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Estrelas do
Jaraguá
A prática de esportes é incentivada
pelo Clube Jaraguá desde seu nascimento,
e, graças às melhorias na infraestrutura,
e tornou referência quando se fala em
atividades esportivas. O resultado de
tantos benefícios e investimentos são
talentos que abrilhantam campeonatos
internos e externos, mostrando que o
esporte melhora a qualidade de vida e
proporciona diversos aprendizados.
Nesta edição, apresentaremos
alguns atletas jaraguenses que treinam
nas dependências do Clube, e o levam ao
pódio em várias disputas e modalidades.
Confira, na matéria principal, histórias
de vitória e orgulho para o Jaraguá.
Leia mais nas páginas 6 e 7

Arraiás - Página 8

Colônia de Férias- Página 8
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@clubejaragua

Nado sincronizado - Página 11
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EDITORIAL

Dirijo-me a você, associado, para enfatizar
as diversas programações que tivemos em
maio e junho, como a abertura do 46º CIFU
e do Tatuzinho, o Baile das Mães, o Arraiá do
Jara e o Arraiá Mirim. O início de dois dos torneios esportivos mais importantes do Clube
foi um momento de muita alegria e de boas
energias. É crucial ressaltar o agradecimento
a todos os patrocinadores que colaboraram
para que mais essas competições se tornassem realidade.
Outros motivos também tornaram o mês
de maio ainda mais especial. Afinal, era Mês
das Mães e, como de costume, celebramos
com elas em dois eventos marcantes. O Baile
do Dia das Mães, no dia 12, contou com a presença das bandas Brilhantina e Dib Six, que
animaram a noite dos associados. Já a missa
em homenagem às mães jaraguenses, no Belvedere, seguido de um especial almoço, no
Salão Social, dia 14, tiveram um grande número de sócios em um momento de oração e
confraternização.
Gostaria de frisar que, como de costume
nas administrações anteriores, fizemos a entrega dos brindes somente para as mamães
que estiveram presentes na missa e nas dependências do Clube, no horário das 9h às
15h. Saliento que o brinde é uma lembrança
especial que o Jaraguá proporciona às mães
associadas, mas, para recebê-lo, é necessário

que estas estivessem presentes na missa e/
ou no almoço promovidos, ou, ao menos, nas
dependências do Clube.
Já o mês de junho, mês tradicional pelas
festas juninas, não foi diferente no Jaraguá. O
Arraiá do Jara trouxe boa música e comida de
qualidade para os associados e convidados.
Não houve quem ficasse parado com a alegria do forró de Falamansa, atração principal
da festa. Diversão e harmonia são sinônimos
de mais um arraiá inesquecível! Além disso, a
criançada também não ficou de fora. O Arraiá
Mirim trouxe diversas brincadeiras para a garotada. Os miniassociados puderam se divertir sem limites!
Aproveito, também, para informar a respeito da realização do projeto de modernização e de revitalização da piscina da passarela,
que teve a concordância do Conselho Deliberativo, no qual foi criada uma comissão com
os seguintes membros: Airton José Cardoso,
André Luiz Kury Santos, Clênio Allan Rocha
Júnior, José Basílio Caetano e Marcílio Moisés
de Carvalho, responsáveis pelo auxílio e pela
orientação da obra.
Por fim, espero atender aos associados
com o acompanhamento de perto das suas
necessidades, embora, nem sempre, consiga
agradar a todos. Mas tenho ciência da tentativa de acolher os diversos pedidos e demandas do Clube, com a certeza de satisfazer uma
grande maioria.
Despeço-me de todos, desejando uma
boa leitura!
Abraços,
Carlos Tôrres
Presidente do Jaraguá Country Club
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REFORMAS

Quando o assunto é melhorias, a Diretoria do
Clube Jaraguá não mede esforços para trazer
mais benefícios e qualidade ao lazer dos associados.
Veja algumas das mais recentes ações promovidas:

Pintura da pista de corrida;
Evolução da obra de ampliação da sauna;
Manutenção da tubulação e bombeamento da piscina coberta;
Os conselheiros Maurício Cardoso e José da Silva Alves foram homenageados em
reconhecimento aos serviços prestados ao Clube e também por serem filiados
antigos do Jaraguá.

Ampliação da sauna

Ampliação da sauna

Manutenção da tubulação e bombeamento
da piscina coberta

Pintura pista de corrida

Conselheiros homenageados

Conselheiros homenageados

Dia Das Mães animado na sauna feminina

Dia das Mães na sauna feminina

A comemoração do Dia das Mães para as frequentadoras da sauna
feminina foi animada! 50 associadas marcaram presença na confraternização, que distribuiu kits e ainda sorteou um presente elaborado pela assessora Valdira Cruz. A sortuda foi a Sra. Nelza de Assis
Ferreira.
O Diretor Antônio Elias e o Presidente Carlos Tôrres marcaram presença na festa, que também contou com alegria e descontração na
noite de quinta-feira, 11 de maio. A diretoria agradece a todas as que
compareceram, em especial à Valdira, que sempre busca solucionar
os contratempos da área da sauna, prezando o conforto de suas frequentadoras.
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VOZ DA DIRETORIA
Academia do Jara recebe
elogios do CREF
O Conselho Regional de Educação Física (CREF) visitou a academia do Clube,
a fim de garantir que o atendimento na área de atividades físicas e esportivas
seja exercido por profissionais de Educação Física e, principalmente, que o associado esteja sendo bem atendido nas questões técnicas da atividade. O Jaraguá obteve elogios na avaliação tanto em relação aos profissionais, a partir
do conhecimento e orientação técnica, como também na estrutura oferecida.
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Malhando e dançando
O arraiá da academia foi pura diversão, mais uma vez! Os professores e
alunos vestiram-se a caráter, e animaram o dia 7 de junho. “Esse arraiá é uma
maneira de descontrair os alunos. Grande parte deles entra na brincadeira e
cai na folia conosco. É muito bacana!”, conta o assessor Ricardinho.

Você sabia?
O Balé Clássico ajuda no bem-estar físico e emocional das crianças. Além
disso, melhora a coordenação motora, a disciplina, concentração, flexibilidade, resistência corporal, corrige a postura e faz com que o atleta fique mais
determinado.
Prática muito comum de ser iniciada na infância, o balé é uma dança clássica que desenvolve criatividade, musicalidade e o trabalho em grupo.
No Clube Jaraguá as crianças podem praticá-la nas aulas de terças e quintas-feiras, às 10h, com a professora Ivina. Faça parte deste time! Mais informações: 3490-9111.

Aulas de alongamento

O alongamento é essencial antes e depois das atividades físicas. É um exercício voltado para a flexibilidade dos músculos, que elimina a tensão muscular
e previne contra lesões e distensões. Não há idade exata para se alongar. Todos podem e devem praticar o alongamento. As aulas no Clube Jaraguá acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 9h15 e às 16h30, e são ministradas
pelo professor João Paulo. Participe!

Fluxo financeiro
Maio

Revitalização

ESPORTES

JUNHO DE 2017

Suor e diversão marcaram o
primeiro TIP

O primeiro Torneio Interno de Peteca (TIP) aconteceu no dia 6 de maio, na
quadra poliesportiva do Clube Jaraguá e reuniu 54 atletas. Foram distribuídas
medalhas aos vencedores, ao término dos jogos. Parabenizamos todos os participantes. Confiram os campeões:
CATEGORIA A

Campeões: Agnelo Goulart e Júlio Cesar Vieira
Vice: Ernane Fraga e Rodrigo Almeida

CATEGORIA B

Campeões: Sergio Azevedo e Wercilei Siqueira
Vice: Geraldo Rocha e Vinicius Medeiros

CATEGORIA C

Campeões: Tadeu Costa e José Márcio Lima
Vice - Nilson Castro e Raul Ribeiro

CATEGORIA D

Campeões: José Lage e José Eustáquio
Vice: Alexandre Garoto e Murilo Pilo

Torneios de vôlei agitam
o Clube

Os jogos do Torneio Misto Máster de Quadra de Vôlei e do Torneio Feminino começaram no mês de maio e se estenderam até o dia 4 de junho. As
partidas foram disputadas com muita garra e animação. Veja, abaixo, a tabelas
de classificações finais:
TORNEIO MISTO
Campeão: Equipe Girassol
Mac, Riana, Roberta, Robson, Cristina e Eymar
Vice-campeão: Equipe Orquídea
Sérgio, Angelina, Dica, Nilson, Jack e Jane
Terceiro lugar: Equipe Cravo
Agnelo, Eliza, Denise, Juliano, Eliana e Ricardo
TORNEIO FEMININO
Campeão: Equipe Feijoada
Alice, Lorena, Maria Lúcia, Salete, Ana Paula e Gisele
Vice-campeão: Equipe Torresmo
Telma, Jack, Angélica, Dica, Flavinha e Claudinha
Terceiro lugar: Equipe Tutu
Cléria, Simone, Angelina, Carmem, Riana e Jane

Seja um cartoleiro!
Por conta da enorme aceitação do Cartola, do site globo.com, o Jaraguá
resolveu criar o seu próprio jogo interativo, com o objetivo de divertir e prestigiar os atletas do CIFU 2017. O primeiro passo é baixar o aplicativo do Jaraguá
Esportes, disponível para IOS e Android, fazer o cadastro como cartoleiro e,
depois disso, é só apostar suas fichas nos jogadores e torcer por seus bons
desempenhos!
Já temos cartoleiros cheio de pontos e liderando as ligas, por isso, corra e
se inscreva, porque ainda dá tempo. Os vencedores do Cartola ganharão prêmios. Fique ligado e acompanhe as novidades!
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Muito além
A missão do Clube Jaraguá é proporcionar, aos associados, lazer e entretenimento de qualidade, por meio atividades esportivas, recreativas, sociais,
cívicas e culturais, em ambiente familiar
e seguro. Com uma infraestrutura é moderna e adequada, preza muito o incentivo ao esporte e conta, hoje, com aulas
e escolinhas de diversas modalidades,
como futebol, natação – desde baby a
máster -, artes marciais, danças e outros.
É comum chegar ao Clube e encontrar atletas treinando e praticando esportes, o que o torna referência quando
o assunto é lugar no pódio e medalha
no peito. O associado e triatleta Magnus
César Bouchardet afirma que o Jaraguá
é parte fundamental de suas conquistas: “Posso considerar o Clube minha
segunda casa, pois, como triatleta, é um

Thiago Felicette

Luísa Ayub

lugar excelente para a prática das três
modalidades. Além das piscinas olímpica e aquecida, uso também a academia,
o que é uma grande comodidade, e me
ajuda a não sair do ritmo em dias frios e
chuvosos. É também onde tenho acesso
às aulas de spinning”, finaliza.
Com o representante brasileiro e
jogador profissional de boliche Daniel
Murta, não é diferente. Ele comprou a
cota no Clube Jaraguá, em 2012, por
interesse pelo esporte e pela estrutura
que a instituição oferece, e comenta: “O
boliche conta, atualmente, com pistas
automáticas e máquina de passagem
de óleo, que nos permite bons treinos”.
O jovem Thiago Felicetti, de 21 anos,
concorda com Daniel e completa que
“o par de pistas que o Jaraguá oferece
é de dimensões oficiais, e que recebem

manutenção fundamental por parte dos
funcionários, o que faz com que as pontuações aumentem, bem como a qualidade técnica dos atletas.” Além da participação nos treinos, Thiago representou
o Jaraguá no Campeonato Brasileiro de
Clubes, nos estados de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, nos anos de 2015 a
2017.
No esporte que é a paixão da maioria
dos brasileiros, o Jaraguá conta com as
modalidades de futsal, futebol de campo, de areia, society e incentiva, cada
vez mais, sua prática. Fundamental para
sua profissão, o jogador profissional
Douglas Dias Nogueira, do Betinense,
começou a praticar a categoria, no clube, em 2011: “A infraestrutura do Jaraguá é muito boa, os campos, quadras e
academia foram essenciais para mim.

Miguel e Elisa

Multimídia de 7”
com navegador
GPS: tecnologia
em todos os
detalhes
6 airbags (frontais,
laterais e de cortina):
mais segurança
para motorista e
passageiros
Faróis com luzes
de rodagem diurna
em LED: design
moderno aliado a
um visual robusto
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m do Clube
Comecei a evoluir técnica e fisicamente
aqui”, conta. Nogueira ainda destaca que
“os profissionais que trabalham no Clube também foram ótimos incentivos na
carreira”. A peteca também marca presença fora das dependências do Jaraguá.
O sr. Carlos Gomes Baptista, de 81 anos,
atleta petequeiro, destaca alguns pontos
importantes: "Já fui associado de alguns
clubes, antes do Jaraguá. Decidi vir para
cá por conhecer algumas pessoas que já
eram sócias. Entrei para o o grupo da peteca, que é excelente, e me sinto muito
bem praticando este esporte. As quadras
são ótimas e as petecas sempre novas,
o que melhora o rendimento. Pelo Jaraguá, já disputei o Campeonato Brasileiro
em Uberlândia, e foi muito bacana participar", conta.
A natação também marca presença

Douglas Dias

nos pódios espalhados pelo Brasil. Em
piscinas de alta qualidade, os atletas treinam e se capacitam para competições de
nível nacional. Os irmãos Elisa e Miguel
Honório são prova desse empenho: "As
piscinas possibilitam desafios diferentes,
com equipamentos de treino e professores qualificados", afirma Cristina Pena,
mãe dos irmãos. Miguel representou o
Clube Jaraguá nos torneios da Federação
Aquática Mineira e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Já Elisa levou medalhas para casa pelos
torneios realizados no estado de Minas
Gerais e da cidade de Belo Horizonte.
Amante e frequente assídua das
instalações do Jaraguá, a atleta Luísa
Ayub, de apenas 12 anos, também elogia muito o que o clube oferece. A jo-

vem campeã pratica e treina natação e
futebol, mas carrega o nome do Jaraguá
nos tatames por onde passa, disputando
campeonatos de judô. “Sem dúvidas, já
foram muitas as competições que eu disputei em nome do Clube, mas as principais foram o Torneio Escola, Nova Onda
e a FAM (Federação Aquática Mineira),
na natação. Além disso, sempre tive os
melhores professores, que estavam ao
meu lado para tudo. Isso sempre me
impulsionou, me dando coragem para
competir tanto dentro quanto fora do
Jaraguá”, conta.
E, são por todos esses atletas que
carregam o nome do Clube Jaraguá, que
acreditamos, cada dia a mais, em nosso
potencial. É por você, associado, que melhoramos e dedicamos todo o nosso esforço. Parabéns aos atletas jaraguenses!

Magnus César

Daniel Murta
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EVENTOS
Animação garantida na Colônia
de Férias do Jaraguá

O Clube Jaraguá vai promover mais uma Colônia de Férias, entre os dias
24 e 28 de julho, para as crianças de 4 a 12 anos. O evento terá café da manhã, almoço e lanche, e muitas atividades para a criançada. Com o intuito de
promover muita diversão e alegria, a garotada será muito bem recebidas por
toda a equipe de monitores do Jaraguá. Os valores variam entre sócios e convidados, podendo ser pagos pela diária ou pacote dos cinco dias. Além disso,
oferecemos também desconto para participantes da colônia realizada no mês
de janeiro de 2017. A Colônia de Férias é, frequentemente, um sucesso e os
pais de crianças que já participaram sempre o recomendam para quem ainda
não conhece. Faça já a inscrição e participe!

Arraiás agitam associados

O Clube Jaraguá promoveu, mais uma vez, dois arraiás repletos de animação, e música e comida pra lá de boas. No Arraiá do Jara diversos artistas
fizeram a alegria dos associados e dos convidados, apresentando repertório
diferenciado, desde o axé ao forró. Milhares de participantes puderam desfrutar de um ambiente familiar e organizado. Os elogios foram recebidos de todos
os lados. A associada Márcia Cristina Abreu, por exemplo, enfatizou o quanto
a festa foi boa: “Foi um espetáculo de evento! Fiquei maravilhada com tanta

gente bonita, com a organização e segurança, além dos shows em alto nível.
Foi tudo perfeito”, relembra. A perspectiva de Mércia Horta não foi diferente:
“Como em todos os anos, a festa foi ótima! Animação e alegria sem igual!”
Já o Arraiá Mirim, preparado e organizado especialmente para os associados mirins, contou com muita diversão, brincadeiras, músicas típicas e quadrilha da família. A criançada, juntamente com os pais, se aproveitou de um dia
lúdico e animado. Nenhuma criança ficou parada!
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Feirinha aos domingos
já é tradição no Clube
Se os mineiros têm antigos hábitos, um destes é frequentar feiras de
quitutes e artesanatos. E o Jaraguá não foge dessa tradição. A tradicional feirinha do Clube é marcante e bem-vinda, afinal, já são 18 anos de existência.
O propósito é estreitar o laço e valorizar os trabalhos com os associados. São
14 expositores, que exibem sandálias, roupas, biscoitos, doces, artesanatos
e outros produtos mineiros tradicionais.
Líder dos expositores há cinco anos e presente desde o início, Maria
Edna Lopes de Souza, explica que trabalha com paixão: “Os laços entre os
associados se reforçam, não é só uma questão comercial. É muito agradável
trabalhar na feira. Para mim não é trabalho. É lazer. Meu marido e eu vendemos biscoito da roça, típico de Minas. Todos que chegam ao Clube vêm aqui
dar uma ‘espiadinha’”, destaca.
O horário de funcionamento é das 9h às 16h. Para o associado participar
da feira basta entrar em contato com a responsável pelos expositores pelo
telefone 99656-4821.

Baile especial para as mamães

O Baile da Melhor Idade é sempre sinônimo de diversão e alegria. E isso
não seria diferente no mês especialmente dedicado ao Dia das Mães. O Presidente do Grupo da Melhor Idade, Basílio Caetano, salientou que o evento foi
sucesso total: “O último baile, preparado de maneira única para as mamães
jaraguenses que frequentam as atividades do grupo, foi puro sucesso. O salão
estava cheio, e os participantes muito animados”, conta.
A noite ainda foi marcada por muita emoção. A associada Marta Marchena
Caixeiro foi homenageada, com direito à placa e a buquê de flores, por ser
a mamãe mais velha, e também devido à participação assídua nos bailes. O
grupo muito se orgulha dos associados que, como Marta, alegram o Jaraguá!
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RECREAÇÃO
Um céu cheio de pipas

Oficinas artesanais de maio

No dia 23 de julho, às 10h, acontecerá o X Festival de Pipas e Papagaios
do Clube Jaraguá. Esse evento é apropriado para quem deseja confeccionar a
própria pipa e exibir o trabalho.
Segundo Robson Araújo, responsável pelo Departamento de Recreação
do Clube, o objetivo geral da atividade “é a prática para o cultivo sadio da
brincadeira lúdica e também estimular o protagonismo juvenil por meio de
conhecimentos que possibilitem a inserção de novos hábitos, o fortalecimento dos vínculos familiares, o convívio e o respeito a regras”, comenta.
As premiações serão feitas para a maior, mais bonita, mais criativa e menor pipa. As inscrições acontecerão até o dia XXX, no XXX. Não há restrição de
idade. Venha se divertir conosco!

A recreação marcou as sextas-feiras do mês de maio. Na oficina do dia 5,
a criançada confeccionou um brinquedo simples, denominado gira-gira, com
o objetivo de auxiliar na concentração e coordenação motora. No dia 12, os
associados mirins tiveram a oportunidade de desenvolver uma lembrancinha
super especial em homenagem ao Dia das Mães: prepararam um porta-celular lindo e feito com muito carinho.

Recreação sadia para as
crianças
No mês de maio iniciou-se o MOVE Brincando, uma ação com atividades esportivas e recreativas, que têm objetivo de desenvolver e aprimorar
as qualidades físicas e cognitivas por meio de brincadeiras lúdicas e úteis,
que permitam o desenvolvimento sadio às crianças. Confira o horário das
atividades e participe!

PROGRAMAÇÃO
Terças-feiras: das 10h às 11h.
Quartas-feiras: das 14h às 15h.
Quintas-feiras: das 18h às 19h.
Atividades para crianças e adolescentes de
8 a 11 anos: Domingo, das 10h às 11h
Atividades para crianças e adolescentes de
12 a 15 anos: Domingo, das 13h às 14h

Futebol virtual é disputa
entre associados

O futebol emociona os associados, tanto o jogado no campo quanto o
disputado virtualmente. Para contemplar essa paixão, o Clube Jaraguá promoveu o 3º Campeonato de Futebol Digital, no dia 20 de maio. A competição
foi acirrada: 28 partidas, totalizando 63 gols em todo o torneio. Na categoria
Infantil, a final ficou por conta de Kauan Henrique e Lucca Pinheiro, que, pelo
placar de 7 a 2, sagrou-se campeão. Já na categoria Juvenil, com a vitória por
3 a 2, Rafael Gross levou a melhor na competição com Lucas Antônio. Por
fim, na categoria Adulta, a partida decisiva foi disputada entre Guilherme e
Vinícius Boecha, que se tornou campeão, pelo placar de 2 a 0. Parabéns aos
competidores!

ESPORTES

JUNHO DE 2017

Final do torneio de duplas de boliche
Com jogos finais bastante equilibrados, o torneio
de duplas de boliche foi finalizado no dia 11 de junho. Pela segunda divisão, a final ocorreu entre as duplas Júlio Gontijo e Gilberto, que venceram Júlio e
Juliano Bueno (irmãos). Os jogos da primeira divisão
foram ainda mais disputados. A dupla Barney Aquino e Tiago Aquino (pai e filho) venceu a de Vanessa
Andrade e Eduardo Andrade (mãe e filho) em jogos
com alto índice técnico. Uma final curiosa e interessante, num esporte que permite que pais e filhos
joguem juntos no mesmo espaço. Venha conhecer o
boliche do Clube, e tenha diversão garantida!

RESULTADO FINAL
1ª Divisão

2ª Divisão

Dupla campeã:
Barney e Thiago Aquino
Dupla vice-campeã:
Eduardo e Vanessa Andrade
Dupla 3ª colocada:
Rafael Grigori e Maurício Gastin

Dupla campeã:
Júlio Gontijo e Gilberto
Dupla vice-campeã:
Julio Bueno e Juliano Bueno
Dupla 3ª colocada:
Fabily Rodrigues e Fabiano Lana

Resultados do Vapt-Vupt da sinuca
Os torneios de sinuca continuam acontecendo com disputas cada vez mais
acirradas e emocionantes. O Vapt-Vupt do mês de Maio teve, na categoria
Prata, Elton Antônio Almeida como campeão. Valter Ribeiro Camargo, Antônio Fajardo Filho e Itamar foram os 2º, 3º e 4º colocados, respectivamente. Na
categoria Ouro, Ângelo João Pinho foi o vencedor, seguido de Dayron Gontijo
Azevedo, e, conquistando a 3ª e 4ª colocações, os participantes João Carvalho
Fernandes e Leandro Pereira Kessimos. Para os próximos meses a expectativa
é de que o torneio fique ainda mais disputado. Fique atento para os próximos
campeonatos e boa sorte!

Nado sincronizado encanta pela
precisão e delicadeza de movimentos
O nado sincronizado é um esporte artístico que traz inúmeros auxílios
para os praticantes. O professor da modalidade, Webert Ferreira Rodrigues,
conta: “Os benefícios da prática vão desde o caráter físico ao estético, ocorrendo o aumento da resistência cardiovascular, da flexibilidade corporal e a
melhora da postura, ganho de força e evitando lesões”. Webert, formado em
Educação Física, ministra as aulas de terça a sexta-feira no horário de 10h a
11h e de 16h a 17h, no Clube Jaraguá. A aluna Maria Fernanda Martins Merguiza, 10, conta que “Fazer o nado é muito legal, pois nós participamos de
apresentações e competições. Para quem olha de fora, pode achar fácil, mas
é preciso muito treino.”
Com alunos entre nove e 15 anos, o esporte não é voltado apenas
para quem deseja somente competir. Como essa atividade física traz muitos
ganhos para os atletas, é recomendável para qualquer pessoa que tenha interesse e já goste do contato com a água. Para fazer uma aula experimental,
basta procurar o professor no horário das aulas.
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AGENDA

12
JULHO

14 – Happy Hour Dia Internacional do Rock
15 – Final CIFU
15 – Final Tatuzinho 2017
19 – Baile da Melhor Idade
23 – Festival de Pipas e Papagaios
24 – Início Colônia de Férias
28 – Piscina Di Buteco 2017

AGOSTO
11 – Baile dos Pais
13 – Missa dos Pais
16 – Baile da Melhor Idade
20 – Inicio TATU 2017
20 – Início Cifuzinho 2017
25 – Happy Hour

Recadrastamento Biométrico
no Jara
O Clube Jaraguá está modernizando seus cadastros e, por isso, a digitalização dos dados de cada associado é muito importante para melhorar o controle administrativo e também a comunicação entre sócios. Além disso, a atualização facilitará o envio de SMS, com informações a respeito dos principais
eventos, e do BIS (Boletim Informativo Semanal).
As melhorias na infraestrutura e as inovações tecnológicas são imprescindíveis, pois visam também à implantação de um novo leitor biométrico,
que viabilizará e agilizará a entrada nas dependências do Clube, principalmente
em dias de eventos. Um posto de atendimento para atualização biométrica
funcionará até o dia 11 de julho, na portaria A, às terças e quintas-feiras, das
17h às 20h e aos sábados e domingos, das 7h às 15h. Já na portaria B haverá
outro posto de atendimento, que funcionará também nos fins de semana,
porém das 7h às 13h. Esperamos você para atualizar seu cadastro!

Palavra da Inês
Aquela musica brega que toca no coraçäo, aquela preocupaçäo da mäe
que nao sossega, um namorado que se esfrega e nao desgruda de vc, livros
pra gente ler, chegadas e despedidas, as coisas simples da vida, nos däo força
pra viver .
Dormir ouvindo a cançäo da chuva que cai na telha, um beijinho na orelha, caminhar de pé no chäo, passar manteiga no päo bem quentinho pra
derreter, um cafezinho pra beber, a familia reunida, as coisas simples da vida,
nos däo força pra viver.
Sentir aquele cheirinho da comida quase pronta, pagar uma velha conta,
dançar no quarto sozinha, cantar feito um passarinho, ensinar e aprender,
nadar, pedalar, correr por uma rua florida, as coisas simples da vida nos däo
força pra viver.
Um abraço de um irmäo, o cheiro de sua vó, ficar um pouquinho sozinho,
carona no caminhäo, rodinhas de violäo e até nada pra fazer, amigos pra acolher e roupas bem coloridas, as coisas simples da vida, nos däo força pra viver.
Uma carta escrita a mäo, achar dinheiro no bolso, cochilo depois do almoço, curtir um feriadäo, ter bicho de estimaçäo, ser grato e compreender
que um dia meu povo, nos vamos morrer, e sentir na despedida, que as coisas
simples da vida , nos däo força pra viver. (Braulio Bessa)

Cuidados com a nova sala de
recreação

O Clube Jaraguá reinaugurou, há três meses, a sala de recreação infantil,
onde crianças de até seis anos podem brincar e se divertir. A ampliação do espaço ocorreu com a expectativa de atender um maior número de associados
e garantir um ambiente aconchegante e seguro às crianças.
É nessa sala que os sócios mirins têm a oportunidade de fortalecer a coordenação motora e desenvolver instintos importantes por meio de brincadeiras. Além disso, a interação social com outras crianças é benéfica para
construir uma relação saudável entre os pequenos.
Por todos esses motivos, é importante que o local permaneça sempre
organizado e bem cuidado. Assim, teremos brinquedos novos por muito mais
tempo. Contamos com a colaboração dos pais e responsáveis das crianças
que utilizam o departamento de recreação infantil!

