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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Estamos iniciando o segundo ano de nosso mandato à frente da administração do Clube
Jaraguá, com muita determinação e expectativa de
um trabalho eficaz por parte de toda a equipe de
colaboradores e diretores. Estamos focados e comprometidos, principalmente, em cumprir as propostas de trabalho apresentadas em nossa campanha,
de acordo com as demandas de cada área.
Como vocês verão em matéria deste Jornal
sobre as perspectivas para 2018, vamos realizar
diversos novos projetos voltados para o conforto e a segurança dos associados, como obras
nas quadras, nos quiosques e no parquinho;
melhorias da iluminação, sonorização e do Wi-fi;
projeto de sinalização do parque aquático; além
da implantação de novo sistema de controle
de entradas, com novas carteiras e biometria.
Gostaria também de ressaltar que foi com muita
alegria que realizamos, no dia 30 de dezembro
de 2017, o evento de reinauguração da Piscina
da Passarela, projeto relevante de nossa gestão
concluído com sucesso.
Nosso calendário de eventos sociais está repleto
de atividades para 2018. Há os eventos periódicos
promovidos mensalmente, como o Baile da Melhor
Idade, o Happy Hour e a Saideira Musical. E já estamos organizando os eventos de Páscoa e Festa
Junina. Como grande novidade, o Clube Jaraguá realiza dia 14 de abril o seu primeiro Churrascão e os
convites já estão à venda na Secretaria!
Começam em abril dois grandes torneios
esportivos de futebol: os campeonatos CIFU e
Tatuzinho 2018. O CIFU traz como novidade a
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categoria feminina no futebol de campo! E o
ano também já começou na Sinuca, com os torneios VaptVupt a partir de fevereiro e o início da
disputa do Ranking de Sinuca (Regra Brasileira)
em março. Compartilho ainda com vocês grande
notícia recebida no final do ano passado, com
a confirmação do calendário nacional de competições de 2018 da Associação Brasileira de
Masters de Natação: o Clube Jaraguá vai ser
sede do 62º Campeonato Brasileiro de Masters
de Natação, em novembro!
Por fim, gostaria de ressaltar que estamos promovendo no Jaraguá uma campanha de conscientização sobre o desperdício de água. Contamos
com a colaboração de todos vocês utilizando com
moderação e consciência a água nos banheiros,
vestiários, saunas e no Parque Aquático. Cuide
bem do nosso Clube: ele é nossa casa!
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GESTÃO
PERSPECTIVAS 2018
A chegada de um novo ano traz novas metas, expectativas e projetos. Na administração de uma empresa não é diferente. O ano de 2018 chegou com novas perspectivas e planos de ação, visando melhorias
para o nosso clube do coração: o Clube Jaraguá. A
missão e os valores do Clube mantêm-se. A missão é
de proporcionar lazer e entretenimento de qualidade
aos associados promovendo atividades esportivas,
recreativas, sociais e culturais, em ambiente familiar
e seguro. Enquanto valores como respeito, cordialidade, comprometimento, profissionalismo, confiança e
integridade continuam cada vez mais firmes.
O presidente do Clube Jaraguá, Carlos Tôrres, já
adianta que 2018 será de muitos novos projetos e
ações, sempre visando ao bem-estar dos associados. O Orçamento 2018 prevê obra de cobertura da
quadra de vôlei, reformas das quadras de squash e
futebol de salão, reformas dos quiosques e do parquinho, projetos de videomonitoramento e controle
de entradas, projetos de sonorização e Wi-fi e, ainda, projeto de modernização da iluminação, que visa
trazer mais conforto aos associados para o lazer e a
prática de esportes à noite.
O projeto de controle de entradas já se encontra
em andamento e vai garantir ainda mais segurança no
Clube. Além das carteiras de associados, de PVC, será

também implementada a biometria, que será utilizada para controle assim como o código de barras das
carteiras. Outra ação já em andamento é a produção
de novos materiais de sinalização para todo o Parque
Aquático, com mensagens relativas à utilização segura
e consciente das piscinas, como por exemplo a necessidade de crianças com até 12 anos estarem sempre

acompanhadas de seus pais ou responsáveis.
“As expectativas, as obras e os projetos são muitos,
sempre em benefício do associado. Acompanhem nosso
trabalho pelo site, pelas redes sociais e por meio do nosso jornal. Espero que 2018 seja um ano de muitos desafios e muitas conquistas para todos os jaraguenses!”,
ressalta o presidente Carlos Tôrres.

ATUAÇÃO DO VICE-PRESIDENTE

Christian Ayres - Vice-Presidente

Você já se perguntou o que faz o vice-presidente
de um clube? Trabalhar como dirigente de clube
é uma honra concedida por você, associado. Ter
objetivos e fazer planos para alcançá-los são dois
passos fundamentais desse dirigente e todos os
associados têm um papel importante a cumprir:
fiscalizar para a realização de um trabalho de qualidade e eficiência. Sob a direção do presidente,
cada vice-presidente deve supervisionar o funcionamento de diretorias, conselhos e afins.
No Clube Jaraguá, o Vice-Presidente, Christian
Ayres, tem responsabilidades importantes: supervisionar a Academia, o Pilates e a Equipe de Corrida,
além, claro, de dar suporte às atividades de todas
as diretorias. Há dois anos, Christian coordena o
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Projeto Café com Empresários Sócios do Clube
Jaraguá, que ocorre anualmente e reúne cerca de
100 empreendedores em cada edição. Além disso,
conduz os trabalhos de Parcelamento do Solo, junto à Prefeitura de Belo Horizonte, para conseguir o
alvará de funcionamento e a certidão de Habite-se
das edificações do Clube.
Para o ano de 2018, Christian afirma que há
novos planos como a adequação do Clube para
participar dos projetos de Lei de Incentivo aos
Esportes, através de captação de recursos nas
esferas Municipal, Estadual e Federal. Há também outra novidade para os associados: este
ano será organizado o 1º Churrascão do Clube
Jaraguá, programado para o dia 14 de abril.
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INFORMES


PARCERIA AXIAL

O Clube Jaraguá firmou parceria com a Axial, instituição de
referência em medicina diagnóstica em Minas Gerais. Serão
concedidas condições especiais para associados, funcionários
e dependentes na realização de exames de imagem e laboratoriais. Consulte os valores e faça o agendamento na Axial (32371212). A documentação a ser apresentada na Axial para receber
descontos é a seguinte: associados e dependentes – carteirinha
do Clube Jaraguá + documento original com foto; funcionários
– crachá de funcionário + pedido médico carimbado no verso;
dependentes de funcionários – documento original com foto +
pedido médico carimbado no verso.



MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS

As entregas de materiais esportivos e recreativos agora são realizadas na Recepção-Apoio Operacional (ao lado do Parquinho) e só
podem ser feitas para pessoas com idade a partir de 16 anos. Crianças só conseguem fazer a solicitação mediante autorização dos pais.



AGENDAMENTO DE MASSAGEM PELO SITE

Atenção para agendamento de massagens na Sauna Feminina!
Ele pode também ser realizado pelo site do Clube, porém exclusivamente para associadas. É permitido agendar, no máximo, 60 minutos de massagem por dia, e o valor será cobrado juntamente com o
condomínio, sem possibilidade de cancelamento ou estorno. O clube realiza um rodízio de massagistas, portanto, para os profissionais
que não tiverem disponibilidade no site, o agendamento será feito
apenas pessoalmente. Horários de agendamento pelo site: terça a
sexta, de 0 às 14h; e sábados, domingos e feriados, de 0 às 7h.



ÁGUA É VIDA
A água é um recurso natural de
valor inestimável. É uma das riquezas
naturais de vital importância para o
nosso planeta. Sempre foi imprescindível conscientizar-nos quanto ao seu
bom uso, quanto à sua conservação
para mantermos o ciclo de vida em
nosso planeta. Mais do que nunca,
tal conscientização tornou-se caráter
de urgência, tanto para nós quanto
para as futuras gerações. O que você
tem feito em relação a isso?
Vivemos em um tempo de escassez desse bem tão precioso e é
preciso adotar hábitos que evitem o
desperdício, para que possamos usar
com sabedoria esse precioso tesouro

que a natureza nos fornece de graça.
A conscientização das pessoas é um
desafiador obstáculo para toda a sociedade e clubes aquáticos como o
Jaraguá. E, para isso, é necessária a
colaboração de todos os associados
e visitantes do nosso querido Clube.
Você, associado, tem tomado
uma postura correta e procura fazer
a sua parte utilizando bem este recurso e conscientizando todos ao seu
redor? Contamos com a sua colaboração com as duchas e todo o uso de
água. Lembre-se: o meio ambiente é
seu, é nosso, e cabe a nós termos
cuidado com tudo o que a natureza
fornece para a nossa sobrevivência!

RECONHECIMENTO DO TRABALHO DO
SR. HERMES ÁVILA
O Sr. Hermes Ávila, presidente do Conselho Deliberativo em 2017, foi homenageado na reunião do Conselho realizada no dia 29 de janeiro. Hermes foi presidente do Clube Jaraguá no período de 2002 a 2004, com atuação sempre pautada
pela ética e profissionalismo, respeitando o Estatuto Social do Clube. Participaram
da homenagem mais de cinquenta conselheiros, Natos, Titulares e Suplentes. Estiveram também presentes muitos associados. A iniciativa de prestar homenagem
surgiu a partir de ideia do sócio e conselheiro Dr. Maurício Cardoso, que sugeriu,
ao final do mandato de cada presidente do Conselho Deliberativo, produzir placa
de reconhecimento e agradecer pelos serviços prestados ao Clube.

ACESSO AO CLUBE JARAGUÁ

É dever do sócio identificar-se, obrigatoriamente, com a apresentação de sua carteira social e/ou pelo sistema biométrico. Ao apresentar o documento, será feita conferência de fotografia no sistema.
Em caso de foto inexistente ou desatualizada, o associado só terá
acesso ao Clube mediante apresentação de documento de identificação original com foto. Convidados devem apresentar, além do convite, documento de identificação original com foto (CPF, Identidade).
O Sr. Hermes Ávila, ex-presidente do Conselho Deliberativo, foi
homenageado na reunião do Conselho realizada no dia 29 de janeiro.
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FIM DE ANO
CONFRATERNIZAÇÃO DA SAUNA FEMININA
Cerca de 40 associadas frequentadoras da Sauna Feminina participaram de uma confraternização de
final de ano no Quiosque da Sauna. O
evento aconteceu no dia 12 de dezem-

bro. Graças à colaboração das participantes foram montadas três belas
cestas de Natal com vários itens, que
foram sorteadas ao final da celebração. Valdira Carvalho Cruz, assesso-

ra da Sauna Feminina, demonstrou a
felicidade de prestigiar esse grupo de
mulheres: “Ambiente muito agradável,
evento tradicional realizado todo ano
com a presença das sócias mais as-

síduas da Sauna Feminina”. Vem mais
confraternização por aí! As responsáveis já estão organizando o evento
para o Dia Internacional da Mulher.

ÊXITO DA CAMPANHA CRIANÇA FELIZ

Antônio Elias, Diretor de Esportes Recreativos, prestigia
evento da sauna feminina.
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A 5ª Campanha Criança Feliz teve
uma grande participação dos associados do Clube Jaraguá. Promovida pela
área de eventos há cinco anos, a campanha teve como tema a mensagem “Doe
um Brinquedo e Ganhe um Sorriso” e
arrecadou brinquedos novos e em bom
estado durante dois meses, do Dia das
Crianças ao Natal. Foram conquistados

muitos sorrisos, graças aos brinquedos
doados para as crianças que vivem em
situação de vulnerabilidade social, por
meio dos projetos sociais Mochileiros
do Bem e Natal Solidário. Agradecemos
a todos que fizeram parte do projeto,
abraçando a causa, e esperamos que
neste ano as doações envolvam ainda
mais pessoas!
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FIM DE ANO
FESTA E HOMENAGEM NO BOLICHE
No dia 17 de dezembro houve a
confraternização do boliche, realizada nos Quiosques 3 e 4 do Clube.
Foram ao todo 55 pessoas, entre
atletas, familiares e amigos participando da celebração, que foi de
muita alegria. Durante a festa, foram
entregues as premiações do Torneio
Início; Torneio Carlos Pujoni de

Duplas; Torneio de Tercetos; Torneio
Individual e da Taça Jaraguá, que
teve seu encerramento no mesmo
dia 17. O ponto alto da confraternização foi quando Carlos Pujoni – atleta
do boliche muito importante para o
Clube desde sua fundação, falecido
no ano passado – recebeu homenagens de todos.

SUCESSO DA MARATONA DE TRUCO
DE NATAL
Devido ao sucesso da primeira
Maratona de Truco realizada no segundo semestre de 2017, a expectativa de
Clever Faleiro Pacheco, organizador do
torneio, era enorme para a Maratona
de Truco de Natal, e ela acabou sendo
superada. A competição foi realizada no
dia 3 de dezembro e contou com 36 duplas participantes. A Maratona de Natal
foi disputada na sua primeira fase em
confrontos pré-sorteados e classificou

as 16 melhores duplas, seguindo para
disputas de mata-mata.
Por fim, depois de muitas horas e
confrontos emocionantes, a dupla vencedora foi Bob pai e Bob filho. O sucesso e a aceitação da Maratona foram
tão grandes que muitos jogadores já se
manifestaram querendo saber quando
acontecerão os próximos torneios que
devem contar até com mais participantes do que nos dois primeiros.

Finalistas da Taça Jaraguá de Boliche

GRANDES DISPUTAS NA MARATONA
DE BURACO
A Maratona de Buraco foi realizada
no dia 8 de dezembro, no Belvedere.
Ao todo, foram 20 duplas participantes e a duração de cada rodada foi de
uma hora. Segundo o regulamento, a
dupla campeã seria aquela que conquistasse o maior número de vitórias
ao final do dia. Foi uma bela disputa,
em clima de grande competitividade,
e tudo transcorreu com muita alegria e
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descontração entre os jogadores. Por
fim, o troféu de campeã da Maratona
foi entregue à dupla formada por
Vânia Maria Morcatti e Margaret Maria
Gonçalves Barbosa.
Ainda no primeiro semestre de
2018 serão organizados um novo
campeonato e outras duas maratonas. Participe! Fique atento às informações em nossas Redes Sociais.

STEP DAY NATALINO
O Step Day Natalino foi realizado no dia 2 de dezembro com a supervisão
do professor Cláudio Henrique. Apesar do tempo não muito agradável, ele conseguiu animar os alunos com muita energia positiva. As músicas e coreografias no ritmo natalino fizeram com que todos se motivassem muito e saíssem
cansados, porém, felizes e empolgados com o resultado final de tanto esforço.
Ao todo, foram 37 pessoas que compareceram e tiveram a oportunidade de
participar dessa aula especial.
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FIM DE ANO
EVENTOS DE NATAL: EMOÇÃO E MOMENTOS INESQUECÍVEIS
No dia 17 de dezembro foram promovidos os eventos Chegada do Papai Noel
e Oficina Mini Chef Especial de Natal, contando com aproximadamente 200
crianças. A oficina foi dividida em quatro turmas de 30 minutos, com capacidade máxima de 50 crianças por vez. A garotada aprendeu a fazer panetone decorado. Enquanto isso, na varanda do Salão Social, houve gincanas e brinquedos
infláveis. Durante todo o evento foram distribuídos pipoca e algodão doce para
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os pequenos.
O momento mais esperado pela garotada era a chegada do Papai Noel no
Clube, que acabou acontecendo às 12h. Nesse instante, os pais aproveitaram
para tirar foto juntamente com seus filhos. Foram muitos pedidos feitos pelas
crianças e um momento muito especial para todos ali presentes. A cada ano que
passa, é possível perceber a felicidade contagiante da meninada se divertindo.
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ANIMAÇÃO E MUITA ALEGRIA MARCAM A ENTRADA DE 2018
Os associados do Jaraguá e seus convidados certamente começaram bem o ano em um evento muito bonito,
animado e agradável. Para dar as boas-vindas a 2018, as
bandas Brilhantina, Os Baianeiros e Made in 80 agitaram
a noite e garantiram a animação nas pistas. Além disso, a
Boate Teen proporcionou total diversão ao público juvenil. E
teve também show de fogos para celebrar a chegada do ano
novo. O evento foi prestigiado por mais de 3 mil pessoas.
O associado Fábio Franco esteve presente na virada
do ano do Clube e elogiou o evento: “Quando se tem dedicação e compromisso, o resultado é sempre o melhor.
A diretoria social e os funcionários envolvidos se superaram. O Jaraguá teve, talvez, o melhor Réveillon de todos
os tempos. A beleza do Clube, a maravilhosa Piscina da
Passarela, as bandas e a organização foram espetaculares. Parabéns a todos!”
Beatriz Monteiro Barbosa também ficou muito satisfeita
com a festa. “Há muitos anos o Réveillon não me deixava tão
feliz. As bandas estavam excelentes, assim como a organização da festa. Só foi uma pena o Bar da Adega não estar aberto,
mas mesmo assim valeu muito a pena”, afirmou a associada.
Como já é de praxe, para garantir a segurança do público, o Clube contratou brigadistas e disponibilizou ambulâncias para eventuais imprevistos. Assim, mais uma vez,
com organização e alegria, o Jaraguá deu as boas-vindas a
2018 com muita esperança de um ano bem melhor!
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PISCINA DA PASSARELA É
REINAUGURADA
O dia 30 de dezembro foi de grande comemoração no Clube Jaraguá. O
motivo? A reinauguração da Piscina da
Passarela, que passou por uma revitalização nos últimos seis meses. Durante o evento, houve um super aulão Mix
Hidro com o Professor Cláudio Henrique,
apresentação do projeto Dançartes, salto inaugural do Dr. Maurício e shows das
bandas Belorinho e Santa Labuta.
O Presidente do Clube Jaraguá,
Carlos Tôrres, ressalta que o apoio dado
pelos associados foi fundamental. “A
compreensão, colaboração e aceitação
de todos os associados foi essencial
para que a obra fosse efetivada. Investimento que foi tão necessário para o uso
dos nossos sócios, familiares e, principalmente, dos nossos filhos que estarão
sempre presentes”, finaliza.
Segundo o Diretor de Sede, Misael
Alvarenga, a piscina passa a ter a capacidade de 1.200.000 litros. A parte

rasa com 90cm de profundidade e a
parte mais funda passou de 2,20m
para 1,45m. O Diretor do Parque Aquático, Wendel Rios, ressalta que a reforma foi uma grande conquista. “É uma
obra sonhada há vários anos e que
agora se tornou realidade. O parque
aquático do Jaraguá merecia uma revitalização e a obra veio na hora certa”.
Os associados também comemoraram a obra. Para Carla Alves, a nova
piscina ficou linda. “A pastilha escura
valorizou o ambiente, e as duas duchas
entraram na reforma, combinando com
o novo estilo”, elogiou. A também associada Adriana Angélica Sousa Santos
completa: “A nova piscina ficou charmosa e linda demais. Não tem como
deixar de elogiar a reforma. Adoro e
curto cada momento que passo no
querido Clube Jaraguá, que é meu clube do coração”, finaliza.

Misael Alvarenga e Wendel Rios coordenaram
a revitalização da piscina
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Presidente Carlos Tôrres e os diretores Wendel e Misael reinauguraram oficialmente a piscina
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Dr. Maurício Cardoso dá o salto inaugural na
piscina da passarela...

... e as crianças o acompanham
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PROJETO VERÃO MOVIMENTA AS FÉRIAS NO CLUBE
Como de costume, o Clube
Jaraguá promoveu nas férias de janeiro diversas atividades para os
associados no Projeto Verão. Neste
ano, as atrações puderam ser desfrutadas tanto pela garotada quanto
pelos adultos. O que não faltou foi
diversão! O Projeto aconteceu entre
os dias 14 e 31 de janeiro e reuniu
dezenas de associados em diferentes atividades esportivas e de lazer,
como hidroginástica, circuito funcional, atividades infantis, adolescentes e melhor idade, zumba, circuito
abdominal, dentre outras.
Sucessos em 2017, o even-
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to Jaraxote, a tradicional Quinta
Musical e o Happy Hour movimentaram as tardes de verão, fazendo
com que os associados aproveitassem para reunir amigos e familiares.
Música não faltou no decorrer do
projeto. Diversos cantores apresentaram-se na orla da piscina e em
outros ambientes do Clube. Ao todo
foram oito atrações musicais diferentes na programação. O Projeto
Verão é um convite para que todos
os sócios e convidados participem
das atividades e possam desfrutar
da estação mais quente do ano com
mais saúde e disposição física.
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FÉRIAS NO CLUBE JARAGUÁ
Lazer e muita diversão para a garotada jaraguense. A tradicional Colônia de
Férias aconteceu entre os dias 22 e 26
de janeiro e reuniu 118 pequenos associados, com idades de 4 a 12 anos, em
brincadeiras e gincanas. O evento contou
com uma programação divertida para todas as crianças, com atividades sempre
monitoradas por responsáveis: futebol,

judô, danças, gincanas, jogos de tabuleiro, oficinas, aventuras no clube, e, claro,
muita diversão na água.
Segundo Robson Araújo, responsável
pelo Departamento de Recreação, a colônia conta com toda a estrutura de alimentação, segurança e monitoria. Ele ainda
ressalta a importância do contato das
crianças em recreações, sendo uma opor-

tunidade de interação. “As pessoas vão se
desenvolvendo com o passar dos anos,
por isso é tão importante que as crianças
sejam estimuladas a aprender. A dica é
sempre estimular a criar e pensar. E, para
isso, as brincadeiras têm um papel fundamental. Até aqueles jogos mais simples
incentivam os pequenos a ter raciocínio lógico, a elaborar estratégias e, aos poucos,

ir aprendendo a trabalhar em grupo. E na
Colônia de Férias todas essas tarefas são
exercidas com as crianças”, conta Araújo.
As colônias são ótimas opções
para pais que não conseguem tirar
férias e querem oferecer lazer com segurança para seus filhos. Fique atento
à próxima colônia e inscreva seu filho!
Mais informações: 3490-9113

Strada
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CIFU E TATUZINHO COMEÇAM EM ABRIL
O Clube Jaraguá busca sempre
proporcionar lazer e entretenimento de
qualidade aos associados por meio de
atividades recreativas, como os já conhecidos campeonatos esportivos. E em
abril vai ser dado o pontapé inicial
para dois dos mais importantes torneios de futebol do Clube: o CIFU e o
Tatuzinho 2018 (aberturas previstas
para o dia 8). Neste ano, com temática sobre a Copa do Mundo, os torneios prometem trazer muita alegria
e disputa para as quadras de areia
e campo. A festa de abertura conta
com diversas atrações, entre elas,
desfiles dos participantes, equipes
de dança, hasteamento de bandeiras, além da presença de autoridades e o patrono do campeonato.
O tradicional Tatuzinho, campeonato de futebol que acontece nas
quadras de areia, proporciona uma
saudável disputa entre as crianças

e os adolescentes de seis a 16 anos.
Os campeonatos recebem centenas
de inscrições por ano.
O Campeonato Interno de Futebol
(CIFU), com o clássico futebol de campo,
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faz parte há mais de 40 anos do calendário de eventos e também promete momentos especiais por ser o principal torneio
esportivo do Clube. Cerca de 700 associados, com idade mínima de 17 anos, dis-

putam os cobiçados troféus de campeão
em cinco categorias. A novidade deste ano
é que agora as meninas também poderão
participar dos jogos, pois houve a introdução de uma categoria feminina. Para participar é preciso ter entre 12 e 17 anos
e será uma ótima oportunidade para
elas também mostrarem seu talento.
Com uma crescente procura a
cada ano, a expectativa para ambos os campeonatos é de ampliação no número de participantes.
Segundo Luciano Moraes Berti, do
Departamento de Esportes, “em
2017 tivemos 576 inscrições para o
CIFU e 270 para o Tatuzinho”.
Os próximos meses prometem
ser de muita disputa no Clube Jaraguá, já que os torneios mobilizam boa
parte dos associados. Acompanhe
tudo pelo www.jaraguaclub.com.br.
Boa sorte para os inscritos e futuros
campeões!
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ESCOLAS DE ESPORTES REINICIAM
AS ATIVIDADES
As escolas de esportes reiniciaram as atividades no dia 6 de
fevereiro. Dentre as modalidades
oferecidas, as turmas de Futebol
Feminino e Equipe Sub 17 são novidades. Atividades como judô, basquete, deep water, futebol, futevôlei,
hidroginástica, nado sincronizado,
natação, squash, tênis e vôlei continuam na grade das escolas do
Clube. São também oferecidas aulas
de Dança, Pilates e Yoga.

O quadro de horários está disponível no site do Clube Jaraguá e as inscrições seguem as seguintes etapas:
aula experimental, encaminhamento
do professor e, a partir daí, o aluno
faz a sua inscrição no Departamento
de Esportes. Novo horário de funcionamento do setor: segunda, quarta e
sexta, das 7h30 às 18h; terça e quinta, das 7h30 às 20h; sábado, das 8
às 13h. Informações: 3490-9111 e
www.jaraguaclub.com.br.

MESA DE FUTEBOL DE BOTÃO
DISPONÍVEL PARA ASSOCIADOS
Desde dezembro está disponível a mesa de futebol de botão para associados e visitantes do Clube Jaraguá. O espaço para as partidas fica em
frente ao Ambulatório e os jogadores podem trazer seus “craques” de casa
ou retirá-los no Clube. O empréstimo de botões para os times está sendo
realizado na Recepção-Apoio Operacional. Basta apresentar a carteirinha.

QUESTÃO DE SEGURANÇA!
A segurança da comunidade
está também na agenda de trabalho da Diretoria Executiva do Clube.
O Conselheiro Hamilton Ferreira,
vice-presidente do Conselho Comunitário
de Segurança Pública do Jaraguá, organizou uma reunião no dia 15 de fevereiro, com a presença do Major Sérgio,
Comandante da 16ª Companhia do 13º
Batalhão da Polícia Militar. O presidente

do Clube, Carlos Tôrres, e representantes da Diretoria deram as boas-vindas
ao Major Sérgio, que acabou de assumir como comandante responsável pelo
policiamento no bairro Jaraguá e adjacências. O encontro teve como objetivo
estreitar a relação entre a população, o
Clube e a Polícia Militar e contribuir com
informações e ações para melhorias na
segurança pública na região.

NOVA DIRETORIA DO CINQUENTÍSSIMO
Criado há 20 anos, o Cinquentíssimo do Clube Jaraguá está sob nova direção.
Foram eleitos em assembleia, no dia 11 de dezembro de 2017, no Quiosque 21,
os novos diretores do campeonato de futebol de campo. A nova diretoria tomou
posse no dia 1º de janeiro. Bom mandato!
Presidente: Jacques de Castro Pedra
Vice-Presidente: Domingos Alves Sena
Tesoureiro: Bernardo Simão de Abreu

Diretor Social: Norton Sant Clair Silva
Diretor de Futebol: Luiz Felizardo

Domingos Alves, Bernardo Simão, Jacques de Castro,
Norton Sant Clair e Luiz Felizardo
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JARAGUÁ SEDIA O PRIMEIRO INTERCLUBES DE 2018
O Torneio de Peteca Interclubes Jaraguá está programado para os dias 17,
18, 24 e 25 de março, nas quadras cobertas do próprio Clube. O torneio visa à
integração entre os atletas de peteca dos clubes, repetindo o encontro de 2017. A
competição é aberta a atletas masculinos nas categorias: Adulto, Sênior, Master
I, II, III e Especial, a partir dos 17 anos. Clubes participantes: Associação Atlética
Banco do Brasil, Clube Belo Horizonte, Cruzeiro Esporte Clube, Minas Tênis Clube,
Pampulha Iate Clube e Clube Jaraguá.

JARAGUÁ SERÁ SEDE DE CAMPEONATO BRASILEIRO DE MASTERS DE NATAÇÃO
O Clube Jaraguá vai sediar, de 1º a 4 de novembro de 2018, o 62º
Campeonato Brasileiro de Masters de Natação. A informação foi confirmada pelo calendário nacional de competições de 2018 da Associação
Brasileira de Masters de Natação (ABMN).
Segundo o Diretor do Parque Aquático, Wendel Rios, existe uma grande expectativa para o evento e o Clube, mais uma vez, está realizando
o seu papel de motivador do esporte. “Depois de muito trabalho e em
conjunto com a Federação Aquática Mineira (FAM), conseguimos trazer a
etapa do 62º Campeonato Brasileiro de Masters para o Jaraguá Country
Club. O evento é um dos mais importantes da categoria e temos expectativa de 500 atletas participantes de todo o Brasil”, ressalta.

TORNEIO DE DUPLAS DE TÊNIS
O Torneio de Duplas de Tênis, disputado há cinco
anos no Clube Jaraguá, está previsto para ter início
em março. O campeonato, que faz parte do calendário de esportes desde 2016, reúne dezenas de associados durante as partidas. Segundo o assessor
responsável pela modalidade, Walder José Marra, a
expectativa é grande para mais um ano de torneio,
que já se tornou muito procurado pelos sócios. A final tem data prevista para o dia 15 de abril. Fique
atento às informações e aos resultados nas redes
sociais do Clube.
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SINUCA
CONFRATERNIZAÇÃO E PREMIAÇÃO DA SINUCA
Dezembro é o mês das confraternizações de final de ano e não foi diferente na
Sinuca. Jogadores e convidados estiveram

reunidos no Salão Social no dia 12 para
comemorar as realizações do ano e premiar
os grandes campeões. Na ocasião, foi feita

homenagem ao Sr. José Gusmão, que é Assessor da Sinuca desde 2002, pela sua dedicação e coleguismo. Cerca de 100 pesso-

as prestigiaram o evento, que contou com
o apoio do patrocinador Chagas & Morais
– Administradora e Corretora de Seguros.

Diretores Luciano Teotônio Filho e Antônio Elias entregam placa de
homenagem ao Assessor da Sinuca José Gusmão

Carlos Tôrres, Everton Antônio de Moraes, Ubiratan Carneiro e sua esposa
Teresinha Carneiro, Marcelo Peito, Wendel Rios, Antônio Elias
Torneio de Sinuca – Aniversário do Clube Jaraguá

VaptVupt 2017 – Soma Anual de Pontos

1º lugar Categoria Prata
(54 pontos):
Valtinho

1º lugar Categoria Ouro
(43 pontos):
Dayron
1º lugar Categoria Prata:
Cesar Eduardo Magalhães

1º lugar Categoria Ouro:
Leandro Pereira Kessimos

Jogadores da Sinuca: Ângelo, Dalsio, Mainha, Lot, Miguel,
Fajardo e Esposa

João Nicésio Filho e sua esposa Rouse Lara de Sá Soares

VaptVupt 108/2018

No dia 18 de fevereiro foram iniciadas as disputas oficiais
da Sinuca do Clube Jaraguá, com o VaptVupt n°108/2018.
Estiveram presentes o presidente do Clube, Carlos Tôrres, o
Diretor de Esportes Recreativos, Antônio Elias, além de outros
representantes da Diretoria, atletas da Sinuca e associados.
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Categoria Prata

Categoria Ouro

Campeão: Rodrigo Figueiredo Ribeiro
Vice-campeão: Valter Ribeiro Camargo
3° Lugar: Elton Antônio de Almeida

Campeão: João Fernando Carvalho
Vice-campeão: Ângelo João Pinho
3° Lugar: Ricardo de Melo Silva
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SINUCA
O ano começou já repleto de competições na sinuca. O torneio VapVupt

vai de fevereiro a setembro. Em março, haverá a disputa do Ranking de

Sinuca (Regra Brasileira), que se estenderá até junho. Confira toda a pro-

gramação para o ano de 2018:

INÍCIO TORNEIO VAPVUPT (FEVEREIRO A SETEMBRO)

JULHO

18/02: VapVupt Edição 108/18, Categorias Prata e Ouro

01/07: VapVupt Edição 113/18, Categorias Prata e Ouro

MARÇO

AGOSTO

04/03: VapVupt Edição 109/18, Categorias Prata e Ouro
Início disputa Ranking de Sinuca 2018/Regra Brasileira/Categorias Ouro
e Prata (março a junho - ver tabela de jogos no quadro de avisos)

19/08: Início do Campeonato Interno de Sinuca 2018, Categorias Prata e Ouro
(agosto a outubro – inscrições de 01/07 a 12/08)

SETEMBRO

ABRIL

09/09: VapVupt Edição 114/18, Categorias Prata e Ouro (última do ano)

08/04: VapVupt Edição 110/18, Categorias Prata e Ouro

OUTUBRO

MAIO

28/10: Encerramento Campeonato Interno de Sinuca 2018

13/05: VapVupt Edição 111/18, Categorias Prata e Ouro

NOVEMBRO

JUNHO
03/06: VapVupt Edição 112/18, Categoria Prata

18/11: Torneio de Sinuca Aniversário do Clube Jaraguá, Categorias Prata e
Ouro (Sistema VapVup; inscrições de 1 a 17/11)

10/06: VapVupt Edição 112/18, Categoria Ouro
Encerramento disputa Ranking de Sinuca

DEZEMBRO
11/12 (data prevista): Festa de Confraternização/Entrega de Premiação Salão Social

MELHORIAS NA SAUNA MASCULINA
Em agosto do ano passado foi concluído o
projeto de revitalização da Sauna Masculina,
que proporcionou mais comodidade e conforto aos associados. O Diretor de Esportes
Recreativos, Antônio Elias, destaca como
melhorias a ampliação do espaço total, o aumento e separação com biombos das salas
de massagens, a criação de nova sala de repouso, além da instalação de novo aparelho
de televisão. E a iniciativa está trazendo bons
resultados! Dados de controle de frequência
demonstram que houve, após as reformas,

crescimento de 77 pessoas na média mensal
de utilização da Sauna Masculina, que passou de 1.794 para 1.871 pessoas. Também
como ação de melhoria, foram instaladas
recentemente tomadas para carregadores de
celular em 13 armários (números 66 a 78).
Antônio Elias conta que já está em aprovação projeto que fará também revitalização da
Sauna Feminina. Confira outros números demonstrativos: média mensal de massagens
Sauna Masculina – 345 pessoas – e Sauna
Feminina – 374 pessoas.

INSTRUTOR DO JARAGUÁ É CAMPEÃO DE SQUASH
Uma quadra de 6,40 m x 9,75 m, uma
bolinha que pode atingir a velocidade de um
carro de Fórmula 1 e um jogo que exige dos
participantes inteligência e estratégia até o
limite. Esse é o Squash, esporte que chegou ao Brasil no início do século passado,
trazido pelos ingleses. No Clube Jaraguá, o
squash é disputado desde 2005 e possui
uma quadra coberta com acesso exclusivo.
Na última temporada, o instrutor do
Clube, Alex Nery, foi campeão do Circuito

Mineiro de Squash da Etapa Sete Lagoas,
na categoria 2ª/3ª. Segundo Alex, que dá
aulas para os associados há dois anos,
a conquista representa “a satisfação de
disputar o circuito de um esporte do qual
gosto muito e a valorização do meu trabalho no Clube. É muito importante dividir
essa emoção com meus alunos”. E você,
associado, quer aprender Squash com
um campeão? Agende agora mesmo uma
aula: 99673-8831.
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Alex Nery
Instrutor de squash
do Clube Jaraguá
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AGENDA

PALAVRA DA INÊS

MArçO
17/03 – Início do Torneio de Peteca Interclubes
21/03 – Baile da Melhor Idade
23/03 – Happy Hour
25/03 – Saideira Musical / Jarakids

Abril
01/04 – Páscoa
07/04 – Início do Torneio Interno de Peteca
14/04 – Churrascão
25/04 – Baile da Melhor Idade
27/04 – Happy Hour
28/04 – Step Day Mix
29/04 – VaptVupt Sinuca (Categoria Ouro)

inês Tôrres
Em 2018,

MAiO
11/05 – Baile das Mães
13/05 – Missa das Mães
16/05 – Baile da Melhor Idade
25/05 – Happy Hour
27/05 – Saideira Musical / Jarakids

Desejo que o sonho e a certeza de que tudo vai mudar esteja presente em cada coração.
É necessário abrir os olhos e perceber que as coisas boas estão
dentro de nós, onde os desejos não precisam de razão, nem os sentimentos de motivos.
E não se esqueçam de fazer o bem, pois provoca inúmeras coisas
positivas.
Sejamos sempre bons uns para os outros.
Feliz Ano Novo!

NOSSOS PARCEIROS

Clube Jaraguá

20

@CLUBEJARAGUA

www.jaraguaclub.com.br
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