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PALAVRA DO 
PRESIDENTE

INSTITUCIONAL
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Chegamos na metade do triênio 2020/2022 
do nosso mandato de gestão do clube, 
com muita disposição e muita satisfação. 
 
Desde o primeiro mês mantivemos o pé na 
tábua, com muito trabalho e dedicação e segui-
remos assim até o último dia da nossa gestão. 
  
Gostaria de dividir com vocês, alguns assuntos 
e conquistas importantes para o nosso clube. 
  
Em junho tivemos a aprovação pela maioria 
do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 
para início das obras de reforma e moder-
nização do campo de futebol society. 
  
Esta obra será de extrema importância para 
o clube, onde teremos um campo totalmente 
remodelado com 35 x 70 metros, gramado de 
primeira linha, iluminação adequada e espe-
cial e muito próximo dos principais campos 
society do Brasil. Com o novo campo, espe-
ramos que as interrupções das peladas nos 
campos devido a manutenção da grama natu-
ral e no período de chuvas sejam cessadas. 
  
A expectativa é de que o campo esteja 
pronto em novembro, mês em que o Clube 
comemora o 60º aniversário de fundação. 
  
Os Conselhos Fiscal e Deliberativo também 
aprovaram a construção de uma nova qua-
dra de futevôlei anexa ao campo, esperamos 
que com este novo espaço os anseios dos 
nossos sócios praticantes do esporte sejam 
atendidos, em especial o público feminino.  
 
Faz parte do trabalho desta Diretoria que-
brar alguns paradigmas no clube e tor-
nar cada vez mais o Jaraguá um local de 
promoção da diversidade, que atenda 
a todos os sócios de forma excelente e 
com os melhores serviços disponíveis . 
  

Ao longo dos últimos meses, conseguimos 
aliar forças em um trabalho conjunto entre 
a Diretoria Executiva, os Conselhos Fiscal e 
Deliberativo e em especial, por intermédio da 
comissão de obras criada pelos três poderes 
do clube, onde identificamos e apresenta-
mos uma solução técnica que irá moderni-
zar a nossa piscina olímpica, a colocando no 
mesmo nível das melhores piscinas do país. 
  
Já estamos com tudo apresentado e ajus-
tado e neste momento aguardamos apenas 
a aprovação por parte do Conselho Fiscal e 
conseguinte do Conselho Deliberativo para 
iniciar as obras. Teremos muito em breve 
uma piscina de altíssimo nível, da forma que 
o Jaraguá e nossos associados merecem. 
  
Acreditamos que após a aprovação pelos 
Conselhos, caso ocorra ainda no mês de 
julho, teremos aproximadamente oito meses 
de obra e a nossa meta é entregar a piscina 
em pleno funcionamento em março de 2022. 
  
O clube respira, adota e pratica uma ges-
tão técnica e profissional, o que já se pode 
notar nas profundas mudanças no per-
fil de trabalho de nossos colaboradores e 
isso não tem mais caminho de volta, irá 
evoluir e se aperfeiçoará a cada instante. 
  
Nossa equipe é instigada a todo momento para 
trazer soluções inovadoras e contemporâneas 
para o clube e está disponível para prestar o 
melhor atendimento para vocês associados. 
A Diretoria Executiva está motivada, pois viven-
ciamos um momento importante de sintonia 
nas relações com o Conselho Deliberativo - na 

Cláudio Gama - Presidente

Prezada Famí lia  Jaraguense, 

Temos também novidade sobre uma das 
NOSSAS MAIORES JOIAS do clube que é 
a PISCINA OLÍMPICA: 



INSTITUCIONAL
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presidência do colega Waldemar Faria Fraga - e 
em mesma forma com o Conselho Fiscal - na 
presidência do colega Wallace Douglas da Silva 
Pinto - a quem aproveito para agradecer e para-
benizar a ambos pelo trabalho em conjunto.

Neste caminho quem ganha é o JARAGUÁ.

Gostaria também de registrar e agradecer aos 
sócios que em sua quase totalidade, realizaram 
o seu recadastramento. O sucesso desta etapa 
fez bem para o clube, em momento impor-
tante, onde buscamos um novo sistema de 
controle e gestão de dados dos sócios, base 
fundamental para garantir a segurança e 
controle das informações internas e externas.

Nos últimos meses implantamos novos ser-
viços com o intuito de facilitar a experiên-
cia de vocês associados. A área do sócio no 
site do clube passou por uma moderniza-
ção e lançamos o APLICATIVO DO JARA-
GUÁ, trazendo como grande novidade a 
CARTEIRINHA DIGITAL. Esta é uma forma 
de facilitar o acesso do associado no clube.

Entregamos uma pista de caminhada total-
mente renovada e esperamos que vocês asso-
ciados utilizem muito este espaço. Nosso clube 
é um local de promoção de bem-estar e saúde!

Já iniciamos a obra de reforma e adequação da 
estrutura metálica que cobre a quadra polies-
portiva. Esta é uma obra de contingência tam-
bém previamente aprovada pelos Conselhos 
para garantir a segurança dos nossos sócios 
no espaço e na prática de suas atividades. 
Ficamos muito felizes em ver o parquinho 

sempre frequentado pelas nossas crianças, 
usufruindo das benfeitorias que realizamos. Os 
novos brinquedos, a nova quadra e playground 
infantil, além do serviço de monitoria que será 
constante foram planejados para trazer momen-
tos de alegria para a nova geração do clube. 

Várias atividades esportivas e sociais estão 
acontecendo aos fi nais de semana e a par-
ticipação dos sócios tem sido fundamental. 
Vamos trabalhar intensamente para promo-
ver uma programação diversifi cada para vocês.

Temos a certeza de que estamos aqui de passa-
gem e que ao fi nal de 2022 passaremos o bas-
tão para outra gestão. Reafi rmo que o nosso 
desafi o é deixar uma casa muito melhor do que 
recebemos e cumprirmos nosso papel como 
sócios que querem o melhor para o clube.

Agradeço aqui ao meu amigo vice-presidente 
Wendel Rios e aos meus amigos e fi éis dire-
tores os quais me orgulho em tê-los conosco 
nesse desafi o: os Diretores Secretários Ronaldo 
Cardoso e Eduardo Veras; os Diretores  Finan-
ceiros Walmir Fadul e Ronaldo Martins; a Dire-
tora Administrativa Marília Batista, o Diretor 
de Sede Flaiton Vespoli, o Diretor do Parque 
Aquático Leonardo Vinte, o Diretor de Fute-
bol de Campo Rui Alvim, o Diretor da Área do 
Tatu Antônio Elias de Moraes, o Diretor Social 
Marcos Antônio dos Santos Júnior, o Diretor de 
Esportes Especializados Marcelo Peito e o Dire-
tor de Esportes Recreativos Misael Alvarenga. 
Todo o trabalho e as conquistas são méritos 
deste time de NOTÁVEIS DIRETORES. 

Parabéns!!!!! Saúde e paz a todos!



Queremos a sua participação para ajudar a 
contar a história dos 60 anos do Clube Jaraguá. 
Para isto, criamos uma página onde os nossos 
associados podem enviar fotos de momentos 
marcantes vividos aqui no Clube, juntamente 
com uma frase que descreva os sentimentos 
eternizados no retrato. Você é o protagonista 
da nossa história e sua lembrança é indispen-
sável na nossa comemoração! Escaneie o QR 
code para acessar o site e enviar sua foto:

RELEMBRE COM A 
GENTE BONS 

MOMENTOS DE 
JARAGUÁ
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No dia 21 de junho de 2021, foi instalada 
pelo Presidente da Diretoria Executiva, 
Sr. Cláudio Gama, a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO) para deliberar sobre a 
prestação de contas, as demonstrações 
contábeis, parecer da auditoria externa, 
parecer do Conselho Fiscal e Deliberativo 
relativos ao exercício de 2019.

A Assembleia contou com a presença 
de 134 sócios, que em maioria, elege-
ram como Presidente da Assembleia, o 
Sr. Hermes Andrade Ávila, que escolheu 
como Primeiro Secretário  o Sr. João 
Bosco Favaro, e o Segundo Secretário, 
Sr. Ronaldo Cardoso para comporem a 
mesa. 

Em sua maioria, através de votação sim-
bólica, os  sócios presentes deliberaram 
pela aprovação das contas referentes ao 
exercício de 2019.

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA
Aprova as contas de 2019

SIGA 
NOSSAS 
REDES 
SOCIAIS

INSTITUCIONAL

Mesa composta para aprovação das contas de 2019.

Associados presentes na Assembleia Geral Ordinária.
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INFANTIL

O parquinho foi todo revitalizado, ganhou 
brinquedos novos e um espaço mais 
amplo, garantindo muito mais diversão 
e segurança para toda a família.

O  diretor Leonardo Vinte agradeceu o 
empenho de todos que se envolveram 
na realização da obra. “Nossa prioridade 
é entregar um clube seguro e divertido. 
E nós não conseguimos sem o apoio de 
toda a equipe do Jaraguá, o mérito é de 
todos”, ressalta.  

REFORMA DO 
PARQUINHO
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No mês de maio, o Clube passou a oferecer 
um novo espaço para os associados, um deck 
super aconchegante e charmoso, instalado 
em frente ao Bar do Moreira que agora está 
em novo local, embaixo do Belvedere do Salão 
Social. 

No novo espaço, os frequentadores podem 
aproveitar ótimos momentos de descontração 
e desfrutar da estrutura do deck para atendi-
mento do bar.  

BAR DO 
MOREIRA
Novo bar com deck

ALIMENTAÇÃO
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O Clube iniciou os trabalhos para a obra 
de reforma e modernização do campo de 
futebol Society e a adequação da qua-
dra de areia para a prática do futevôlei. 
Segundo o Diretor de Futebol de Campo 
Rui Alvim, em breve o associado terá 
novas opções para as partidas que 
acontecem diariamente no clube. “Tere-
mos um campo amplo e moderno com 
extensão de 35x70 metros, comparado 
aos melhores campos sintéticos do país”, 
explica. 

“Logo ao lado, os praticantes do Futevô-
lei terão uma nova quadra com 12 x 24m 
para a prática do esporte”, conclui o dire-
tor. A execução desta obra foi aprovada 
ao longo do mês de junho, pelo Conselho 
Fiscal e pelo Conselho Deliberativo e faz 
parte do compromisso assumido pela 
diretoria, que busca promover melhorias 
para os associados e fazer uma gestão 
transparente e efi ciente.

CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY 
PASSA POR REFORMA PARA 

MODERNIZAÇÃO 

ESPORTES COLETIVOS

Imagem editada representativa da reforma do campo.

Imagem editada representativa da reforma do campo.
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REFORMA DA QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA

NOTA DE PESAR
O Clube Jaraguá presta solidariedade a todos os familiares 
que perderam alguém querido. Todos que se foram vão viver 
sempre em nossas lembranças. Que a família do nosso Sócio 

Remido, o Sr. José Sabino de Castro receba o nosso 
carinho e encontre conforto. 

O Clube executa desde o início 
do mês de junho a obra de subs-
tituição da estrutura metálica da 
quadra poliesportiva coberta. 
Esta intervenção, aprovada pelos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo, 
foi necessária porque houve um 
vazamento de água vinda das 
placas de aquecimento solar, 
instaladas na cobertura, que pro-
vocaram corrosão na estrutura 
metálica da quadra.

Andamento da manutenção da cobertura da quadra coberta.
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ESPORTES COLETIVOS



O Clube Jaraguá entregou aos associados uma 
pista de caminhada totalmente revitalizada! 
Toda a pista foi reconstruída e agora oferece 
muito mais conforto e segurança para todos 
que adoram correr e caminhar por aqui. Além 
de ter sido alargada, ela recebeu iluminação 
adequada, melhoria na sinalização e uma nova 
pintura. 

“O Clube já tinha o espaço e pessoas interes-
sadas em se exercitar. Toda a obra foi pen-
sada para oferecer melhores condições para 
os praticantes de caminhada e corrida, e foi 
inspirada nas melhores pistas do país”, explica 
o gerente geral Gustavo Ferraz.

Para celebrar a reforma, foi organizada uma 
ação de reabertura em parceria com a Soutri 
Assessoria Esportiva. A atividade aconteceu no 
dia 20 de junho e contou com a presença de 
vários associados que correram e caminharam 
com o acompanhamento da equipe da Soutri e 
do coordenador da academia, Cyro Guilherme. 

E a parceria não parou por aí. Agora os asso-
ciados do Clube Jaraguá podem contar com 
um combo promocional imperdível que inclui 
as atividades da academia e a participação no 
grupo de corrida e caminhada.

“Foi maravilhosa a reabertura da pista de caminhada 

do Clube Jaraguá. É excelente iniciar o domingo com 

uma corrida top, com um professor super animado nos 

direcionando para cada movimento. Depois um café da 

manhã muito gostoso, saudável, com frutas e sucos. Eu 

convido todos vocês a virem fazer parte desta caminha-

da, que faz muito bem para saúde. O domingo começa 

com energia total”. 

“Hoje foi a reabertura da pista de corrida do Clube Ja-

raguá e está sendo muito prazeroso, pois tivemos apoio 

do pessoal da academia do Clube e do pessoal da Sou-

tri, todos sempre com muita saúde e muita energia. De-

sejo sucesso! Obrigada, Clube Jaraguá”.

SAÚDE E BEM-ESTAR

PISTA DE CORRIDA E 
CAMINHADA RESTAURADA
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Rita de Cássia de Castro Oliveira Aguilar

Elizangela Sousa





Procurando oferecer mais praticidade e 
conforto aos associados, o Clube Jaraguá 
disponibiliza no site, desde o mês de abril, a 
nova Área do Sócio. Por meio dela, é possí-
vel solicitar a emissão de boletos, consultar 
dados de titulares e dependentes, ter acesso 
ao seu histórico fi nanceiro, acessar fi cha de 
treino da academia, agendar massagens, 
entre outras funcionalidades. A ferramenta 
ainda passa por ajustes e melhorias a fi m 
de disponibilizar todas as informações que 
você precisar, quando quiser, sem ter que 
procurar a secretaria do Clube.

NOVA ÁREA 
DO SÓCIO

Quem já fez o cadastro na nova Área do Sócio, 
deve utilizar o mesmo login.  Caso seja o primeiro 
acesso, o CPF precisa ser preenchido no campo 
login. Já a senha, são os 8 números da sua data 
de nascimento. 

Com todas essas novas funções, o associado não 
perde tempo ao aproveitar tudo o que o Clube 
Jaraguá tem a oferecer.  

Para utilizar o serviço, no primeiro 
acesso, é preciso fazer um cadastro 
simples: basta digitar o CPF do titular 
e a data de nascimento. Por exemplo, 
se a data for 05/01/1987, o associado 
deve preencher o campo senha com 
os números 05011987. Com o cadastro 
feito, você pode fazer uma nova senha 
e utilizá-la toda vez que fi zer o login.  

Como o intuito do Clube é estar cada dia mais 
próximo de você, lançamos também o nosso 
aplicativo. Com essa novidade, além das fun-
cionalidades disponíveis na nova Área do Sócio 
acessível pelo site, você ainda conta com a car-
teirinha virtual, que proporciona mais moder-
nidade e agilidade para ter acesso às depen-
dências do Clube. Tudo isso, na palma da sua 
mão, quando e onde estiver. 

Ainda não baixou? O aplicativo está disponível 
para download em aparelhos Android e IOS.  

APP JARAGUÁ

MAIS COMODIDADE 
E SERVIÇOS 

ONLINE PARA VOCÊ!

INSTITUCIONAL
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ACHADOS 
E PERDIDOS

O JARAGUÁ 
PARABENIZA

Perdeu ou encontrou algum objeto no Clube 
Jaraguá? Procure o Achados e Perdidos na 
Recepção ao lado do Parquinho. O horário 
de funcionamento é de terça à sábado, das 
7 às 22h e domingos e feriados, das 7 às 18h. 
Itens perdidos que não são procurados dentro 
do prazo de 30 dias são doados a instituições 
de caridade ou encaminhados para descarte 
adequado.

O Clube Jaraguá para-
beniza o associado Rei-
naldo Felicio Lima pela 
promoção na Polícia Civil 
de Minas Gerais. Muito 
sucesso e um caminho 
profissional repleto de 
reconhecimento e novas 
realizações.

PERGUNTAS 
FREQUENTES

FALA AÍ!

Tenho dois fi lhos, por qual mo-
tivo só consigo gerar a cartei-
rinha digital de um deles?

Apenas dependentes meno-
res de 16 anos constarão no 
login do sócio titular e do 
cônjuge. Dependentes acima 
de 16 anos tem seu próprio 
login e senha; o login é CPF 
dele e a senha será a data de 
nascimento.

Tento cadastrar uma senha no 
aplicativo, mas aparece a men-
sagem “Login Inválido”. O que 
devo fazer?

Se aparecer a informação de 
“Login Inválido” pode signi-
fi car que um de seus dados 
está cadastrado incorreta-
mente em nosso sistema. 
Entre em contato com a 
Secretaria para conferir e, se 
necessário, atualizar os seus 
dados.
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Posso efetuar o pagamento do 
boleto que consta no sistema 
como vencido?

Sim. Devido a pandemia, não 
está sendo cobrado nenhum 
tipo de multa ou juros, assim, 
o pagamento pode ser efetu-
ado até o último dia do mês.

Como faço agendamento 
de massagem pelo APP?

Logo após o Login clique 
em “Secretaria”, “Venda de 
Serviços” e “Comprar Ser-
viço”; selecione a pessoa e, 
em seguida, “MASSAGEM” e 
agende seu horário.



PILATES

Desde 2015, o clube oferece aulas de 
pilates. Os exercícios podem ser feitos 
no solo, com o auxílio de acessórios e 
em equipamentos. A prática regular da 
atividade atende as necessidades de 
todos os públicos, como atletas, idosos 
e gestantes. A prática pode ajudar com 
o alívio de dores musculares, tensões 
posturais e ganho de fl exibilidade mus-
cular para pessoas que buscam reabi-
litação física ou performance atlética, 
por exemplo. Entre em contato com 
o Departamento de Esportes, verifi -
que a disponibilidade de horários e 
marque uma aula experimental sem 
compromisso.

VALORES:

1 x por semana – R$ 103,50 
(matrícula R$ 51,75)

2 x por semana – R$ 161,00 
(matrícula R$ 80,50)

HORÁRIOS:

Segunda: 8h e 9h
Terça: 7h, 8h, 9h, 10h, 14h, 
15h, 18h, 19h,20h
Quarta: 8h e 9h
Quinta: 7h, 8h, 9h, 10h, 14h, 
15h, 18h, 19h,20h
Sexta:8h e 9h
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SAÚDE E BEM-ESTAR



O Clube Jaraguá incentiva a prática de 
todos os esportes e oferece aulas de diver-
sas modalidades, entre elas, desde 2005 o 
Nado Artístico, também conhecido como 
Nado Sincronizado. As 18 alunas da modali-
dade treinam regularmente para apresen-
tações artísticas e comemorativas, além 
de participarem de competições. Sempre 
no último trimestre do ano, o Clube realiza 
também o Festival de Nado Artístico aberto 
para apresentação das atletas do Jaraguá.

Em 2020, a equipe do Clube competiu no cam-
peonato virtual da modalidade e fi cou em ter-
ceiro lugar na Categoria Juvenil Nível B. Em 
2019, podemos destacar os troféus de Vice-
Campeão Brasileiro de Nado Artístico Infantil 
nível B, Campeão Brasileiro de Nado Artístico 
Juvenil e Júnior nível B durante o Campeo-
nato Brasileiro Interclubes de Nado Artístico.

O Diretor da área Leonardo Vinte reitera a 
importância do incentivo e do suporte ofe-
recido às atletas. “O Clube Jaraguá se orgu-
lha muito de cada conquista e do quanto 
as meninas estão evoluindo. Tudo o que 
estiver ao nosso alcance, para incenti-
var o desenvolvimento delas, será feito.”

A idade mínima para iniciação é de sete 
anos e as categorias são: Infantil (abaixo de 
12 anos); Juvenil (13 a 15 anos); Júnior (15 a 18 
anos) e Categoria Sênior (acima de 15 anos). 
O Nado Artístico permite também a partici-
pação de homens nas rotinas de dueto misto.

Procure o Departamento de Esportes, consulte 
os horários e faça uma aula experimental.

NADO ARTÍSTICO 
É destaque em competições nacionais

PARQUE AQUÁTICO

Preparação e ensaio de coreografi a da equipe de 
nado artístico na piscina. Foto: Guilherme Taboada

ABR | MAI | JUN          17



Com amplo espaço físico, a Academia do Clube 
Jaraguá oferece aos associados estrutura com-
pleta, conforto e segurança.  Reforçando ainda 
mais a higienização do espaço, o Clube adotou 
o fechamento diário da academia às 11h e às 
16h para que seja feita toda a higienização do 
local e dos equipamentos. 

“Nosso trabalho é deixar o ambiente sempre 
seguro, para que os associados possam usu-
fruir de todas as nossas atividades e espaço, 
sempre se sentido seguros”, destaca o Vice-
presidente Wendel Rios.

Conheça as atividades realizadas em nosso 
espaço, que conta com equipamentos moder-
nos e profi ssionais especializados em diferen-
tes áreas, proporcionando saúde e segurança 
durante as práticas:

ACADEMIA 

Funcional

Tem como objetivo melhorar habilidades 
e aptidões, como por exemplo os movi-
mentos do dia a dia como andar, levan-
tar, postura e etc. 

Spinnig

Modalidade aeróbica, que utiliza uma 
bicicleta estática e música que ajuda a 
controlar o ritmo do treino. Esta atividade 
trabalha as coxas e os glúteos, além de 
ter grande potencial de perda calórica e 
fortalecimento da musculatura.

GAP

Trabalha os glúteos, abdômen e as pernas 
de forma aeróbica ou muscular, focando no 
fortalecimento e resistência dessas regiões. 
As batidas das músicas durante as aulas 
defi nem o ritmo das atividades, além de 
colaborar para uma melhora na resistência 
respiratória.
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Mix de ginástica 

Visa o condicionamento físico, a dimi-
nuição do percentual de gordura corpo-
ral e a socialização. Atividade dinâmica, 
com músicas e a possibilidade de expe-
rimentar mais de um tipo de exercício na 
mesma aula.

ABS + alongamento:

Trabalha os diferentes tipos de abdominais, 
para o fortalecimento e definição da mus-
culatura e associa à prática de alongamen-
tos, com objetivo de dar mais flexibilidade 
muscular e corporal e aumentar as fibras 
musculares. 

Ritmos

Novidade na Academia, a aula de Rit-
mos mescla movimentos da ginástica 
e dança, ao som dos hits do momento. 
Contribui para o bom condicionamento 
vascular e melhora a coordenação 
motora.  

Body Flex

Trabalho de força e flexibilidade, visando 
um corpo mais inteligente e tonificado, 
além da melhora da coordenação motora.
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A IEU é uma das modalidades mais recentes 
no Clube Jaraguá e oferece práticas que impul-
sionam o desenvolvimento das atividades 
motoras, usando dinâmicas como basquete, 
atletismo, ginástica artística, natação e muito 
mais. Tudo isso de forma lúdica e atrativa para 
as crianças.

Levando em consideração o momento em que 
vivemos, a precariedade da educação física 
escolar e o uso de tablets e celulares cada vez 
mais frequente, o desenvolvimento psicomotor 
de algumas crianças pode ser comprometido.

A professora responsável por ministrar as aulas, 
Rosângela Paranhos da Cruz ressalta que as ati-
vidades realizadas no IEU, tem também como 

objetivo o resgate do brincar e das vivências 
motoras direcionadas em um espaço contro-
lado. Brincadeiras que foram vivenciadas nas 
ruas pelos pais e avós dessas crianças, e hoje, 
devido a inúmeros fatores estão esquecidas. “A 
prática de esportes na infância é fundamen-
tal para o desenvolvimento motor, cognitivo e 
social das crianças. É nessa fase que nós, pro-
fessores, podemos proporcionar as primeiras 
possibilidades para construção de seu reper-
tório motor, a afi nidade pela prática esportiva 
para uma vida ativa, saudável e duradoura no 
meio esportivo”,  afi rma.

Para saber a disponibilidade de vagas e horá-
rios, procure o departamento de esportes.

INICIAÇÃO ESPORTIVA 
UNIVERSAL

Atividade motora, cognitiva e social da modalidade IEU

ESPORTES COLETIVOS



Durante o mês de maio, a equipe de natação 
do Clube Jaraguá participou do Torneio Metro-
politano de Natação para obtenção de índice 
técnico para o Campeonato Estadual de Nata-
ção de Inverno, incluindo as categorias Mirim 
e Petiz. Todos os participantes foram classi-
fi cados e com destaque nos resultados. Em 
breve, teremos notícias sobre as premiações 
no campeonato estadual. Os classifi cados para 
o Campeonato Estadual de Natação de Inverno 
foram:

Luisa Ayub Caldeira Rios: Categoria Juvenil 2, destaque em 
3 provas e melhor índice técnico nos 50m livre, 100m livre e 
100m peito.

Ana Luiza Afonso Armond Silva: Categoria Juvenil 2, destaque 
em 1 prova e melhor índice técnico nos 50m livre.

Gabriel Santos Magalhães: Categoria Infantil 2, destaque em 
2 provas, melhor índice técnico nos 100m livre e 100m costas.

Luiza Alvarenga Rocha: Categoria Juvenil 1, destaque em 3 
provas e melhor índice técnico nos  100m borboleta.

Pedro Correa Marques: Categoria Infantil 1, destaque em 1 pro-
vas e melhor índice técnico nos 100m peito.

Victor Cabral Aguiar: Categoria Juvenil 2, destaque em 3 pro-
vas, melhor índice técnico nos  50m livre, 100m livre e 100m 
borboleta.

No 1º Torneio Metropolitano de Natação Mirim e Petiz os clas-
sifi cados foram:

Laís Meneses Silva: Destaque na Categoria Mirim 2 e melhor 
índice técnico nos 50m borboleta.

Rafael Honório Moreira Pena: Categoria Petiz 1 e melhor índice 
técnico na prova 100m peito. 

João Victor Henriques Pacheco: Destaque na categoria Petiz 
2 e melhor índice técnico nos 50m livre.

Victor Antônio Miranda Mosqueda: Destaque na categoria 
Mirim 2 e melhor índice técnico nos 100m livre.

Camila Cabral Aguiar: Categoria  Petiz 1 e melhor índice técnico 
nos 100m borboleta.

Heitor Santos Magalhães: Categoria Mirim 2 e melhor índice 
técnico nos 50m livre.

Leticia Alvarenga Rocha: Destaque na Categoria Petiz 2 e 
melhor índice técnico nos 100m livre, 100m costas e 50m livre.

EQUIPE DE NATAÇÃO  DO CLUBE 
JARAGUÁ É DESTAQUE EM 

CLASSIFICAÇÃO PARA TORNEIO

Participação no 1º Torneio Metropolitano 
de Natação Mirim e Petiz no Olympico Club.

Participação no Torneio Metropolitano 
de Natação Juvenil no Olympico Club.

Participação no Torneio Metropolitano 
de Natação Juvenil no Olympico Club.
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Participação no Torneio Metropolitano 
de Natação Juvenil no Olympico Club.
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ESCOLA DE DANÇA

Você sabia que desde 2014 o Jaraguá oferece 
aulas de dança? É isso mesmo! Em parceria 
com a escola de dança Sinara Machado, o 
Clube oferece aos associados turmas regulares, 
além de promover no Clube apresentações e 
espetáculos anualmente.  Eventualmente, às 
sextas-feiras, são realizados aulões de dança 
livre para adultos em locais abertos como por 
exemplo, na orla da piscina. 

Nestes momentos de lazer e descontração 
para o corpo e a mente, os associados podem 
desfrutar de uma pausa em meio a pandemia. 
“Encontramos uma forma de usufruir dos locais 
abertos durante esse momento adverso, ofe-
recendo aulas gratuitas com segurança. Esta 
também é uma maneira de divulgar a dança 
para os sócios que ainda não conhecem o 
nosso trabalho”, ressalta a professora Sinara 
Machado. 

O objetivo da parceria é oferecer aos associa-
dos praticantes da dança um espaço para esti-
mular o desenvolvimento psicomotor, fortale-
cimento da autoestima, competências sociais 
e alívio do estresse do dia a dia. Entre os vários 
benefícios que a dança oferece estão também 
o alongamento, fortalecimento muscular, con-
dicionamento cardiorrespiratório, coordenação 
motora, memorização, concentração, ritmo, 
bem-estar emocional, socialização, disciplina e 
desenvolvimento de habilidades artísticas que 
fazem da dança uma atividade física completa. 

Veja no quadro ao lado as modalidades que 
são oferecidas:

MODALIDADE SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

INICIAÇÃO INFANTIL
3 A 5 ANOS

18 H - 18 H -

JAZZ INFANTIL I
6 A 9 ANOS

18H30 - 18H30 -

JAZZ INFANTIL II A 
PARTIR DOS 9 ANOS

19H30 - 19H30 -

JAZZ POP JUVENIL
( IDADE NÃO 
DEFINIDA )

- 18H - 18H

BALLET ADULTO - 19H - 19H

JAZZ JUVENIL - 20H - 20H

NOVAS TURMAS SERÃO FORMADAS SOB DEMANDA DE NO MÍNIMO 6 ALUNOS.
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MODALIDADE SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA

INICIAÇÃO INFANTIL
3 A 5 ANOS

18 H - 18 H -

JAZZ INFANTIL I
6 A 9 ANOS

18H30 - 18H30 -

JAZZ INFANTIL II A 
PARTIR DOS 9 ANOS

19H30 - 19H30 -

JAZZ POP JUVENIL
( IDADE NÃO 
DEFINIDA )

- 18H - 18H

BALLET ADULTO - 19H - 19H

JAZZ JUVENIL - 20H - 20H

NOVAS TURMAS SERÃO FORMADAS SOB DEMANDA DE NO MÍNIMO 6 ALUNOS.

ESPAÇO KIDS
INFANTIL

Hora de usar a imaginação e soltar a criatividade para colorir o Jaguaré!
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Jogar boliche é garantia de diver-
são com os amigos. Por ser um jogo 
moderno, motivador e dinâmico, todo 
mundo adora praticar e curtir um 
ambiente contagiante. Ideal para ani-
versários, happy hours, festas e con-
fraternizações, aqui no Clube Jaraguá 
você pode juntar a galera para curtir 
um dia de diversão em uma de nossas 
pistas. É uma opção de lazer saudável 
que pode ser praticada seguindo as 
recomendações de distanciamento e 
higiene necessárias no atual momento.

BOLICHE

ADULTOS

Terça a Quinta-feira: 18 às 22h
Sexta-feira (livre): 12 às 18h
Sábado (livre): 8 às 22h
Domingo: 12 às 18h

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
(8 A 17 ANOS)

Terça a Quinta-feira: 14 às 17h30
Sexta-feira (livre): 12 às 18h
Sábado (livre): 8 às 22h 
Domingo: 8 às 11h30

HORÁRIOS
LIMITE DE JOGADORES: 6

Opção de lazer e entretenimento capaz de contemplar 
toda a família e pessoas de todas as idades.

Boliche é bom, com os amigos no Clube é melhor ainda! 

“O boliche só é permitido para crianças a partir de 8 anos.”
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EVENTOS 
DE 2021

#TBE
O Clube promoveu neste ano, atra-
ções mais que especiais, que aca-
lentaram a saudade dos nossos 
grandes eventos e trouxeram muita 
alegria e diversão aos sócios.

Entre os dias 29 de maio e 03 de julho, aconte-
ceu no Clube Jaraguá o Sábado Recreativo de 
Futebol, para crianças e adolescentes com ida-
des entre 5 e 15 anos. Foram dezenas de gols, 

defesas e lances incríveis dessa garotada que 
manda bem em campo. No Departamento de 
Esportes, você vai saber tudo sobre horários e 
vagas disponíveis para a Escola de Futebol do 
Clube Jaraguá. Nossos alunos adoram!

Atividade recreativa movimentou o clube durante os sábados.
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Teve sorteio e o ganhador pé quente foi o 
Johnny Bruno. Além de passar um dia ótimo no 
clube, ele ainda teve a alegria de ser o sorteado 
e ganhar uma diária no Hotel Ouro Minas, para 
duas pessoas, com direito a  jantar romântico 
e muito mais.

“A equipe do Departamento de Eventos do 
Clube Jaraguá está sempre trazendo ótimos 
eventos e ações para  nossos associados, espe-
ramos que as coisas voltem ao normal o quanto 
antes, para que possamos celebrar juntos e 
com segurança”, afi rma o diretor Marquinhos.

No dia 26 de junho, o Clube Jaraguá promoveu 
o Sábado Recreativo de Basquete, para crian-
ças a partir dos 9 anos de idade. Teve compe-
tição 3x3, onde foram trabalhados o controle e 
arremesso de bola, manobras que benefi ciam 

a consciência corporal, a coordenação motora 
dos participantes, e muito mais.  Se você per-
deu, não se preocupe, procure o Departamento 
de Esportes para saber dos dias e horários dis-
poníveis e faça parte da Escolinha de Basquete.

Garotada curtindo o sábado recreativo e 
aprimorando os fundamentos do basquete.

Dia especial para os casais que escolheram 
passar a data no Clube.
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DIA DOS NAMORADOS



No dia 26 de junho, foi realizado o Torneio 
de Futevôlei no Clube Jaraguá. A com-
petição contou com a participação de 
16 duplas. Foi um torneio emocionante, 
com uma disputa acirrada pelo troféu. 
O s  a s s o ciado s  Pe dro  Henrique  da  S . 
Vasconcelos e Renato Silva Romagnoli 
foram a dupla vencedora do torneio e 
dividiram o pódio com a dupla vice-cam-
peã,  Marco Tulio  de Queiroz Paraiso e 

Leonardo César Rocha Franco dos Santos. 

O diretor Antônio Elias parabeniza a todos 
os participantes. “Foram grandes partidas 
e pessoas incríveis participando. Ficamos 
muito contentes com o envolvimento dos 
sócios e gostamos de ver os resultados das 
nossas ideias, trazendo bons momentos e 
lembranças para todos que participaram ou 
assistiram aos jogos. Foi um torneio e tanto”.

No fi nal de semana do dia 19 de junho, acon-
teceu um workshop sensacional de patinação 
no Clube, em parceria com a Freedom Sports 
MG. Foi uma ação incrível, voltada para quem 

queria aprender e para quem já tinha noções 
de patins, e que contou com a participação 
das mamães, papais e crianças que deram um 
show de manobras!

Dia radical para a garotada que prestigiou o Work-
shop de patinação no Clube.

Torneio de futevôlei movimentou o Clube com a inscrição de vários atletas.
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TORNEIO DE FUTEVÔLEI

WORKSHOP DE PATINAÇÃO



Nos dias 26 e 27 de junho, aconteceu o “Delícias 
Juninas no Jara” e todo mundo que veio pode 
se deliciar com os quitutes juninos das barra-
cas. Teve brincadeira para a criançada, música 

gostosa e tudo de melhor que o Clube Jaraguá 
sempre oferece aos associados. Foi muito bom 
ter vocês com a gente em mais um dia em 
família no clube.

Fim de semana mais que especial para os amantes 
desta época de muitas gostosuras.
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NOSSA MASCOTE

Chegou!
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O concurso para a escolha da 
mascote do Clube Jaraguá foi 
um verdadeiro sucesso! A cam-
panha teve início no mês de 
janeiro de 2021 e contou com 
a participação dos associados 
em todo o processo.  Primeiro, 
eles mandaram suas ideias e 
quatro delas foram seleciona-
das para a fi nal pela comissão 
julgadora. Depois, elas foram 
digitalizadas e deram vida às 
lindas ilustrações que segui-
ram para a votação nas redes 
sociais e presencialmente no 
Belvedere do Salão Social. 

A votação aberta defi niu, com 
780 votos, contabilizados pelo 
Instagram e na urna física, o 
Jacaré como novo membro da 
família Jaraguense. Ao todo, 
foram contabilizados 2.301 
votos.  Por fi m, os sócios par-
ticiparam sugerindo nomes 
que, assim como as ilustra-
ções, foram selecionados pela 
comissão e colocados para 
votação. Entre Joca, Jack e 
Jaguaré a opção mais votada, 
com 154 votos, foi Jaguaré.  

O desenho que inspirou a ilus-
tração da mascote do Clube 
foi criado pelo sócio Vinícius 
Reis Cruz, de 13 anos. Ele conta 
que quis participar do con-
curso desde que soube da 
campanha. “Eu queria fazer 
uma mascote que de alguma 
forma, o nome remetesse ao 
Jaraguá. Então eu fi z alguns 
esboços, e o que eu mais gos-
tei foi o jacaré. Eu compartilhei 
ele com a minha família, que 
achou muito bom e me enco-
rajou a enviar”, relembra.

No dia da votação, Vinícius 
diz que apesar de se conside-
rar tranquilo, fi cou um pouco 

ansioso ao ver os outros dese-
nhos fi nalistas, e concluiu que 
todos tinham muitas chances 
de vencer. Ele também falou 
um pouco sobre seu apreço 
pelo Clube. “O Jaraguá é um 
dos meus locais preferidos de 
diversão. Eu não sou sócio há 
tantos anos, mas o Clube já 
se tornou muito especial para 
mim. Costumo sempre ir com 
a minha família e os momen-
tos que temos juntos lá são 
sempre muito bons”, afi rma 
Vinícius.

Sócios que tiveram suas ilustrações selecionadas por meio do concurso “ Transforme a sua ideia em um personagem.”

Vinícius Reis Cruz, 13, autor do de-
senho que venceu o concurso.
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Palavras de conforto

Família Jaraguense, certo dia, lendo um artigo me deparei com 
os seguintes  dizeres  e espero que eles nos dêem forças para 
seguir adiante:
 
“Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança não supor-
taremos a lentidão necessária de alguns ciclos, e não sabere-
mos apreciar a beleza, e as lições que existem no ato de soltar 
e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo 
parece estar parado, estagnado, porque justamente nestes 
momentos, em que a vida parece acontecer em ‘slow motion’, 
é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, 
respeito e gratidão para poder confiar na colheita. Afinal, se 
tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, 
então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer 
que temos fé, se nos momentos mais desafiadores da vida não 
soubemos esperar com paciência, resignação e confiança. O 
tempo sabe. O fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos 
decepcionará.” (Wandu Luz).
 
Gostaria de dividi-los com todos vocês e transmitir um pouco 
de paz  para os corações Jaraguenses. Fiquem com Deus. 

Shirley Gama

PALAVRA DA SHIRLEY
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Pensando na segurança de todos que 
frequentam o clube e atendendo aos 
protocolos obrigatórios de prevenção à 
covid-19, diariamente a nossa equipe sani-
tiza a academia, os espaços públicos e de 
convívio social.

SANITIZAÇÃO É UM DOS 
CUIDADOS NA PREVENÇÃO 

DA COVID-19 

INSTITUCIONAL

O agendamento pode ser feito presencialmente de 
acordo com a disponibilidade de horários ou on-line, 
até uma hora antes da abertura da Sauna. 

Terça a Sexta-feira: 15 às 21h Sábado, Domingos e 
feriados: 8 às 18h 
Valores: 30 minutos: R$15,00 1 hora: R$30,00 

O associado pode realizar até duas massagens de 30 
minutos por dia, basta reservar dois horários conse-
cutivos. No agendamento on-line, o valor é incluído 
na cobrança do condomínio e não pode ser estor-
nado. O serviço é intransferível e insubstituível. 

VOCÊ SABIA QUE O JARAGUÁ OFERECE 
MASSAGENS? 










