 1963!

“Para aqueles que acham ou pensam que os sócios remidos não são mere-
cedores da comenda recebida, notadamente, do mesmo modo, não reconhecem 
o valor dos sócios que contribuíram para o Clube de forma ininterrupta por 35 
anos. Tal fato facilitou para que o Clube hoje esteja na condição favorável que 
se encontra. Carlos Torres, parabéns pela honrosa iniciativa!... Meu pai/gatão é 
sócio desde a fundação do Clube; eu, meus irmãos e meus filhos nele crescemos 
fazendo esporte e amigos!... Valorizem o que realmente importa nessa vida, ou 
seja, respeito, admiração, consideração e amor ao próximo!...”

Roberta Grigori

Comenda Mérito Jaraguense é entregue a José Moreira, 
associado desde 1966

Geraldo Lopes do Nascimento
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informes

 agendamenTo de massagem

Os agendamentos de massagem são intransferíveis e insubstituíveis 
(exceto no caso de transferência para pessoa da mesma cota). Devem ser 
feitos na Sauna ou pelo Site do Clube. O tempo máximo de massagem é 
de 60 minutos (sócio) e 30 minutos (convidados), e em caso de atraso, 
desconta-se do tempo total. Em hipótese alguma poderá ser ultrapassado 
o tempo de 1 hora de massagem por associado. 

 Piscina Térmica: TemPeraTura ideal

Você sábia que há uma temperatura ideal recomendada para a práti-
ca de atividades físicas na água? Sabia que se exercitar em águas muito 
quentes pode trazer sérios riscos? No inverno, há questionamentos sobre a 
temperatura ideal da água da piscina, pois algumas pessoas sentem frio. Po-
rém, além da sensação de frio variar de pessoa para pessoa, temperaturas 
ambientes altas são prejudiciais para a prática esportiva. Ao fazer exercícios 
ativamos nosso metabolismo e todo o processo de geração de energia. Por 
meio da transpiração há perda de calor para manutenção da temperatura 
corporal estável (em torno de 36,5°C), evitando-se o superaquecimento do 
corpo. Este mecanismo de regulação automática da temperatura corporal é 
diretamente afetado pela temperatura ambiente. Águas com altas tempera-
turas podem comprometer a perda de calor, assim como o funcionamento de 
nosso sistema cardiovascular. Podem provocar desmaios e até mesmo para-
das cardíacas. Alguns sintomas de alerta são: cãibra, exaustão, fadiga, ton-
tura. Para segurança dos nadadores, são definidas por órgãos competentes 
temperaturas ideais das águas. O Clube Jaraguá segue esta recomendação 
e mantém a temperatura da piscina térmica entre 26°C e 28°C. Para sentir-
se bem e aproveitar as aulas no inverno, entre na água apenas no momento 
da aula; passe antes na ducha; faça atividade na intensidade indicada pelo 
professor; use roupão, casaco ou toalha imediatamente após sair da água.

 funcionamenTo Piscina da Passarela

De 3 de junho a 30 de agosto, por motivos operacionais, nos dias de 
semana (terça a sexta), a Piscina da Passarela funcionará até às 20h.

 cancelamenTo escolas

As solicitações de cancelamento de inscrição nas Escolas do Jaraguá 
só podem ser feitas até no máximo dia 20 de cada mês, para que não 
venha cobrança no mês subsequente. Para solicitar cancelamento é ne-
cessário comparecer ao Departamento de Esportes ou enviar e-mail para: 
esportes@jaraguaclub.com.br.



ABRIL/MAIO/JUNHO 2019
6 

Tem novidade no ar! Foi lançado 
no início de junho o novo Site do Clube 
Jaraguá, desenvolvido pelo setor de Co-
municação em parceria com a empresa 
Sdrummond, que atua no mercado des-
de 2011 nas áreas de desenvolvimento 
de softwares, sites, blogs, portais etc. 
Com layout moderno, nova estrutura de 
menus, novas seções e conteúdos, ele 
agora é responsivo, ou seja, adaptável 
aos diversos formatos de telas, como 
celulares e tablets. A Coordenadora de 
Comunicação Luciana Avelar comen-
ta sobre o projeto: “Nos empenhamos 
para desenvolver um Site com conteú-
do relevante para os associados, com 
navegação mais amigável e intuitiva e 
layout mais moderno. E o lançamento é 
só o começo, a partir de agora vamos 
criar novas seções e páginas, nosso ob-
jetivo é prover o associado de conteúdo 
completo, diversificado e atualizado”.

Dentre as novidades estão a seção 
Agenda, que traz a programação de 
eventos sociais, esportivos e recreativos 
do Clube; a seção Estrutura, que apre-
senta toda a infraestrutura do Clube; as 

páginas de Eventos e Recreação; o Clu-
be de Vantagens, banco de ofertas de 
sócios empresários com descontos em 
produtos e serviços para associados; e 
a Área do Sócio, que agora reúne em 
um mesmo local os serviços de retirada 

de convites e segunda via de boletos e 
agendamento de massagem.

Para acesso à Área do Sócio é pre-
ciso digitar senha ou gerar nova senha – 
“esqueci minha senha”. E o associado só 
receberá nova senha se seu e-mail estiver 

atualizado no cadastro do Clube. Caso 
não esteja, é preciso que o titular da cota 
compareça à Secretaria para atualização.

Além do novo Site, foram também 
implementados recentemente outros 
dois projetos de Comunicação: a TV 
Corporativa, com pontos na Recepção 
e Secretaria, e a Rádio do Clube Jara-
guá, com programação musical especial 
no Parque Aquático. As duas mídias 
divulgam informações sobre atividades 
e eventos do Jaraguá e notas informa-
tivas sobre normas de funcionamento 
do Clube. Hoje o Clube dispõe dos se-
guintes canais de comunicação: Jornal 
do Jaraguá, Boletim Eletrônico, Quadros 
de Avisos e Banners, Facebook e Insta-
gram, TV, Rádio e Website. Foi criada 
também uma Lista de Transmissão no 
Whatsapp, para envio de mensagens. 
Caso queira cadastrar-se para receber 
o informativo eletrônico ou fazer parte 
da Lista de Transmissão, envie e-mail 
para comunicacao@jaraguaclub.com.br. 
E mantenha seus dados sempre atua-
lizados no cadastro do Clube, fazendo 
contato com a Secretaria.

ações de coMunicação: 
novo Website do clube Jaraguá

comunicação
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O Clube Jaraguá firma parcerias com 
empresas que desejam divulgar sua 
marca, seus produtos e serviços, assim 
como realizar ações promocionais jun-
to aos associados. A iniciativa permite 
oferecer oportunidades de merchandi-
sing às instituições e também promover 
acesso dos associados, no ambiente do 
Clube, a benefícios, produtos e serviços 
de diversos segmentos.

As ações de relacionamento são 
geridas pelo Coordenador de Marketing 
Leandro Santos, que explica: “Temos vá-
rias opções, como oferta de descontos, 
ações pontuais no Clube, divulgações 
em mídias e eventos, dentre outras. 
Nosso objetivo é criar oportunidades!". 

boletim eletrônico: A cada quinze 
dias, o Boletim Eletrônico do Jaraguá é 
enviado por e-mail para os associados. 
No informativo há espaço para divul-
gação de logomarcas das empresas 
parceiras, assim como para publicação 
de anúncios.

Jornal do Jaraguá: Com periodici-
dade trimestral, o informativo é enviado 
para a casa dos associados. São di-
vulgadas logomarcas na seção Nossos 

Parceiros e há também espaços desti-
nados à inserção de anúncios.

ações em eventos: O Clube possui 
agenda de eventos sociais e esportivos 
diversificada, voltada para públicos de 
diversas faixas etárias. São oportuni-
dades para empresas realizarem ações 
promocionais e de divulgação, com dis-
tribuição de folhetos, exposição de pro-
dutos, montagem de estandes.

sócio Parceiro: Há ofertas espe-
ciais para associados que queiram re-
alizar ações de divulgação e merchan-
dising nos espaços e mídias do Clube.

clube de Vantagens: Projeto lança-
do recentemente, o Clube de Vantagens 
está disponibilizado no site do Clube 
e consiste em um banco de ofertas 
de sócios empresários, que oferecem 
descontos em produtos e serviços para 
associados. Para inscrever a empresa 
basta acessar a página do Programa no 
site e enviar os dados solicitados.

Contato para informações: 
3490-9108; 
marketing@jaraguaclub.com.br

Quer ser parceiro do clube Jaraguá?

marKeTing

Ação no Churrascão: Cachaça Temperada de Minas.

Marketing da Auto Truck na abertura do CIFU 2019. 
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escolas do Jara

basQuete

sQuash

escola de dança

tênis infantil

A cada ano o Basquete conquis-
ta mais espaço no Clube Jaraguá. A 
prática do esporte traz diversos be-
nefícios. Por ser uma atividade dinâ-
mica, predominantemente aeróbica, 
é uma ótima opção para queimar 
calorias! Além disso, promove forta-
lecimento dos músculos abdominais 
e da região lombar, tonificação de 
braços, ombros e pernas. Traz ainda 
benefícios relacionados ao coleste-
rol, coração e pressão sanguínea. E 

auxilia no desenvolvimento das no-
ções de trabalho coletivo e disciplina. 
A escola do Clube oferece aulas para 
associados a partir de 6 anos de ida-
de, com turmas de terça a sábado, 
divididas nas seguintes categorias: 
Minibasquete, Iniciante, Intermediário 
e Avançado. Interessados devem en-
trar em contato com o Departamen-
to de Esportes: 3490-9111/9114; 
esportes@jaraguaclub.com.br.

Associados mirins podem praticar 
Tênis no Clube Jaraguá, em nova tur-
ma aberta, voltada para crianças com 
idade a partir de 7 anos. As aulas são 

oferecidas aos sábados, das 11h às 
11h50. Informações no Departamen-
to de Esportes: 3490-9111/9114; 
esportes@jaraguaclub.com.br.

O Squash é considerado um dos 
esportes mais completos e benéficos 
para o corpo humano pois, além de 
favorecer a perda de calorias, aumen-
ta o condicionamento cardiorrespira-
tório, fortalece a musculatura, desen-
volve a coordenação motora e o equi-
líbrio, estimula a capacidade de con-
centração e ainda contribui para me-
lhorar a memória e o raciocínio. Para 
praticar, o jogador precisa apenas de 

uniforme apropriado e uma raquete, 
que é semelhante à do Tênis. No Clube 
Jaraguá é possível aprender e praticar 
a modalidade em quadra moderna 
e equipada de acordo com padrões 
oficiais. E estão em construção duas 
novas quadras! Os treinos ocorrem 
toda terça e sexta-feira, das 16 às 
19h. Informações: 3490-9111/9114; 
esportes@jaraguaclub.com.br.

A dança traz aos praticantes bene-
fícios físicos, terapêuticos, culturais e 
sociais. E é pensando no bem-estar 
dos associados que o Clube Jaraguá 
oferece diversas modalidades em 
sua escola. São elas: Baby Ballet (a 
partir de 2 anos e 6 meses), Ballet 
Infantil (a partir de 5 anos), Ballet 
(Adulto), Dança de Salão, Iniciação 
à Dança 3 a 5 anos), Dance Mix (to-
das as idades), Hip Hop (a partir de 5 
anos), Jazz Dance Infantil (a partir de 
6 anos), Jazz Dance Juvenil (11 a 17 
anos), Jazz Dance Adulto (a partir de 
18), Jazzfit Juvenil e Adulto (a partir 
de 15 anos), Ritmos (a partir de 10 
anos), Street Dance (todas as idades) 
e Street Jazz Juvenil e Adulto (a partir 
de 12 anos).  

Todo ano são realizadas apre-
sentações para familiares e convi-
dados com intuito de demostrar o 
resultado de todo o trabalho de-
senvolvido ao longo dos semestres. 
Agora em julho serão promovidas 
duas apresentações, nos dias 11 
e 16. Os eventos serão divulgados 
nas mídias do Clube. 

Para quem quer aprender a 
dançar ou aprimorar seu talento, 
as aulas são oferecidas de segun-
da a sexta-feira no Jaraguá. Dias e 
horários de cada modalidade estão 
disponíveis no Site do Clube. Bas-
ta escolher a modalidade e entrar 
em contato com o Departamento 
de Esportes: 3490-9111/9114; 
esportes@jaraguaclub.com.br.
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Uma ampla rede de concessionários 
oferece atualmente aos associados e con-
vidados do Clube Jaraguá opções diver-
sificadas de comidas e bebidas. São 11 
estabelecimentos – bares e restaurantes, 

com cardápios variados que permitem fa-
zer lanches rápidos, almoçar ou mesmo 
tomar uma boa cerveja acompanhada de 
um bom tira-gosto!

A nutricionista responsável do Clube 

Jaraguá, Danyelle Mizaia, faz regularmente 
a fiscalização e o acompanhamento dos 
estabelecimentos: “Todos os espaços têm 
uma fiscalização assídua, para controle 
dos produtos e serviços oferecidos, além 

da visita dos fiscais da Vigilância Sanitá-
ria”. Danyelle comenta também que estão 
sendo planejadas novidades e melhorias 
junto a cada concessionário. Conheça os 
bares e restaurantes do Jaraguá! 

Bares e restaurantes no CluBe Jaraguá

bar da sauna: moreira’s bar 
Funcionamento: terça a sexta, das 15h 
às 22h; sábado, das 8h às 21h; domin-
go, das 8h às 18h.

Itens: torresmo, bolinho de carne e de 
batata, carne de panela, pastel, lingui-
ça assada, coxa de frango desossada, 
caldo de mandioca, dobradinha, almôn-
dega (atendendo a pedidos, todas as 
porções do Bar do Peixe).

bar do campo e octogonal
Funcionamento: sábado e domingo, 
das 8h às 16h (de março à 1ª quin-
zena de dezembro; durante o CIFU das 
7h às 17h.
Itens: churrasquinhos, salgados, san-
duíches, porção de linguiça, carne co-
zida e fritas (apenas durante o evento 
CIFU); cerveja de garrafa Original, 1500 
e Heineken.

bar da sinuca (Pequi)
Funcionamento: terça a sexta, das 
16h às 22h (quinta, até às 23h); sá-
bado, das 9h às 22h; domingo, das 9h 
às 18h.

Itens: pastel, linguiça, carne cozida, sar-
dinha, salsichão e sobrecoxa de frango.

bar do Vôlei: cantinho mineiro
Funcionamento: terça e quinta-feira, 
das 18h às 21h30; sábado, domingo e 
feriado, das 8h às 17h.

Itens: prato executivo (R$ 12,90), con-
trafilé com fritas, frango à passarinho, 
fígado com jiló, macarrão à bolonhesa, 
macarrão ao alho e óleo, torresmo com 
mandioca, tropeiro, omelete, água de 
coco, sucos naturais e drinks.

deck norte
Funcionamento: terça a sábado, das 9h 
às 20h, e domingos, das 9h às 18h.

Itens: pratos tradicionais (tropeiro, 
kaol, macarrão e prato executivo). Es-
petos, salgados, sucos naturais, água 
de coco, cervejas geladas e de grande 
variedade, drinks e bebidas destiladas, 
porções e açaí com diversos acompa-
nhamentos. Aos fins de semana: stro-
gonoff, galinhada e arroz carreteiro. 
Atendem na Lanchonete do Parquinho 
com todas essas opções.

deck sul
Funcionamento: terça a sábado, das 9h 
às 20h, e domingo, das 9h às 18h.

Itens: porções e prato executivo, es-
peto de frango com bacon, mini pizza, 
salgados Tia Eliana, empada integral 
(queijo com damasco, frango com alho 
poró e frango com requeijão), chopp 
artesanal Verace.

lanchonete do boliche
Funcionamento: terça a quinta, das 14h 
às 22h; sábado, das 8h às 20h; domin-
go, das 8h às 18h.

Itens: salgados, pastéis (carne, queijo, 
frango, napolitano), porções (tropeiro, 
pé de porco, frango à passarinho), cer-
vejas variadas.

moreira’s bar 
(antigo bar do Peixe)
Funcionamento: terça a quinta, das 15h às 
22h; sexta, das 15h às 20h; sábado, das 
10h às 21h; domingo, das 10h às 18h.

Itens: almôndega recheada, carne de 
panela com batata, dobradinha, filé de 
tilápia, língua recheada, caldos, cerve-
jas variadas (garrafa) e caipirinha.

restaurante serest 
(dona nicole)
Funcionamento: segunda a sábado, das 
11h às 18h, e domingo, das 11h às 15h.

Itens: almoço selfservice 
(R$ 35,90/kg; segunda a sexta/11h 
às 13h30 e sábado e domingo/11h às 
14h40), porção de tilápia, bolo no pote, 
salada de frutas e sucos naturais.

Varanda Jaraguá
Funcionamento: terça a sábado, das 
9h às 21h, e domingo, das 9h às 18h. 
Almoço no Salão Social aos domingos, 
das 12h às 16h.

Itens: pratos executivos, filé mignon ao 
molho gorgonzola, filé mignon com fritas, 
frango com catupiry, isca de tilápia com 
molho tártaro, cerveja (garrafa) e chopp 
Backer. Ambiente climatizado. Novidade 
de inverno: todas as sextas e sábados, a 
partir das 17h, caldos variados.

21,9 (largura) x 6,2 (altura

TELE ENTREGAS

Matriz Renascença

Filial Planalto

31*3429-1000

31*3495-3737

Há três anos, o Sindicato das Seguradoras (SindSeg MG/GO/MT/DF) patrocina, 
por meio do programa Bem Saudável, a Equipe de Corrida de Rua do Clube Jaraguá 
e estimula as pessoas a proteger o seu bem mais precioso: a saúde!

Você sabia que 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. Nosso corpo não foi 
feito para ficar parado: pratique atividade física de 120 a 150 min por semana.

MANTENHA SUA VIDA ATIVA E MAIS SEGURA!
“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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Disputas em fevereiro, março, 
abril e maio na Sinuca, com realização 
de quatro edições do VaptVupt, veja 
resultados! Edição 115: Itamar Tadeu 
Cardoso (campeão Categoria Prata) e 
Vicente Geraldo Filho/Tim (campeão 
Categoria Ouro); Edição 116: Almir 
José dos Reis (campeão Categoria 
Prata) e Wanderson de Moura/Deca 
(campeão Categoria Ouro); Edição 
117: Cesar Eduardo Magalhães 
(campeão Categoria Prata) e Rogério 

Canuto da Silva (campeão Categoria 
Ouro). Edição 118: Almir (campeão 
Categoria Prata) e Deca (campeão 
categoria Ouro).

E aguardem informações, em agos-
to o Clube Jaraguá vai sediar o Torneio 
Nacional de Sinuca! O evento será re-
alizado no Salão Social, de 15 a 18 
de agosto, com público aproximado de 
200 pessoas. Haverá transmissão ao 
vivo na página oficial da Confederação 
Brasileira de Bilhar e Sinuca.

Cursos de Gadruação

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 

Farmácia 
História 
Letras
Matemática 
Nutrição
Pedagogia
Química
Sociologia 

...............................................

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

POLO PAMPULHA 
Rua Boaventura, 1621 -1º andar - Liberdade 

Tel: 3566-4360

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  

VaptVupt116 - Categoria Ouro
Deca e Zema

VaptVupt 117 - Categoria Ouro
Rogério e Dalcio

VaptVupt 118 - Categoria Ouro 
Bira e Deca

VaptVupt 118 - Categoria Prata 
Fajardo e Almir

VaptVupt 116 - Categoria Prata
Almir e Valtinho

VaptVupt 117 - Categoria Prata 
Mário Homem e Cesar

eventos da sinuCa
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Dentre as várias opções que o 
Clube Jaraguá apresenta aos associa-
dos para a prática de atividades físi-
cas está a Academia Fitness Jaraguá. 
O espaço oferece ótima infraestrutu-
ra e uma equipe de 13 profissionais 
especializados responsáveis por for-
necer suporte e monitoramento aos 
praticantes, para que possam alcan-
çar os resultados desejados, sem ris-
cos de lesões e outros incidentes. A 
Academia tem hoje cerca de mil fre-
quentadores, e expectativa de aten-
der ainda mais pessoas.

De acordo com o coordenador do 
Departamento de Esportes do Clube, 
Luciano Berti, a primeira coisa a ser 
feita antes de iniciar a prática es-
portiva é o teste de avaliação física, 
obrigatório para quem pretende usu-
fruir da Academia do Jaraguá: “Essa 
avaliação vai determinar o tipo e a 
carga de exercício de que a pessoa 
precisa”. Ele explica que a avaliação 
é dividida em três partes: inicialmen-
te afere-se o percentual de gordura e 
são tomadas medidas do corpo; pos-

teriormente realiza-se um teste er-
gométrico para avaliar a capacidade 
cardiovascular do aluno; por fim faz-
se uma entrevista com o associado 
sobre seu histórico de saúde. Além 
disso é também solicitado atestado 
médico liberando o aluno para a prá-
tica pretendida.

Além de ressaltar a importância 
da avaliação física, Luciano faz um 
alerta aos “atletas de fim de semana”.
Ele explica que é necessário fazer ati-
vidades físicas regulares pelo menos 
três vezes por semana, uma vez que 
a prática esporádica – e muitas ve-
zes exagerada – pode gerar acidentes 
cardiovasculares, com consequências 
que podem ser fatais.

academia fitness Jaraguá
Segunda a sexta-feira, das 6h05 
às 22h; sábados, das 8h às 14h
(31) 3490-9125; 
academia@jaraguaclub.com.br e 
coord.acad@jaraguaclub.com.br
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alertas para a prática 
de atividades físicas!

academia
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Mais uma edição do Festival Peque-
nos Campeões será promovida no dia 
13 de julho, a partir das 8h. No segundo 
semestre de 2018, cerca de 120 alunos 
participaram do evento, e a expectativa 
é de um número ainda maior de crian-
ças neste ano. O coordenador da Escola 
de Natação, professor Marcos Ferreira, 
comenta que a ideia é fazer um evento 
muito alegre e descontraído: “Queremos 
ver as crianças à vontade para demons-

trar tudo o que aprenderam nas aulas 
ao longo do primeiro semestre. Temos 
como objetivo também fazer com que os 
pais e familiares curtam cada momen-
to com nossos pequenos campeões”. 
O festival é voltado para os alunos da 
escola de natação das turmas Toucas 
Brancas B e A e Amarelas B e A. Outras 
informações podem ser obtidas com os 
professores do Parque Aquático ou no 
Departamento de Esportes.

A equipe de natação do Jaraguá foi 
campeã da primeira etapa do Torneio 
Fama Vinculados, realizada em abril, no 
Clube Jaraguá. A competição teve a par-
ticipação de 12 equipes de Belo Horizon-
te e cidades próximas, e o grupo forma-
do pelo Jaraguá contou com 29 atletas. 
Em junho, mais uma etapa do Fama, em 
Conselheiro Lafaiete, e nova vitória dos 
jaraguenses! Nossos nadadores ganha-
ram 37 medalhas de ouro, 21 de prata 
e 18 de bronze. “As conquistas são re-
sultado do grande comprometimento 
dos atletas com os treinos e do trabalho 
em equipe”, comenta o professor Bruno 
Leonardo Bedetti. Ele conta que a meta 
do grupo é nadar em nível profissional, 
havendo expectativa de formação de 

12 atletas federados, sendo que oito já 
estão com índices de campeonato brasi-
leiro. Também em junho, a equipe Master 
participou, com excelentes resultados, 
do III Festival Master de Natação, reali-
zado no Barroca Tênis Clube. 

Em março e abril foi realizado no 
Clube Jaraguá o Torneio Interclubes de 
Voleibol, com participação dos times 
AABB, Amav, Car Betim, Garra Vôlei, 
Paraopeba, Superbol e Uai Brasil, 
além do Jaraguá. As atletas jaraguen-
ses foram vice-campeãs na Categoria 
50+ e ficaram com o terceiro lugar na 

categoria 40+. A equipe do Clube foi 
também campeã no Interclubes de 
Vôlei AABB, categoria 50+. E no dia 
2 de junho teve encerramento e pre-
miação do Campeonato Tradição de 
Vôlei, torneio interno que teve a par-
ticipação de 6 equipes. Parabéns às 
atletas!

festival de natação

natação profissional

conQuistas do voleibol

Equipe Master no III Festival Master de Natação

Segunda Etapa do Fama

Tradição Vôlei, 3º lugar: Fluminense

Tradição Vôlei, 1º lugar: Osasco

Tradição Vôlei, 2º lugar: Praia

Homenageada Carmem Menezes 
com a professora Riana Interclubes de Vôlei AABB
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Em abril foi realizada a 1ª Copa 
de Futevôlei do Jaraguá. A competi-
ção teve a participação de 30 atletas 
nas categorias Veterano, Interme-
diário e Livre. Os resultados foram: 
Veteranos – Virgílio Lima e Ricardo 
Silva (campeões) e Juvenal Dutra 
e Luiz Alberto (vice-campeões); In-
termediário – Ricardo Luiz e Sergio 
Carioca (campeões) e João Carlos 

e Marcos Vinicius (vice-campeões); 
Livre – Anderson Oliveira e Marco 
Túlio (campeões) e Flavio Henrique e 
Fernando Henrique (vice-campeões). 
A expectativa do assessor do Futevô-
lei, Virgílio Lima, é de que o torneio 
continue no calendário do Clube. No 
segundo semestre, será promovida a 
16ª edição do Campeonato Aberto 
de Futevôlei do Jaraguá. 

Uma partida de Bocha é disputa-
da entre dois oponentes ou duas equi-
pes. O principal objetivo é arremessar 
a bola e fazer com que ela fique o mais 
próximo possível de uma outra peque-
na bola posicionada no final da pista, 
sem tocá-la. O Jaraguá participou do 

Campeonato Brasileiro de Bocha, que 
foi realizado entre os dias 18 e 21 de 
abril com a presença de 60 atletas de 
todo o Brasil, classificando-se em oi-
tava colocação. O evento foi realizado 
na Sede do Cruzeiro, time campeão. 
Parabéns aos atletas!

Em abril teve a segunda etapa 
do Campeonato Mineiro de Peteca, e 
o Jaraguá participou com três trios. 
E em maio, dias 4 e 5, atletas jara-
guenses participaram do Interclubes 

Minas Tênis Clube, com ótimos resul-
tados! Agnelo, Ernane e Wolder fo-
ram vice-campeões na Categoria 40 
a 49; e D́ Costa, Sérgio e Haldane fo-
ram campeões na Categoria 60 a 69.

Primeira corrida oficial de 2019 
da Equipe de Corrida Soutri. Os atle-
tas do Jaraguá participaram da 10ª 

Meia Maratona Internacional de Belo 
Horizonte, realizada na Pampulha no 
dia 2 de junho.

Torcendo pelos tenistas do Clu-

be Jaraguá! Está sendo realizado, 

desde abril, o Pampulha Open Inter-

clubes 2019, com participação de 

atletas do PIC, Iate, AABB e Jara-

guá. Os 14 atletas do Jaraguá ins-

critos já disputaram três etapas e a 

próxima será em setembro, dia 21. 

O confronto final será no dia 2 de 

novembro. 

1ª copa de futevôlei Jaraguá

participação do Jaraguá na bocha

caMpeonatos de peteca

eQuipe de corrida

interclubes de tênis

Campeões na Categoria 60 a 69: Sérgio, Haldane e D´Costa

Vice-campeões na Categoria 40 a 49: Wolder, Agnelo e Ernane
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estrelas do futeBol Brilham nos Campos do Jaraguá

O primeiro semestre no Clube 
Jaraguá foi do jeito que os associados 
gostam: com muita bola rolando! Os 
campeonatos CIFU, Torneio Interno de 
Futebol Feminino e Tatuzinho levaram 
aos campos do Clube atletas com muita 
garra e energia, em mais de dois meses 
de jogos. As disputas finais e confrater-
nizações de encerramento foram realiza-
das nos dias 2 e 9 de junho.

O CIFU, com o clássico futebol de 
campo, faz parte do calendário de eventos 
do Clube há mais de 40 anos. Em 2019 
teve a participação de aproximadamen-
te 600 esportistas em cinco categorias: 
Jovem, Bronze, Prata, Ouro e Diamante, 
com idade mínima de 17 anos e máxima 
livre. O patrono do torneio este ano foi o 
associado Wagner José Cardoso, também 
conhecido como Wagninho. 

Paralelamente foi realizado o 1º 
Torneio Interno de Futebol Feminino, que 
reuniu cerca de 60 atletas, que disputa-
ram os jogos com muita determinação. 
O Coordenador do Departamento de 
Esportes, Luciano Berti, comenta sobre 
o campeonato: “Os jogos foram todos 
muito disputados, com bastante lealda-
de e balanço final positivo! Esperamos 
que este torneio seja mais uma porta 
de entrada para atletas da categoria, 
aumentando o número de participantes 
e alunas da escola de futebol feminino.” 
O Diretor de Futebol de Campo, Cláudio 
Gama, diz que o crescimento do futebol 
feminino no Jaraguá foi uma surpresa: 
“Neste ano fomos surpreendidos com 
grande número de inscrições, e acredita-
mos que a modalidade ainda vai crescer 
bastante nos próximos anos!” 

Cláudio ressalta que nos anos re-
centes houve crescimento satisfatório 
em todos os campeonatos e um au-
mento significativo, em especial, na 
categoria Jovem. Ele conta que asso-
ciados comentaram que há muitos 
anos não se via um CIFU tão disputado 
em algumas categorias e com presen-
ça tão assídua por parte dos integran-
tes. E complementa afirmando que o 
sucesso dos torneios é reflexo do tra-
balho desempenhado pelos funcioná-
rios, pelo Departamento de Esportes e 
por toda a Diretoria.  

O Tatuzinho, disputado nos cam-
pos de areia, teve a participação de 
aproximadamente 150 atletas nesta 
edição, com idades de cinco a 14 
anos, divididos nas categorias Sub 7, 
Sub 9, Sub 11 e Sub 14. Foram patro-

nos do torneio os membros da família 
Fadul, representada pelo Sr. Walmir 
Fadul. O Diretor da Área do Tatu, 
Marcelo Peito, ressalta a importância 
do Tatuzinho no desenvolvimento de 
crianças e adolescentes: “Nosso intui-
to é fazer uma brincadeira organizada 
para os associados mirins, sem que 
eles se sintam pressionados, mas sim 
joguem com prazer. Neste ano conse-
guimos cumprir todos os horários de 
jogos, o que é muito positivo, faz com 
que os pequenos já pensem em ter 
esse tipo de compromisso. A compe-
tição é feita com esses propósitos, é 
o primeiro passo para que as crianças 
se tornem excelentes atletas e indiví-
duos conscientes, não só em campo, 
mas, principalmente, fora dele”.

Presidente Carlão, Wagninho, Walmir Fadul, 
Marcelo Peito e Cláudio Gama

Desfile das Equipes Coral do Jaraguá

Mascotes na abertura
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O projeto “Mundo Novo Sem 
Drogas” marcou presença, mais uma 
vez, no evento de abertura dos cam-
peonatos de futebol. O associado João 
Hebert de Sousa, coordenador da 
iniciativa, fala sobre seu objetivo: “O 
projeto é realizado pelo também asso-
ciado e deputado federal Eros Biondini 
desde 2010 e surgiu com a ideia de fa-
zer um grupo de apoio a dependentes 
químicos e familiares na região de Ven-
da Nova”.  Uma das frentes de trabalho 
é promover a prática do esporte dentro 
das comunidades terapêuticas, e, as-
sim, ajudar na prevenção das drogas 
junto a adolescentes e jovens. O gru-
po encontra-se todas as terças-feiras, 
às 19h30, e encaminha usuários para 
mais de 50 comunidades parceiras.

“Desfilamos juntamente com os 
atletas na abertura dos torneios, com 
a faixa do projeto, com o intuito de 

conscientizar as famílias. Nosso ob-
jetivo é mostrar às famílias que há 
possibilidades de recuperação. Nosso 
lema é ‘eu acredito na recuperação’, 
pois acreditamos que quando há von-
tade de mudar, a pessoa consegue”, 
explica João Hebert.

O associado agradece o apoio e 
a parceria do Clube Jaraguá e de sua 
Diretoria: “Agradeço imensamente o 
que o Clube faz hoje pelo nosso proje-
to. O respeito que os associados têm 
comigo e minha família é gratificante, 
somos sempre muito bem recebidos 
aqui. Neste ano conseguimos, com 
a colaboração de todas as peladas, 
arrecadar grande quantidade de ma-
teriais usados, como coletes, shorts, 
meiões e chuteiras. Em 2018 conse-
guimos 800 quilos de alimentos para 
as comunidades terapêuticas, doados 
pela turma do Tênis”. 

esporte na prevenção contra as drogas

Diretor Jadir, Diretor Sinval, Vereador Professor Wendel Mesquita, 
Presidente Carlão, Deputado Eros Biondini, Conselheiro Ronaldo 

Cardoso, Diretor Robney, Associados Francisco Monteiro Neto e João 
Hebert de Souza
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resulTados TaTuzinho
sub 7 sub 9 sub 11 sub 14

Campeão: Brasil
Vice: Colômbia

Artilheiro: 
Matheus Ribeiro (13 gols)

Campeão: Uruguai
Vice: Brasil

Artilheiros: Iago Messeder (18 gols), 
Samuel Luis (18 gols)

Campeão: Uruguai
Vice: Chile
Artilheiro: 

Antônio Augusto (15 gols)

Campeão: Colômbia
Vice: Brasil
Artilheiro: 

João Victor (27 gols)

resulTados Torneio 
inTerno de fuTebol feminino

Campeão: Santos

Vice: Grêmio

Artilheira:  Yasmin Rodrigues Sette Santos

Defesa menos vazada: Camila Alves Bahia

Categoria Sub 7 - Campeão: Brasil

Categoria Sub 11 - Campeão: Uruguai

Categoria Sub 9 - Campeão: Uruguai

Categoria Sub 14 - Campeão: Colômbia

 Campeão do Torneio Feminino: Santos

Baterias para veículos nacionais, importados e motocicletas

3421-6000Televendas:

BATERIAS
A VENCEDORA



ABRIL/MAIO/JUNHO 2019
17

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

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

PRONTO
PARA 

MORAR

unenco.com.br/empreendimento/torresdohorizonte/

(31) 3484-5443 (31) 99588-5443
@unencoconstrutora/unenco

resulTados cifu
Jovem bronze Prata ouro diamante

Campeão: Vasco
Vice: Atlético

Artilheiro: Igor Bernardes 
Defesa menos vazada: 

João Carlos

Campeão: Flamengo
Vice: Cruzeiro

Artilheiros: Luis Antônio e 
Pedro Luiz

Defesa menos vazada: 
Xandão

Campeão: Atlético
Vice: São Paulo

Artilheiro: Kildrei Alcân-
tara

Defesa menos vazada: 
Leonardo Geraldo Rossi

Campeão: Internacional
Vice: Bahia

Artilheiro: Anderson Zerin-
gotha

Defesa menos vazada: 
Vinícius Magno Faeda

Campeão: Internacional
Vice: América

Artilheiro: Renato Liva
Defesa menos vazada: 

Arthur Simões

Categoria Jovem - Campeão: Vasco

Categoria Prata - Campeão: Atlético

Categoria Bronze - Campeão: Flamengo

Categoria Ouro - Campeão: Internacional

Mesa de troféusCategoria Diamante - Campeão: Internacional
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Agende a sua visita aos decorados:

     31 2573 0019
     31 99190 9255 I n v e s t i m e n t o s

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.

Im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a

ANTECIPE-SE AO LANÇAMENTO 

torneio de boliche
O tradicional Torneio de Duplas do 

Boliche – com handicap – foi realiza-
do nos últimos meses, com grandes 
confrontos e fortes emoções em 15 
partidas jogadas por duplas. A com-
petição começou no dia 28 de abril, 
com nove duplas, porém somente 
quatro classificaram-se para a final, 
que ocorreu no dia 9 de junho. A for-
ma de disputa foi confronto direto e 

os vencedores receberam bônus de 
10 pontos por vitória.

Após o encerramento das parti-
das finais foi promovido evento de 
confraternização para atletas parti-
cipantes, familiares e convidados. A 
festa é tradicionalmente realizada no 
final de cada semestre pelo Jaraguá, 
para premiação dos atletas vence-

dores dos torneios de boliche dispu-
tados nesses períodos. O evento foi 
prestigiado por cerca de 60 pesso-
as, por representantes da Diretoria 
e o Diretor da Área do Tatu, Marcelo 
Peito. Além da entrega dos prêmios 
aos atletas campeões, foi feita ho-
menagem a três jogadores veteranos 
do Boliche, com mais de 75 anos de 
idade, com entrega de placa come-

morativa. São eles: Geraldo Barbosa 
(GB), Jose Luiz Figueiredo (Zé Luiz) e 
Ronald Gregori (Ronald).

No segundo semestre serão pro-
movidos outros eventos, como o Tor-
neio Individual, o Torneio de Duplas 
sem handicap e a Taça Jaraguá. Infor-
mações serão divulgadas nas mídias 
do Clube.

Torneio início, com handicap

Campeão: João Mathias

Vice-campeão: João 
Carlos Lima

Terceiro lugar: Lauro Cavalieri

Melhor linha: Lauro

Melhor série: João Mathias

Melhor colocado “All-event”: 
Rafael Lima

Torneio de duplas, 
com handicap

Campeões: Eder Lemos 
e Igor Amaral

Vice-campeões: Geraldo Barbosa 
(GB) e Tetsuaki Wakabayashi

Terceiro lugar: André Figueiredo e 
José Luiz Figueiredo

Melhor linha: GB e Tetsuaki

Melhor série: Eder e Igor

Campeões Eder, Lauro e Igor com Diretor Marcelo Peito e Hermes

Campeões Igor e Eder com Diretor Wendel e Hermes

Campeões José Luiz e André com Hermes e José Maria

Diretor José Maria e vice-campeão João Carlos

Assessor Tetsuaki, Hermes Ávila e GB



ABRIL/MAIO/JUNHO 2019
19

A Pelada dos Milionários é realizada 
desde 1972 no Clube Jaraguá, e atual-
mente tem a participação de 44 atle-
tas, efetivos e convidados. O presiden-
te Carlos Tôrres – Carlão – faz parte do 
grupo há mais de 25 anos. Os amigos 

reúnem-se todas todas as quartas-feiras 
e os jogos ocorrem a partir das 16h.

O nome da Pelada surgiu de uma 
brincadeira relacionada ao dia em que 
ocorrem os jogos. Como diziam alguns: 
“não é para qualquer um estar dis-

ponível para o esporte e o lazer numa 
quarta-feira, é preciso ter tempo e boa 
condição financeira!”. Daí veio o nome 
Pelada dos Milionários.

Com o tempo, foi criado o Estatuto da 
Pelada, pelos atletas Paulinho e Ronaldo. 

E atividades e eventos foram sendo cria-
dos, como o jogo entre pais e filhos, as 
comemorações de Dia dos Pais e Dia das 
Mães, entre outros. Parabéns aos pela-
deiros milionários! Que consigam manter 
essa tradição por muitos anos.

Quem vive em grandes cidades 
como Belo Horizonte leva uma vida mui-
to agitada e quase sem contato com 
a natureza. Nada, portanto, como um 
passeio no campo para recarregar as 
energias! Com este intuito, e também 
buscando promover momento de lazer 
e confraternização, foi promovido no dia 
13 de abril, pelo associado Guilherme 
Bruno Lima, mais um Passeio Ecológico.

O grupo de sócios do Clube e con-
vidados passaram o dia no Hotel Fa-
zenda Confins, na cidade de mesmo 
nome. Puderam usufruir das atrações 

do local e da programação. Curtiram 
as piscinas aquecidas, as caminhadas, 
os passeios de charrete e os encontros 
para café da manhã almoço e lanche. 
Todos os participantes ganharam uma 
camisa temática do evento.

Para o Sr. Bruno, o balanço do 
Passeio é muito positivo. “Foram mo-
mentos muito agradáveis. Nesta edi-
ção foi preciso restringir o número de 
vagas a 100, pois o local não compor-
tava mais pessoas. Assim foi possível 
garantir conforto e qualidade para os 
participantes”. 

histórica pelada dos Milionários

contato coM a natureza eM Mais uM passeio ecológico

tradição

laZer

Sr. Bruno faz homenagem às Sras. Ilda Melo Rocha e Maria Reis
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Há oito anos o Comitê Feminino 
atua com o propósito de promover 
arte, cultura e socialização para asso-
ciados do Clube Jaraguá. O grupo pro-
move, quatro vezes ao ano, sempre às 
terças-feiras, eventos como apresen-
tações teatrais, danças e palestras. 
Uma prática do Comitê na organização 
de seus eventos é arrecadar donativos 
para instituições sociais.

Inicialmente, dez conselheiras reu-
niram-se para formar o grupo, que tinha 

como intuito fazer com que associadas 
fossem ao Clube não só para vivenciar 
momentos de lazer, mas também para 
participar de atividades culturais. Hoje 
o Comitê é composto por seis associa-
das, são elas: Cristina Lacerda, Dalcy 
Alves de Oliveira, Inês Torres, Márcia 
Magalhães, Regina Dâmaso e Suzana 
Santana Moreira.

A integrante Suzana Moreira ressal-
ta que o propósito é levar as mulhe-
res e suas famílias para o espaço do 

Clube, com a promoção dos eventos 
socioculturais: “A ideia foi de montar 
alguma programação voltada para as 
mulheres, criar momentos culturais nos 
quais elas pudessem frequentar o Ja-
raguá junto com sua família”, destaca. 

De acordo com Cristina Lacerda, 
o intuito inicial do grupo permanece, 
com o desafio de acrescentar cada vez 
mais coisas novas ligadas à cultura. A 
associada e integrante do Comitê apro-
veita para fazer um convite: “Contamos 

com a ajuda dos associados nos próxi-
mos eventos, com as doações e com a 
participação nas ações sociais”. O ca-
ráter social é de extrema importância 
nas atividades do Comitê.

Sobre os próximos eventos, Suzana 
divulga: “Teremos um bate-papo com 
a jornalista Leila Ferreira, que foi a pri-
meira atração oferecida pelo Comitê, e 
também uma apresentação do grupo 
Bloco do Eu Sozinho. Em breve divulga-
remos as datas, fiquem atentos!”. 

O novo direcionamento dado 
pela administração do Jaraguá à 
programação social, com a temati-
zação de diversos eventos, chegou 
também ao Happy Hour. O Coorde-
nador de Eventos e Recreação, Rob-
son Araújo, explica que é trabalhado 
em cada edição um tema diferente, 
com atração musical e decoração 
especiais. O primeiro Happy Hour 
neste formato foi realizado no dia 26 
de abril, quando o grupo de pagode 
Diga Lá se apresentou. No dia 31 de 
maio foi a vez do sertanejo Matheus 
Lucatto. E no dia 28 de junho teve 

Happy Hour especial Festival de Cal-
dos, com Luciane Vieira e Quarteto. 
Para os próximos meses já estão 
programados Happy Hours no dia 30 
de agosto, com o tema Flash Back e 
a banda Alta Fidelidade; e no dia 25 
de outubro, o Happy Hour Especial 
Motos e Carros. Com nova estrutu-
ra de palco e produção, o encontro 
está sendo promovido na Piscina da 
Passarela. E vem aí o Rock In Jara, 
evento especial comemorativo ao 
Dia Mundial do Rock, previsto para 
13 de julho. Divulgação em breve 
nas mídias do Clube!

arte e cultura para os Jaraguenses

happy hour: eventos teMáticos

soCial
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vem aí o pisCina di ButeCo

A sexta edição do Piscina Di Buteco 
já tem data marcada: 19 de julho. O 
evento reúne os sete concessionários 
do Clube, que apresentam pratos espe-
ciais elaborados com o ingrediente prin-
cipal escolhido para cada edição, sendo 
este ano a Costelinha! Uma superestru-
tura é montada na orla da Piscina da 
Passarela para receber os associados e 
convidados. Este ano a cantora Márcia 
Drumond será a atração musical.

A integração dos bares partici-
pantes é um dos objetivos da festa, 
ressalta o Coordenador de Eventos e 
Recreação Robson Araújo: “Realiza-
mos uma competição interna entre 

os concessionários, e cada um apre-
senta seu prato. É uma grande festa 
e um momento de confraternização de 
participantes e associados, que têm a 
oportunidade de votar e eleger o seu 
prato preferido.”

Na quinta edição do evento, em 
2018, o ingrediente escolhido foi o tor-
resmo, e o restaurante Deck Norte foi 
eleito o vencedor com o prato “Porco 
na Moita”. É formada uma mesa de vo-
tação composta por cinco jurados do 
circuito gastronômico, que computam 
60% dos votos, sendo os outros 40% 
dos associados. O vencedor ganha um 
troféu como premiação.



ABRIL/MAIO/JUNHO 2019
22 

vila da pásCoa faZ a alegria da Criançada

Quem tem filhos pequenos sabe o 
quanto é importante alimentar as fanta-
sias infantis – algumas delas marcantes 
para o resto da vida. Junto com o Natal, 
a Páscoa é data muito esperada pela 
criançada. O domingo de Páscoa, 21 de 
abril, foi comemorado de forma especial 
no Clube Jaraguá. Montada na varanda 
do Salão Social, a Vila da Páscoa propor-
cionou momento de muita alegria e diver-
são para os associados mirins. 

Adornadas com enfeites temáticos 

coloridos, casinhas foram montadas no 

espaço e ofereceram oficinas recreati-

vas: Pintura de Ovinhos, Casa do Cho-

colate, Confecção de Orelhinhas e ou-

tras. Houve ainda contação de histórias 

e a tão esperada chegada do coelhão, 

muito comemorada pelas crianças. Foi 

um domingo de Páscoa feliz!

arena games Jaraguá

Em mais uma edição, o Arena Games 
Jaraguá reuniu cerca de 150 pessoas no 
dia 27 de abril, na varanda do Salão So-
cial. Foram 45 participantes no Torneio 

de Futebol Virtual – Fifa 2019, atividade 
principal do evento. Os campeões fo-
ram: Iago Messeder (Categoria Infantil), 
Leonardo Fagundes (Categoria Junior) e 

Jonathan Lopes (Categoria Adulto). O 
evento, reformulado neste ano, ganhou 
novas atrações além do Torneio: jogos 
com óculos de realidade virtual e o 

famoso jogo Just Dance. Houve também 
distribuição de pipoca e algodão-doce. 
E a próxima edição já tem data: será re-
alizada no dia 21 de setembro. 
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alegria e diversão marCam o 2º ChurrasCão do Jara

Mais uma edição de casa cheia e mui-
ta alegria, assim foi o 2º Churrascão do 
Clube Jaraguá. Realizado dia 18 de maio, 
o evento reuniu cerca de 600 pessoas na 
grande estrutura montada no estaciona-
mento. O Churrascão foi novamente no 
formato Open Bar e Open Food. As atra-
ções musicais foram Paulinho Alabart, 
Preto Brass e Banda Urbana 2.

O vice-presidente do Clube, Christian 
Ayres, que coordenou a produção do 
evento, fala sobre patrocinadores desta 
edição: “Tivemos pela primeira vez a de-
monstração e degustação da Cachaça 
Temperada de Minas, de Ouro Preto, e 
também da Sol e Neve, que promoveu de-
gustação de sorvetes e picolés. Ele ficou 
satisfeito com o resultado alcançado: “Foi 

uma grande festa e alcançou nosso obje-
tivo. Associados e convidados presentes 
estavam muito animados e elogiaram a 
organização. Nossa expectativa é de que 
o evento melhore cada vez mais”. 

A associada Debora Cezar Vieira 
Santos comenta sobre a festa: “Para-
béns para todos pela linda festa. A 2ª 
edição do Churrascão foi maravilhosa. 

A fartura e diversidade de opções do 
cardápio de carnes, petiscos, massas e 
até sobremesas foi impressionante. As 
atrações musicais foram incríveis, e a 
presença do querido Guilherme Mendes 
foi show. Apesar de ter maior público do 
que ano passado, o atendimento foi tran-
quilo e tinha acomodações para todos. 
Foi nota 10!”.
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Baile das mães: momento espeCial de Comemoração

No dia 10 de maio, uma sexta-fei-
ra, o Salão Social do Clube foi palco de 
um grande evento – o Baile das Mães 
–, uma festa linda organizada com todo 
carinho pela Diretoria Social e o Depar-
tamento de Eventos do Jaraguá.

Marcos Antônio dos Santos Junior, 
Diretor Social, conta que para esta edi-
ção ele e a equipe resolveram investir 
em um Baile mais sofisticado, com foco 
na decoração: “Logo na entrada, asso-

ciados e convidados tiveram um primei-
ro grande impacto, com o requintado 
ambiente montado com lustre, sofá, 
espelhos e uma árvore de bougainville!" 
A decoração estava também presen-
te dentro do grande Salão, foi um dos 
grandes atrativos da festa.

O evento teve como atração musi-
cal a Banda Brilhantina e ofereceu di-
versificado e farto buffet. Os presentes 
foram também surpreendidos com uma 

apresentação de dança cigana! Foram 
mais de mil pessoas reunidas no Salão 
Social, mamães jaraguenses e seus fa-
miliares, que celebraram até a madru-
gada de sábado.

“Todos os associados que compra-
ram mesa receberam dois convites e 
puderam trazer amigos e familiares. Re-
cebemos muitos elogios da montagem, 
decoração e organização", ressalta o 
Diretor Marcos, entusiasmado com o 

resultado do evento. Segundo ele, está 

sendo preparada também uma grande 

festa para o Baile dos Pais, a ser reali-

zado no dia 9 de agosto.

No domingo, dia 12, pela manhã, foi 

celebrada a tradicional Missa das Mães 

e, logo depois, promovido almoço no 

Salão Social. Foram também distribuí-

dos mil brindes para as mães.
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@soleneveoficial

aulões de hidroginástica:
Março a Junhostep day Mix: 6 de abril

flashes do Jara
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fluxo financeiro
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agenda
PalaVra da inês

E assim passou o 1° semestre. É 
impressionante a velocidade com 
que estamos enfrentando a vida...
E é assim:
A vida passa...
Às vezes lenta ou depressa de-
mais. 
O tempo não para e, quando per-
cebe-se, ficou para trás. 
Ficou para trás o tempo ou você. 
Pergunte pra vida que ela irá res-
ponder.
E se acaso a vida não der resposta 
que deseja ouvir, 
olhe para dentro de você, que a 
resposta há de vir.
A vida é breve. 

O tempo inesgotável. 
Mas se você o perder,
ele não é retornável. 
Ande ao lado do tempo.
Não fique para trás, não o deixe ir.
Viva cada coisa ao seu tempo.
Não fique a esperar por vir, para 
que assim não perca nada.
Viver é direcionar cada momento, 
para não perder o endereço da 
estrada...
Porém, existe uma vantagem em 
nós que nem o tempo pode ultra-
passar: são os bons momentos, e 
que são eternos. 
Que Deus abençoe o tempo de 
cada um de vocês!

julho
13/7 – Rock In Jara

17/7 – Baile da Melhor Idade

19/7 – Piscina Di Buteco

22 a 26/7 – Colônia de Férias

AgosTo
7/8 – Baile da Melhor Idade / Especial Dia dos Pais 

(atenção para nova data!)

9 e 11/8 – Baile e Missa dos Pais

12 a 18/8 – Campeonato Nacional de Sinuca

30/8 – Happy Hour – Flash Back

seTembro
6/9 – Baile do Coral

18/9 – Baile da Melhor Idade

21/9 – Arena Games Jaraguá

27/9 – Food Truck

nossos Parceiros

POLO PAMPULHA
3566-4360

Inês Tôrres

Pedrinho
Baterias
Pedrinho
Baterias
Tele Entregas

3429-1000


