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Mensagem do Presidente
Acreditamos que a boa comunicação com
os associados, dependentes e convidados é aspecto fundamental na nossa gestão. Lançamos
com esta edição do Jornal do Jaraguá o projeto
de reformulação gráfica e editorial, que tem objetivo de deixar nossos meios de comunicação
mais eficientes, modernos e úteis: há mudanças
na periodicidade, no layout, nas imagens, nos
conteúdos e na linguagem. Além do Jornal, foram
reformulados a Revista do Jaraguá, nosso Boletim
Eletrônico e outros materiais de comunicação.
Esperamos garantir a divulgação de informações
de forma mais dinâmica e completa.
Continuamos firmes no propósito de desenvolver um trabalho de relevância e seriedade.
Mesmo com o atual cenário de crise, buscamos oferecer serviços de qualidade na parceria
com nossos concessionários, nos eventos e nas
ações de manutenção operacional, com a realização de diversas obras: ampliação da Sauna
Masculina e espaço de massagens; modernização da Academia; instalação de Academia ao Ar
Livre; reforma do Berçário; ampliação da Sala
de Recreação e do Vestiário do Campo B; melhorias na Quadra de Squash, na Sala de Pilates
e em Quiosques. Temos ainda como iniciativas
em curso melhoria da Rede Wi-fi e a tão sonhada revitalização da Piscina da Passarela.
Nossos campeonatos esportivos de futebol
tiveram grande prestígio nos últimos meses. Realizamos o Cifu e o Tatuzinho, com 576 e 278 jogadores, respectivamente. E temos aberturas do
Tatu e do Cifuzinho dia 17 de setembro. Outros

FLUXO FINANCEIRO

Expediente
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: João Bosco Favaro
Diretor 2º Financeiro: Sinval Cossenzo Sobrinho
Diretor Administrativo: Everton Antônio de Moraes
Diretor Social: Luciano Teotônio Filho (Guelo)
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
campeonatos estão também na agenda do Clube,
como, por exemplo, o CIEJ e o CINA. Sobre os
eventos, em julho tivemos o Piscina Di Buteco,
que reuniu mais de 1.200 pessoas. Foi também
o mês em que promovemos o Festival de Pipas e
Papagaios e a Colônia de Férias. Em agosto, as
comemorações do Dia dos Pais foram momentos
de alegria e emoção. No mês de setembro, já temos programado o Food Truck, no dia 29.
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Pintura da quadra de squash

Troca do piso dos quiosques 3 e 4

A pintura da quadra de squash já foi concluída, melhorando a visualização
das linhas e as condições de jogo. A mudança proporciona um ambiente esportivo de mais qualidade para o associado.

Os quiosques 3 e 4 receberam novos pisos, já que os antigos estavam quebrados devido ao crescimento das raízes de duas árvores. A revitalização vai garantir
maior conforto e segurança aos associados.

Novo espaço do Pilates

Melhorias na Academia

Há um mês o espaço destinado à prática de Pilates foi revitalizado, a fim de trazer mais comodidade para os alunos. A sala, agora localizada em frente às quadras
de Futvôlei, está mais ampla e arejada. Foi também instalado ar-condicionado. Além
disso, em função das melhorias, as turmas atualmente comportam até cinco alunos.

A Academia do Clube Jaraguá traz novidades que asseguram um espaço
mais confortável e completo para os atletas. Foram feitas pinturas e mudanças na disposição dos aparelhos. Novos e modernos equipamentos foram também instalados, proporcionando condições de treino ainda melhores.

Assembleia Geral Ordinária
A Assembleia Geral Ordinária, que ocorreu no dia 19, teve a participação
de diversos associados, da Diretoria e de Conselheiros. Foram apresentados
o relatório da diretoria executiva, a deliberação das demonstrações contábeis
e os pareceres dos Conselhos Fiscal e Deliberativo relativos ao exercício de
2016, da gestão de Marco Faria e Ricardo “Guru”. Por unanimidade, as contas
foram aprovadas.

INFORMES


Contatos úteis!

Veja telefones e e-mails do Clube para informações sobre procedimentos, eventos e atividades. Fique à vontade para fazer contato!
Secretaria (secretaria@jaraguaclub.com.br; 3490-9109/9110); Gerência
(gerencia@jaraguaclub.com.br; 3490-9101); Departamento de Esportes
(esportes@jaraguaclub.com.br; 3490-9111); Departamento de Eventos
(eventos@jaraguaclub.com.br; 3490-9117/9119); Comunicação (3490-9144).
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Retirada da segunda via do boleto

Atenção, associado! A segunda via do boleto pode ser retirada pelo
site somente até o dia 15 do mês vigente. Após essa data, é necessário
entrar em contato com a secretaria ou o setor financeiro do Clube para
a emissão do boleto. Informações: 3490-9109/9110 (Secretaria) ou
3490-9115 (Financeiro).
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Agosto dedicado aos pais
jaraguenses

eventos
Piscina di Buteco reúne
associados em noite agradável
Música boa, diversão, amigos e
comida saborosa: tem algo melhor?
Esse foi o clima do Piscina di Buteco
2017, evento que reuniu mais de
1.200 pessoas no dia 28 de julho.
O ingrediente principal foi o ragu, um
prato que foi preparado de diversas
maneiras por seis concessionários.
O vencedor foi o restaurante Deck
Norte, que elaborou um delicioso ragu

de costelinha com escondidinho de
mandioca. “Ganhar a quarta edição
do Piscina di Buteco foi uma emoção
muito grande. É um reconhecimento
de um trabalho feito com muito carinho, muito amor e muito esforço. É um
prazer participar dessa festa!”, conta,
entusiasmada, a proprietária do Deck
Norte, Suely de Almeida Faria. Até a
próxima edição!

vidades contemplaram a Missa e o
Almoço dos pais, no Belvedere. Celebrada pelo Padre Wellington, a Missa
teve participação de 400 pessoas
que ainda tiveram a oportunidade
de encantar-se com a apresentação
do Coral do Jaraguá. Os eventos destacaram a importância das famílias
para o Clube e homenagearam os papais jaraguenses.

Colônia de Férias termina com
gostinho de quero mais

recreação
Um céu cheio de cor
Os associados puderam participar, no dia 23 de julho, da segunda
edição do Festival de Pipas e Papagaios do Clube Jaraguá. Um evento
ao ar livre, em que famílias e amigos
reúnem-se para confeccionar pipas
e brincar no campo B. Aproximada-

mente 80 pessoas compareceram
e presenciaram a homenagem ao
idealizador e mais velho participante, Geraldo Menezes. Três categorias
foram premiadas: maior pipa, mais
bonita e mais criativa. Confira os
campeões:

Maior Pipa

Mais Bonita

Mais Criativa

Davi Matos Godoy

Heitor Diniz Galvão

Bernardo Santos Lima
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O mês dedicado aos papais merecia uma festa diferenciada para celebrar esta importante data. As comemorações se iniciaram na sexta-feira, dia
11 de agosto, com o Baile do Dia dos
Pais. Em dois ambientes de música ao
vivo, os associados puderam desfrutar
de uma noite animada em um salão de
festas com bela decoração.
E no domingo, dia 13, as festi-

A Colônia de Férias, que começou
no dia 24 de julho, foi um sucesso!
Mais de 70 crianças participaram e
puderam festejar as férias em grande
estilo com muita alegria, brincadeiras e animação. Oficina de brinquedos, totó-humano, guerra de balão
de água, karaokê, oficina de pintura, torta na cara, caça ao tesouro e
esquibum foram algumas das atividades desenvolvidas. No dia 29 de
julho, data do encerramento da colônia, pais e filhos reuniram-se para

um delicioso café da manhã e puderam participar juntos de uma gincana preparada pelo Departamento de
Recreação. “É um prazer vivenciar o
meu filho Davi desfrutando momentos mágicos na colônia de férias do
Clube Jaraguá. Chego até a me emocionar! Profissionalismo, carinho e
empenho são as palavras que definem a equipe da colônia, em especial o Robson Araújo, responsável
pela recreação”, conta a associada
Paula Dauanny. Em janeiro tem mais!
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eventos

esportes

Sucesso no Jaraguá com a peça
"As Barbeiras"

Emocionantes disputas no
Torneio Duplas de Boliche

Mais uma vez o teatro no
Clube Jaraguá foi um sucesso, desta
vez com a comédia As Barbeiras, apresentada dia 1º de agosto. Aproximadamente 200 pessoas estavam na plateia, e foram arrecadados 140 pacotes
de fraldas geriátricas, com o intuito de
beneficiar o asilo Cidade Ozanan.
Tudo isso aconteceu graças ao
Comitê Feminino, um grupo de voluntárias que faz um trabalho social, cultural e beneficente que visa
criar mais opções de lazer e entre-

O Torneio Duplas de Boliche foi
realizado em maio e junho. A competição tem duas divisões e, nos
últimos anos, ambas foram muito
disputadas do começo ao fim! No encerramento, primeiro houve a disputa
pela segunda divisão, vencida por
Júlio G e Gilberto, seguidos por Júlio

tenimento para o Clube Jaraguá, e,
ao mesmo tempo, contribuir com
instituições sociais. As integrantes
do Comitê - Cristina, Dalci, Inês,
Márcia, Regina, Suzana – agradecem
ao público pelo comparecimento:
“Em nome do Comitê, agradecemos
o apoio e a presença dos associados
que nos prestigiam. Fiquem atentos!
O Comitê Feminino prepara ótimas
programações para o decorrer do
ano!” Em outubro, haverá evento temático especial de Dia das Crianças.

Bueno e Juliano, em segundo lugar,
e por Fabily e Fabiano, em terceiro
lugar. A final da primeira divisão teve
como campeões Barney e Thiago; em
segundo lugar ficou a dupla Eduardo
e Vanessa, e, na terceira colocação,
Rafael G e Maurício Gastin. Parabéns
aos vencedores!

Grandes conquistas: Corrida, Vôlei e Peteca
A equipe de corrida do Jaraguá marcou
presença no Circuito das Estações - Etapa
Inverno, realizado em junho. Os destaques
da competição, que contou com mais de
cinco mil atletas, foram Nayara Karla Lara,
Jeanine Madeira, Sandra Marra, LaisPietra

e Toninho Tiradentes.
Em junho, o 1º Campeonato de Vôlei
Máster Feminino da Caldense, em Poços
de Caldas, com a participação de 22
equipes de todo o Brasil. O Clube Jaraguá
recebeu o troféu pela classificação das

Campeonato da Caldense

equipes em primeiro e terceiro lugares nas
categorias 45+ e 50+, respectivamente.
Os atletas jaraguenses participaram também do Torneio Interclubes de
Peteca PIC e da 5ª Copa de Peteca
Patafufo, que foram realizados em ju-

Interclubes do PIC

lho. Com muita dedicação, eles conseguiram a segunda colocação no Torneio
Interclubes, categoria de 40 a 50 anos.
O Jaraguá foi também muito bem representado na Copa, conquistando o título
da categoria acima de 40 anos.

Copa Patafufo

Campeonato Interno e torneios da Sinuca
O Campeonato Interno de Sinuca teve início
em 20 de agosto, com um dia inteiro de partidas, com 16 jogadores na Categoria Ouro e 28
na Categoria Prata. As disputas continuam, até
a final no dia 29 de outubro, sempre às terças
(19h) e aos domingos (10h).
E o torneio Vapt-Vupt continua com dispu-

tas equilibradas e emocionantes. Em junho,
Dayron Gontijo Azeredo venceu na categoria
Ouro e Antônio Fajardo Filho na Prata. Em julho, na quinta das sete edições do torneio no
ano, Leandro Pereira Kessimosse foi campeão
no Ouro e Valter Ribeiro Camargo conquistou a
categoria Prata. Em setembro tem mais!
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Futebol JARAGUENSE é atração
Que o esporte é parte importante do
Clube Jaraguá, todo mundo já sabe. Além
de várias novas opções de modalidades
esportivas, há os campeonatos fixos, realizados há muitos anos. Os tradicionais
torneios CIFU e Tatuzinho mais uma vez
são destaques nos campos do Jaraguá.
O objetivo principal desses campeonatos é a integração dos associados em
uma saudável prática esportiva e competitiva. Os dois eventos tiveram início
em 7 de maio e terminaram com jogos
emocionantes nos dias 15 e 16 de julho.
Êxito do 46º CIFU
Na edição deste ano, que teve
como patrono Francisco Monteiro Neto,
o que não faltou foi garra e determinação por parte dos 576 jogadores que
participaram das disputas e proporcionaram partidas pra lá de emocionan-

6

tes. Foram sete categorias, com idades
variando entre 18 e 82 anos. Em um
total de 111 jogos, 402 gols foram
marcados. Túlio Décio Alves Pereira, da
categoria Diamante, e Renato Soares
Neto, da categoria Bronze, colocaram,
cada um, 11 bolas na rede! As equipes
vencedoras mostraram a qualidade do
futebol jaraguense, reafirmando o Clube como referência esportiva. Para comemorar o sucesso e a final da disputa, uma festa foi realizada para atletas,
amigos e familiares.
Além disso, a utilização do aplicativo
Cartola foi mais uma atração e uma maneira de entreter os associados em uma
competição de apostas. Foi possível a
qualquer associado cadastrar-se e apostar nos jogadores do campeonato. Mesmo sendo o primeiro ano de utilização
do aplicativo, cartoleiros conquistaram

bons resultados. Com um total de 482
pontos, Leopoldo e Rômulo Silva Pinto
alcançaram o primeiro lugar em um em-

pate impressionante. O terceiro lugar ficou para o apostador Tadeu Emídio da
Costa, que acumulou 466 pontos.
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o nos campeonatos esportivos
Tatuzinho
Os associados mirins também marcaram presença e fizeram um Tatuzinho
especial. As disputas nas quadras de
areia e de grama sintética contaram
com a participação de 278 jogadores,
divididos em 34 equipes. Na categoria
masculina, a faixa etária dos participantes era de seis a 16 anos, divididos do
sub 6 ao sub 16. A categoria feminina
foi de participação livre. A garotada
pôde curtir uma disputa sadia, com
partidas empolgantes, proporcionando
aos torcedores diversão e um fantástico show de jogadas. Tiago Elvis, técnico do Manchester, time campeão do
sub 12, contou que a garotada leva o
esporte a sério e que os campeonatos

são muito mais do que simples competições e, sim, momentos de alegria

“Todo o evento
ocorreu com muita organização. Minha participação
como técnico foi muito gratificante, não somente pelo
título conquistado, mas pela
empolgação das crianças e
pelo espírito de equipe”, evie aprendizagem:

dencia. Toda essa competição merecia
uma confraternização especial, por isso,
no dia 15 de julho aconteceu uma festividade familiar, com a participação de
mais de 500 pessoas.

E os torneios não param por aí...
Mais eventos esportivos prometem agitar os associados e trazer muita emoção para os torcedores. Essas
são as expectativas para o Tatu e o Cifuzinho 2017, com
aberturas previstas para 17 de setembro. O tema para
as competições desta edição é o Campeonato Brasileiro.
Luciano Berti, do Departamento de Esportes, salientou
que espera uma participação maciça dos associados,
aproveitando a avaliação positiva do CIFU e do Tatuzinho
por parte dos atletas e participantes. O Cifuzinho terá

jogadores nascidos nos anos 2000 a 2012, nas categorias masculinas. No feminino, as atletas vão estar
divididas em feminino jovem, de 2006 a 2010, e livre,
nascidas até o ano de 2005. O Tatu traz atletas nascidos
a partir de 1999, divididos em categorias conforme a
quantidade de inscritos. Nesses dois torneios de prestígio do Clube será possível ver adultos, jovens e crianças
mostrando o poder do futebol. Venha assistir aos jogos,
torcer pelos atletas e valorizar o esporte jaraguense!

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

AD Revista Jaragua WRV 2106.indd 1

JULHO / AGOSTO DE 2017

21/06/17 13:13

7

Ranking para tenistas é garantia de melhores resultados
O tênis é um esporte muito praticado
nas dependências do Clube. Com o objetivo de promover ações em prol de melhorias para os atletas, foi criado o ranking
de tenistas do Jaraguá. O idealizador do
projeto, Igor Queiroz, explica como tudo
é executado: “O ranking é uma espécie
de ‘termômetro’, que serve como base
para identificar a quantidade de tenistas
participantes, a qualidade e a técnica do
atleta. Aqui, no Clube, a análise é feita por
colocação, em termos de posição, mas a
essência e a ideia se originam do ranking
mundial dos tenistas.” Este ranking já
existe em alguns clubes de Belo Horizonte
e foi lançado há três meses no Jaraguá.
Ele promove maior interação entre os

praticantes e contribui assim para o aprimoramento contínuo das técnicas e o
desenvolvimento dos esportistas. Na atualidade, 70 tenistas estão cadastrados.
Para o associado que deseja fazer
parte deste grupo o procedimento é
bem simples: o tenista deve apresentarse, informar a categoria atual de jogo,
nome, telefone de contato. Será incluído
no ranking de acordo com o regulamento
e já poderá iniciar os desafios. O ranking
também auxilia na formatação de torneios, já que por meio dele é possível
observar a qualidade de jogo dos tenistas, de acordo com a posição na tabela.
Venha fazer parte deste time! Informações: 99120-0417 (Igor Queiroz).

Tenistas propiciam ação
solidária em campeonato
Aliar boas ações com o esporte é
algo que o Jaraguá busca incentivar. O
Torneio de Duplas de Tênis está unindo
solidariedade e competitividade. Neste
ano, a inscrição para o campeonato foi
feita mediante doação de alimentos, encaminhados para a Casa Fraterna Irmã
Sheilla. O torneio já começou e as finais
ocorrerão no dia 16 de setembro. Venha
prestigiar os atletas!

Revitalização da piscina da passarela segue em andamento
O Clube Jaraguá possui quatro
piscinas grandes, e a primeira a ser
construída foi a da passarela. Com a
construção das outras, observou-se
que o layout da piscina da passarela
precisava ser modernizado e melhorado: há decaídas íngremes, partes fun-

das, azulejos antigos e outros aspectos
a serem melhorados. A reforma vai trazer benefícios técnicos e estéticos para
esta que é, sem dúvida, a piscina mais
frequentada pelos associados.
A Diretoria Executiva apresentou
ao Conselho Deliberativo e Conselho

Fiscal a proposta de revitalização, que
foi aprovada e teve início em junho,
com previsão para término das obras
em dezembro deste ano. A expectativa
dos diretores responsáveis é de que
a piscina seja mais acessível a todos,
mas especialmente às crianças e aos

usuários que fazem caminhadas e exercícios aquáticos. Os principais pontos
de mudanças são: diminuição da profundidade, revitalização da passarela, troca de cerâmicas, instalação de
rampa e cadeira de acessibilidade, do
ajuste das bordas em torno da piscina.

ANTES
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DEPOIS
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Mais do que dançar
O projeto Dançartes surgiu de um
sonho das professoras e idealizadoras
Izabelle Ayres e Sinara Machado de levar o universo da dança aos associados
do Clube Jaraguá. As aulas iniciaram-se
em 6 de fevereiro de 2014 e, até hoje,
trazem novidades a quem participa.
Baby ballet, jazz infantil, juvenil e adulto, hip-hop, zumba, jazz fit, yoga, dança
de salão, dança do ventre, ritmos, ballet
clássico e musicalização são opções
de atividades oferecidas. O objetivo
do projeto, segundo as idealizadoras,
não é formar bailarinos, afinal, não é
uma escola profissionalizante, mas sim,
transformar a vida de quem passa por
ali. Além de técnicas básicas, o time de
sete professores ensina as possibilidades proporcionadas pela dança, como
consciência corporal, disciplina, autoestima e bem-estar.
Nataliane Fernandes, mãe das alunas Sara e Mariane Fernandes Gonçalves, do baby ballet, salienta: "A práti-

ca da dança mudou a vida das

meninas. Elas adoram ir para
a aula. Além da facilidade de
ser dentro de um Clube seguro e de fácil acesso, o preço
é super acessível”. A dança, em
geral, contribui para a formação, socialização, interação e transformação do ser
humano, e provoca o despertar de um
novo olhar para o mundo. “Me sinto

mais feliz e animada depois
que comecei a dançar. Era
muito ansiosa e estava cansada de fazer academia. A
dança foi uma solução ótima
que encontrei para melhorar
meu condicionamento físico,
postura e convívio social”, co-

menta a aluna de dança de salão Emília
Siqueira. Informações: 98868-1543
(Izabelle Ayres) ou 98802-7260 (Sinara
Machado).

Jaraguá oferece ótimo espaço para eventos
O Clube Jaraguá dispõe de um
Salão para realização de eventos sociais, como aniversários e casamentos,
eventos empresariais e formaturas. O
espaço tem capacidade para receber
até 1.200 convidados. A infraestrutura
é composta por chapelaria, quatro banheiros — sendo dois femininos e dois
masculinos —, copa, cozinha principal,
palco fixo, gerador, camarim e pista de
dança. Além disso, são disponibilizados
sistema de ar condicionado digital, gerador de energia, estacionamento para
240 vagas e cozinha semi-industrial.
Para locação do espaço, associa-

dos e dependentes do Clube têm desconto de 50% em eventos particulares
(exceto formaturas, eventos empresariais e de terceiros). É importante ressaltar que, caso ocorra a utilização do
desconto por não sócios, o associado
responsável pela reserva poderá ser
penalizado, de acordo com norma do
Estatuto Social e Regimento Interno.
Para reservas à vista, o Clube oferece
5% de desconto, e, para aluguéis de segunda a quinta-feira, 20%. Reserve já a
sua data e ofereça aos seus convidados comodidade, conforto e segurança.
Informações: 3490-9119.
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esportes
Grande expectativa para o CIEJ e o CINA
E vem aí o CIEJ: Campeonato de Integração
de Esportes do Jaraguá. Futsal, tênis, squash,
basquete, peteca, vôlei feminino e masculino
são as modalidades esportivas presentes, que
tem início previsto para setembro, com duração até o final de outubro. O associado pode
competir em qualquer modalidade. Fique atento às datas e participe das competições!
Dia 21 de outubro tem a segunda edição
do CINA – Campeonato Interno de Natação, a
partir das 13h, na piscina olímpica. Os atletas
podem competir nas categorias Pré-mirim,
Mirim 1, Mirim 2, Petiz, Infantil, Juvenil/Junior
e Master. Cada competidor pode nadar em
até três provas individuais e mais uma prova
absoluta. O valor da inscrição é R$ 30,00 e há
50% de desconto a partir da segunda inscrição para jogadores da mesma família (cota).
Os 150 primeiros inscritos ganham uma touca
do torneio! Inscreva-se até dia 13 de outubro
no Departamento de Esportes (3490-9111)
ou com os professores do parque aquático.

Maratona e campeonato de
buraco no Jaraguá

Maratona de truco movimenta
o Jaraguá

Em junho foi realizada a Maratona
Diurna de Buraco, que teve como duplas vencedoras Simone e Hilda. Na
segunda colocação ficaram Ivone e
Messias. E na terceira posição ficaram

Com o sucesso dos últimos campeonatos de truco, uma grande novidade chega ao Jaraguá: a primeira
edição da Maratona de Truco, dia 3
de setembro. Um dia inteiro de jogos,

Maristela e Maria Célia. Em agosto foi
realizado novo campeonato. As premiações dos eventos serão feitas em uma
só festa de encerramento, com troféus
e medalhas para os participantes.

a partir das 9h30, com confrontos
entre os competidores por meio de
rodadas sorteadas. E há premiações
para as duas duplas mais bem colocadas da competição!

eventos
Reserve a data: 3ª edição do
Food Truck
A terceira edição do Food Truck
será dia 29 de setembro, a partir
das 18h. Um evento que conquistou os associados e que hoje reúne
cerca de duas mil pessoas. Mais de
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15 carros vão estar na edição deste
ano, que terá comidas e bebidas variadas e música ao vivo. Fique ligado
em nossas redes sociais para mais
informações.
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Happy Hour é sucesso
no Jaraguá
O Happy Hour é promovido nas
noites de sexta-feira há mais de cinco anos. Criado pelo Departamento
de Esportes e pelo ex-diretor Paulo
Quintão, tem o objetivo de ser um
programa jovial, com música boa e
segurança. O evento ocorre uma vez

por mês e recebe em torno de 300
pessoas.
Em 14 julho, por exemplo, o Rock
Machine animou a noite em comemoração ao Dia Internacional do
Rock. Preparem-se para as próximas
sextas de muita animação!
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Noites dançantes
O Baile da Melhor Idade é o principal evento voltado aos associados
acima dos 50 anos, e é sinônimo de
confraternização, diversão e alegria
dos participantes. A música dançante
não deixa ninguém ficar parado, por
isso, os bailes, que podem ser ou não

temáticos, fazem sucesso entre os sócios. O do mês de julho, por exemplo,
fez os participantes praticarem o forró
ao som da banda Visual. O próximo
baile acontece em 20 de setembro,
a partir das 19h30, no Salão Social.
Compareça e divirta-se!
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Palavra da Inês

AGENDA
SETEMBRO
2 – Passeio ecológico - Ecoturismo Jaraguá
3 – Maratona de Truco
17 – Início Tatu
17 – Início Cifuzinho
20 – Baile da Melhor Idade
29 – 3ª edição do Food Truck
Pais...

OUTUBRO
8 – Dia das Crianças
21 – Campeonato Interno de Natação (CINA)
22 – Evento do Comitê Feminino/Dia das Crianças
29 – Final do Campeonato Interno de Sinuca

NOVEMBRO
24 – Baile de Aniversário do Clube Jaraguá

“Vossos filhos são filhos e filhas da ânsia da
vida por si mesma. Vós
sois os arcos dos quais
vossos filhos são arremessados como flechas
vivas.” (Khalil Gibran)

braços vigorosos para lançar-nos
como flechas vivas. Toda gratidão é pouca para aqueles que se
sacrificaram por nós. Função de
um verdadeiro anjo direcionando
os filhos no caminho do bem. Dar
os exemplos essenciais que servem de degrau para a personalidade, eis o mais importante de
todos os ensinos. Que saibamos
valorizar eternamente essa figura
amiga.

A paternidade é uma nobre
missão confiada aos corações e

Que Deus abençoe o amor
paternal!

Nossos parceiros

Banzai

Renascer
Ferro e Aço
Ltda

Clube Jaraguá
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@CLUBEJARAGUA

www.jaraguaclub.com.br
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