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PAPAI NOEL NO CLUBE

FUTEBOL CAMPEÃO

NATAÇÃO BICAMPEÃ

CRIANÇADA FAZ A FESTA

PELA 1ª VEZ CAMPEÃO MINEIRO

PELA 2º VEZ CONSECUTIVA CAMPEÃ MINEIRA

Editorial
Prezado(a) Jaraguense,
Neste primeiro ano de nossa
gestão, só tenho a
agradecer. Foi um período
de muito trabalho,
dedicação e realizações.
Procuramos seguir nossa
proposta de gestão desde o
início, uma linha consciente
de discussão em equipe,
melhorar o que já estava bom e propor algo diferenciado.
Nesta edição, você poderá conferir o que foi feito em
cada área de nosso clube, de forma bem objetiva.
Atender aos anseios do associado, levando-se em conta
suas prioridades, e seguindo um cronograma previamente
traçado, foi o que norteou nossa administração nesse
primeiro momento.
O relacionamento profissional e harmonioso com os
Conselhos Deliberativo e Fiscal nos mostrou que uma
gestão de clube se torna vitoriosa, a partir do momento
em que um Poder respeita o outro, discutindo, trocando
idéias e respeitando a autonomia de cada um. Parabéns
aos componentes das Mesas Diretoras atuais: CD - Pedro
Ricardo, José Alves, João Messias e Márcia Magalhães;
CF - Geraldo Cotta e Marcos Ferreira que, agora, passam
tamanha responsabilidade para os novos componentes:
CD - José Alves, Sinval Cossenzo, Márcia Magalhães e
Christian Trigueiro; CF - José Gusmão e Odilon Aurino. A
estes, desejo toda sorte e coloco-me, desde já, à
disposição para esclarecimentos que se fizerem
necessários.
O contato diário com os associados mais o retorno que
temos tido através das caixas de sugestões, nos
proporcionam um balizamento do que acontece pelo
clube afora. Sugestões, opiniões, críticas, desde que
sejam construtivas, são analisadas pelo Diretor de Área e

levadas à discussão em reunião mensal da Diretoria
Executiva. Deixo claro nossa forma de trabalho. A
participação ativa de cada um de nossos associados é
fundamental para alcançarmos sucesso na prestação de
serviço à família jaraguense.
Por isso, como tenho feito constantemente, conclamo a
participação de todos em demonstrar como está se
sentindo no Jaraguá de hoje. Qual sua sugestão de
mudança, melhoria em qual área, continuidade de
quais serviços? Tudo aquilo que possa deixar o dia a dia
do Clube mais agradável, repasse à Diretoria Executiva,
seja por intermédio de e-mail, caixa de sugestão, site
ou na conversa pessoal. Mas participe, é muito
importante para o futuro do clube. Brevemente, será
realizada uma pesquisa onde buscaremos ouvir
diretamente os usuários de cada área. Aguardem.
Vem aí nosso Réveillon 2012, nas cores amarelo e
branco, com várias atrações especiais e ambientes
diversos para agradar a diferentes gostos. Daremos um
brinde especial a quem adquirir uma mesa no Salão
Social, uma camisa comemorativa do Cinquentenário.
As vendas acontecem na secretaria. Vamos brindar
juntos a chegada do ano novo com muita alegria,
música e fogos de artifício.
E para finalizar, agradeço a todos os associados que
acreditaram e acreditam em nossa administração; aos
Diretores, pelo empenho e dedicação; aos Conselhos
Fiscal e Deliberativo, pela lisura e responsabilidade nas
resoluções pertinentes a cada um; ao Faria, meu ''braço
direito''; aos fornecedores parceiros e aos funcionários,
tão dedicados e responsáveis. Enfim, a todos que
colaboraram, de uma forma ou de outra, meu muito
obrigado. E a Deus que ilumina nosso caminho
eternamente, agradeço pelo dom da vida.
Feliz 2012 repleto de realizações pessoais e
profissionais, com saúde, paz e amor.

Felisberto Goes

Presidente Jaraguá Country Club
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Fale com o clube

Espaço Aberto

Participe com sugestões, críticas e opiniões. Envie e-mail para revista@jaraguaclub.com.br
‘‘Gostaria de parabenizar o Clube Jaraguá através do seu
Presidente Goes e sua diretoria, comissão técnica do Nado
Sincronizado e atletas, principalmente, a atleta Clarisse
Guimarães Rabelo, pela conquista do 1º lugar no XXII
Campeonato Brasileiro Juvenil de Nado Sincronizado,
categoria Solo – Juvenil Principiante.
Foi uma brilhante conquista com muita dedicação e esforço de
todos os envolvidos.’’
Gustavo Oliveira Andrade - cota 4728
‘‘A programação está ótima. Visto que o clube tem um grande
número de associados evangélicos, desde que me tornei sócia
há dois anos, nunca vi um evento evangélico no clube. Grata.’’
Geralda Reis - cota 2623
‘‘Gostaria de sugerir que tenha hidroginástica à noite, pois
quem trabalha não pode fazer. Referente ao horário da sauna
feminina, eu não acho necessário estender o horário nos finais
de semana, porque não tem movimento. As meninas merecem
descansar pois nos atendem muito bem. Muito obrigada.’’
Vera Lúcia Freitas Campos – cota 4166

Débito Bradesco:
Todo associado correntista do Bradesco pode cadastrar sua
cobrança de condomínio em débito automático. Basta
procurar a secretaria para adesão a esta modalidade de
cobrança.
Secretaria reformada:
A secretaria do Clube já está em pleno funcionamento em
suas novas instalações. O local, para melhor servir ao
associado, tem uma proposta diferenciada, mais bonito e
mais agradável. Ambiente climatizado e com maior número
de atendentes possibilitando, assim, menor tempo de
espera.
O endereço é o mesmo de antes, Rua Amável Costa, nº42,
próxima à portaria principal.

Boletim Informativo Semanal:
Receba, todas as quartas-feiras o Boletim eletrônico do
Jaraguá, por e-mail. Fique sabendo de forma atualizada o
que acontece no clube.
Envie e-mail para comunicacao@jaraguaclub.com.br

Conselho Deliberativo
Mesa Diretora
Presidente: Pedro Ricardo Teixeira
Vice-presidente: José da Silva Alves
1º Secretário: João Messias Ferreira Rodrigues
2ª Secretária: Márcia de Castro Magalhães

Diretoria Executiva
Presidente: Felisberto Goes
Vice-Presidente: Marco Faria
1º Diretor Secretário: Luiz Flávio Greco
2º Diretor Secretário: Wellington Padovani
1º Diretor Financeiro: Ronald Farah
2º Diretor Financeiro: Renato Cordeiro
Diretor Administrativo: Afonso Costa
Diretor Social: Paulo Quintão
Diretor de Sede: Ângelo Coelho Neto
Diretor do Parque Aquático: Basílio Caetano
Diretor de Esp. Especializados: Sérgio Freitas
Diretor de Esportes Recreativos: Roberto Goes
Diretor de Esp. da Área do Tatu: Alfredo Noce
Diretor de Futebol de Campo: Rogério Marinho

Conselho Fiscal
Mesa Diretora
Presidente: Geraldo Magela Cota
Secretário: Marcos José Ferreira
Conselheiros Natos
Benito de Oliveira Mussolini
Celso Renato Alves Vasconcelos Lima
Hermes Andrade Ávila
Ismael da Rocha
Mauro Pires Teixeira
Milton Miranda de Castilho
Vicente Paula Pinheiro Chagas
Ronald Farah - Licenciado
Sócios Beneméritos
Antônio Rocha Leal
Julieta Queiroz Horta
Maria Tereza Solha Val
Myrian de Lourdes M. Reis
Vicente de Paula Pinheiro Chagas
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Chegada do Papai Noel

A garotada bem animada com a festa

Academia

Satisfação em malhar
Mais conforto e atenção aos associados

N

a academia, algumas intervenções imediatas
foram feitas para melhorar o bem estar dos
usuários, assim como algumas trocas e instala-

ções.

Troca de janelas;
Colocação de insulfilm;
Colocação de saboneteiras nos banheiros;
Colocação de bancos de alvenaria nos vestiários;
Instalação de mais bebedouros;
Compra de uma cama elástica;
Compra de uma bola de ginástica;
Instalação de umidificadores de ar;
Instalação de equipamento de som;
Instalação de mais ventiladores;
Contratação de empresa especializada para
manutenção dos equipamentos da academia;
Ÿ Aumento do número de professores e estagiários na
academia;
Ÿ Evento realizado: Festa junina.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Equipe de Corrida
Roupa nova e muito treino
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Atenção especial à equipe de corrida;
Professor exclusivo disponibilizado para a equipe;
Aumento do número de treinos por semana;
Entrega de kit atleta para cada participante;
Parcerias/patrocínios para a equipe.

Comissão 50 Anos

Memorial Cinquentenário
A história documentada do Clube

C

onsciente da importância do registro histórico do
Jaraguá, o Presidente Goes criou a Comissão do
Cinquentenário, representada por três associados antigos do Clube, especialmente familiarizados com
o seu passado: Mauro Pires, Jorge Fernandes e Luiz
Simões, coordenada pelo Diretor Social, Paulo Quintão.
A proposta foi contar a história do Jaraguá e não do
jaraguense, sua fundação, obra, inauguração e a
evolução. A dificuldade maior foi constatar que,
infelizmente, o Clube não possuía registro documental
de seu passado. Transmitir as informações ao associado
de forma simples, ilustrada, de fácil entendimento,
dentro do tempo que os fatos ocorreram. A conduta foi
usar critérios para as diversas iniciativas, e não decidir
de forma aleatória ou com emoção.
De acordo com Luiz Simões, ‘‘diante da missão rigorosamente pioneira, com reduzidos e esparsos documentos,
sem catalogação, optamos por ‘garimpar’ material com
os fundadores, primeiros Diretores, Cartório de Registro
e associados.’’
Uma possível segunda etapa será o relato das ações e obras de todos Presidentes
de cada período, sendo mencionado seus respectivos tempo de mandato.

A Comissão não poupou esforços para o cumprimento da
proposta, que contou ainda com o trabalho do historiador Marco Aurélio Godoy e as colaborações do Dr.
Manoel Fonseca dos Reis e de Renato Leite . Cada etapa
finalizada era submetida à aprovação final da
Presidência.
Vale o registro final de Jorge Fernandes: ‘‘Ver o
Jaraguá, citado pelo principal Jornal de Belo Horizonte,
há 50 anos atrás, além das notícias da época, foi um
retorno ao passado.’’
O resultado pode ser conferido de duas maneiras,
durante os meses de dezembro e janeiro, em exposição
no Belvedere ou Salão Social, e por intermédio do
Catálogo enviado a todos sócios proprietários.
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Diretoria Futebol

Participação crescente nos vários campeonatos
Peladeiros adultos e infantis agradecem

A

s atividades da Diretoria de Futebol iniciaram-se
em janeiro, quando foi negociado e disponibilizado o campo do Colégio Militar para peladeiros do
Jaraguá, enquanto nossos campos estivessem em
reforma.
Em fevereiro, tivemos a abertura de nossos campos de
futebol e iniciaram-se os preparativos para o CIFU.
Reunião foi realizada entre Diretor da Área, assessores e
lideres de Peladas, quando foram apresentadas
sugestões significativas para alterações no regulamento
do CIFU, as quais foram bem aceitas por todos.
23° Cifuzinho 2011
14/08/2011 a 12/10/2011

ŸParticipação de 480 sócios com idade de 5 a 17 anos;
Ÿ Neste ano, as mães atuaram como técnicas das

equipes, nas categorias Fraldinha e Iniciante. Foi
gratificante observar o carinho e dedicação delas com
nossas crianças.

40° CIFU 2011
17/04/2011 a 03/07/2011
Ÿ Abertura conjunta com o torneio Tatuzinho, numa
integração maior entre pais e filhos;
ŸParticipação de 670 sócios atletas;
ŸPresença dos mascotes Coelhão, Raposão e Galo Doido.
ŸPresença do Prefeito de BH, Márcio Lacerda;
ŸPesquisa realizada durante o campeonato definiu por
fazer a festa de encerramento logo após as partidas
finais nos quiosques dos campos, com a presença de,
aproximadamente, 3 mil pessoas.
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12° Cinquentíssimo 2011
02/08/2011 a 11/10/2011

ŸParticipação de 96 sócios com idade de 50 a 88 anos;
Ÿ O Cinquentíssimo não é uma competição e sim,

confraternização. Esse foi o lema deste ano. E o time do
Vasco da Gama sagrou-se campeão.

Conselhos Deliberativo e Fiscal

Noite de Confraternização
Três Poderes se reúnem para celebrar um ano de trabalho

O

s três Poderes do Jaraguá Country Club se
reuniram na noite de 19 de dezembro, no Salão
Social, a fim de celebrar um ano de trabalho e
dedicação voltado para o bem do associado. Aconteceu
também a última reunião do Conselho Deliberativo
presidida pelo Sr. Pedro Ricardo, e na qual foi eleita,
para o ano de 2012, a nova Mesa Diretora.

Presentes ao encontro, estavam o Presidente Felisberto
Goes, o Vice-presidente Marco Faria, Diretores,
componentes do Conselho Fiscal, demais Conselheiros
Deliberativos e convidados.
A solenidade foi marcada pela objetividade e comprometimento com que Pedro Ricardo dirigiu a reunião.
Características essas que o Presidente do CD deixava
claro em cada encontro mensal e ao tecer comentários
sobre os colegas: ‘‘buscamos construir um conselho
responsável, forte e independente. Não tenho dúvidas
de que os objetivos traçados serão atingidos e o CD tem
dado demonstrações cabais disso.’’

O ex-Presidente Benito Mussolini entregou a Pedro
Ricardo uma placa em reconhecimento pelo trabalho
responsável desenvolvido à frente do CD. Nitidamente
surpreso e emocionado, Pedro agradeceu e, com um
belo discurso despediu-se desejando um feliz 2012 para
toda a família Jaraguense.

Em sua última noite à frente e tomado de emoção, Pedro
alertou que quebraria protocolos e propôs uma reunião
mais tranquila, levando-se em conta a essência da
mesma, de ser uma noite de confraternização.
Fez questão de apresentar a nova Mesa Diretora do
Conselho Fiscal, que será composta por José Gusmão
como Presidente e Odilon Aurino Mello como Secretário.
Em seguida, o Doutor Maurício Cardoso foi chamado a
convocar a única chapa inscrita a concorrer à Mesa
Diretora do ano de 2012. E como não havia concorrentes, foi eleita por unanimidade e ficou assim composta:
Presidente - José da Silva Alves, Vice-Presidente - Sinval
Cossenzo Sobrinho, 1ª Secretária - Márcia de Castro
Magalhães e 2º Secretário - Christian Trigueiro A. Silva

Com a palavra o novo Presidente do Conselho
Deliberativo:
Sócio desde 1965, José da Silva Alves é bem conhecido
na área da peteca, esporte que pratica diariamente.
Com posicionamento firme diante de assuntos importantes, Jota, como é conhecido, faz questão de logo
deixar claro que assume a presidência do CD com
objetivos claros de manter uma relação harmoniosa com
a Diretoria Executiva, na busca do diálogo e entrosamento crescente. ‘‘O CD serve para melhorar a administração, e não para criar obstáculos, uma vez observado
o estatuto do Clube’’, ponderou em seu discurso de
posse.
Em conversa com a Revista Jaraguá Jota destacou: ‘‘as
coisas aconteceram naturalmente, no primeiro ano fui
convidado a ser vice e agora fui indicado à presidência.
Assumo querendo ajudar, engajado a contribuir com a
gestão do Clube’’.
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Conselho Fiscal

Fim do Exercício Fiscal
Trabalho realizado com seriedade e compromisso
chegado o fim de ano, que usualmente chamamos
de “Fim do Exercício Fiscal” e aproveitamos este
espaço para levar ao conhecimento dos associados
que, dentre tantas afazeres do Conselho Fiscal,
demonstramos a necessidade de auditoria externa ser
exercida anualmente no clube, mesmo sem constar,
essa obrigatoriedade, em nosso Estatuto.

É

exemplo: - elaboração do Mapa de Procedimentos de
todas as áreas e setores, e que seja de execução ou
administração do próprio Clube - conclusão do Novo
Estatuto, preenchendo as omissões existentes (para
isso, é necessário mais tempo de discussão, pois a cada
dia, surgem fatos novos que ainda não foram observados no mesmo).

Este trabalho é de suma importância para qualquer
entidade, pois assegura ao sócios a realização de uma
administração ética e moral. Administradores que
buscam exercer o cargo com lisura não temem o
trabalho de auditoria, pelo contrário, buscam nas
informações, esclarecimentos e conhecimentos
fornecidos para, assim, administrarem ainda melhor o
Clube Jaraguá.

“A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em
silêncio de nossos corações e aquece com ternura os
corações daqueles que nos acompanharam em nossa
caminhada pela vida.”

Entendemos que o direcionamento inicial esteja correto
e precisamos dar continuidade aos trabalhos como por

Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações.

Que o nascimento do menino Jesus transforme os
corações das pessoas em verdadeiros celeiros de amor
ao próximo.

Conselho Fiscal

Associado homenagedo
Delegado reconhecido por trabalho

O

Delegado Regional de Betim e sócio do Jaraguá,
Wagner Sales, foi homenageado pela Câmara
Municipal da cidade, em conjunto com a Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL), na quinta-feira (10/11),
pelos relevantes serviços prestados durante o período
em que foi titular da Delegacia Especializada de
Homicídios. O evento “Mérito Lojista 2011” homenageou diversos profissionais que se destacaram em suas
áreas de atuação. Wagner aproveitou a oportunidade
para estender o reconhecimento a toda a equipe da
Delegacia de Homicídios de Betim, sobretudo aos
delegados Júlio Wilke, Bruno Wink e Fernando Miranda,
“que não mediram esforços para enaltecer o nome da
Polícia Civil, através de minucioso trabalho técnico-

investigativo, demonstrando o valor da Polícia de Minas
Gerais”. Várias autoridades estiveram presentes,
dentre elas o Senador da República, Aécio da Cunha
Neves, que além de padrinho do evento também foi
homenageado.

SINTA-SE BEM

em seu escritório
Venha conhecer nossa linha
completa de móveis para
escritório e informática

www.aguiarflex.com.br
Av. Dr. Álvaro de Camargo, 2420
Bairro Santa Mônica - BH

(31) 3234-5507

.

faço caminhadas e jogo peteca. Procuro ter uma alimentação
saudável,
comendo
muita
fruta.
RJ: Por que você tem o apelido de Cavaco? Cavaco: Na
década de 90 toda vez que eu fazia uma boa jogada, eu
gritava “choooora cavaco”, bordão da época. Aí meu amigo e
companheiro, Coronel Flávio Prates, já falecido, começou a
me chamar de Cavaco. Foi aí que o apelido pegou.

Diretoria Administrativa

Melhor controle sobre os bens do Clube
Medidas visam redução de custos e ganho de produtividade

M

edidas realizadas na área administrativa neste
ano, fizeram a diferença, não somente para
funcionários, como também para os associados.

SEGURANÇA
– Implantação de 23 câmeras de segurança para cobrir
toda a área do estacionamento, entrada e saída do
vestiário dos funcionários, corredor da sauna, área
externa do salão social, sendo essa a primeira etapa em
andamento. Tão logo termine a instalação dessas
câmeras, será iniciada a instalação de mais 32 câmeras
nos corredores dos quiosques, lateral e fundo do Clube.
PORTARIA
– Implantação de fibra ótica interligando o
Departamento de Informática com os demais setores, a
fim de minimizar problemas, principalmente os de
identificação nas portarias;
– Revista dos pertences dos funcionários no momento da
saída do Clube;
– Controle de saída dos funcionários durante a jornada
de trabalho. Vários funcionários saíam do Clube sem
controle algum. Hoje só é permitida a saída com
autorização prévia do encarregado e, mesmo assim,
estes últimos são orientados a permitirem a saída
somente em casos de urgência.
PATRIMÔNIO
– Elaboração de uma relação, constando todos os bens
móveis do Clube (máquinas, equipamentos, móveis,
etc.);
– Controle de uso dos veículos do Clube com anotações
em planilha, constando: nome do motorista, quilometragem inicial e final, destino, hora de saída e chegada.
Essa medida reduziu consideravelmente o consumo de
combustível e de peças de reposição com manutenção;
– Controle de retirada de material do almoxarifado, uso
de máquinas elétricas e de equipamentos eletro
eletrônicos, com anotações em planilha, constando
nome do funcionário, data da retirada e entrega, além
do teste de funcionamento dos equipamentos.
ALMOXARIFADO / COMPRAS
– Controle de retirada de peças de reposição elétrica e
hidráulica, sendo necessária devolução da peça
danificada para a entrega de outra;
– Redução do uso de cartuchos de tinta para impressoras
com o controle de retirada, através de anotações em
planilhas, constando o nome do funcionário e data da
retirada do produto.
ENFERMARIA
- Corte de compra de medicamentos para a enfermaria,
permanecendo apenas a compra de produtos de
primeiros socorros. Essa medida visa evitar futuros
problemas com sintomas de efeitos colaterais após o uso
indevido de medicamentos sem receita médica, por
funcionários ou associados;
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– Redução do uso de spray de relaxante muscular,
através do controle de seu uso (normalmente utilizados
nos campos de futebol) sendo necessária a devolução do
vasilhame vazio para a entrega de outro.
RECURSOS HUMANOS
– Implantação do Cartão Alimentação para os funcionários. Todo funcionário que não faltar ao serviço nos dias
de segunda-feira, sábado, domingo e feriados, dentro
do período do ponto, passa a ter direito ao cartão no
mês seguinte. Medida adotada para reduzir o número
constante e crescente de faltas nesses dias. Resultado:
redução de 120 faltas/mês para 40 faltas/mês;
– Prioridade de contratação de funcionários que
residam próximo ao Clube, com incentivos através de
prêmios para funcionários que indicarem outro. Tal
medida foi implantada para reduzir o custo com a
compra de vales transportes;
– Implantação do relógio biométrico de registro de
ponto dos funcionários, atendendo normas da área
trabalhista;
– Instalação de câmera na área do relógio de ponto, com
o objetivo de acompanhar, controlar e averiguar o ato
do registro de ponto, quando necessário;
– Controle do vale refeição. Hoje, o funcionário deve
retirar o seu vale almoço ou vale lanche no
Departamento Pessoal, após preencher a planilha com o
seu nome, no horário apropriado para o seu uso devido.
Essa medida possibilitou o acompanhamento diário da
presença de cada funcionário;
– Aprovação de um índice bem acima da inflação para o
reajuste do salário da maioria dos funcionários no mês
de março/2011;
– Resolução de problema trabalhista antigo. Acordo do
índice para o reajuste do salário dos funcionários para o
ano base 2009. Esse reajuste deveria ter ocorrido em
março de 2010 e estava parado na Justiça do Trabalho;
– Criação do 1º JIFU - Jogos Internos dos Funcionários,
nas modalidades: tênis de mesa, futebol soçaite,
natação, peteca, vôlei de areia, dama, truco e corrida.
O torneio tem como objetivo principal, estimular a
prática de esportes entre funcionários, além do
aprimoramento e fortalecimento dos laços de amizade
entre eles;
– Implementação de vários cursos para os funcionários
do Clube, dos concessionários e para os próprios
concessionários. O objetivo principal é prepará-los para
melhorar o atendimento e o relacionamento com os
associados e entre eles;
– Redução do quadro de funcionários nas 3 áreas:
administrativa, limpeza e manutenção, sem prejudicar
a prática dos serviços necessários ao bom funcionamento do Clube.

Geral

UM PEDIDO A PAPAI NOEL
‘‘Papai Noel, neste Natal eu desejo que a paz e a harmonia encontrem moradia em todos os corações.
Que a esperança seja um sentimento constante em cada ser que habita este planeta.
Desejo que o amor e a amizade prevaleçam acima de todas as coisas materiais.
Que as tristezas e mágoas sejam banidas dos corações, dando lugar apenas ao carinho.
Que a ‘dor do amor’ encontre o remédio em outro amor.
Que a dor física seja amenizada, e que Deus esteja ao lado de todos, dando muita força, fé e resignação.
Que a solidão seja extinta, e no seu lugar se instale a amizade verdadeira e o companheirismo.
Que as pessoas procurem olhar mais à sua volta, e não tanto para si mesma.
Que a humildade e o respeito residam na alma e no coração de todos. ‘Que saibamos amar e respeitar o próximo como
a nós mesmos’.
Desejo também que meu pedido se realize não só neste Natal, mas em todos os dias de nossas vidas!’’
Um ano novo repleto de saúde, paz e amor para toda família jaraguense.
Hilda Goes

Quem fez e faz história
Vandique Persechini S. Cunha
‘‘Sou sócio desde novembro de 1965, e quero compartilhar com os demais associados, dois eventos marcantes em
minha vida dentro do Clube: o primeiro, o aniversario do Jaraguá nos idos de 1965, quando esteve aqui presente o
cantor Autemar Dutra. Foi maravilhosa e muito marcante essa festa. O outro foi o revéillon da virada do século,
muito bonito e alegre. O clube estava todo enfeitado e maravilhoso.
Tenho comigo outras duas situações inesquecíveis, não só para mim como para tantos outros sócios. Uma foi a
vitória da proposta transparência nas eleições do Clube em 1999, com a escolha do companheiro Milton Miranda
para Presidente. E um momento nem tão marcante para a maioria, mas para mim, importantíssimo que guardo na
memória com muito carinho e alegria, foi o único título de campeão do CIFU, em 2004.
Tenho vários amigos no Jaraguá, mas destaco alguns: José Martins Liva (Zeca) em memória, Ari, Ali, Wanderley , Marcos Newton e Duca
Agredito na gestão do Presidente Goes e do Vice Faria, principalmente pela capacidade de trabalho e humildade de ambos. Com eles o
Clube caminha bem. Um abraço a todos.’’
Hermes Andrade Ávila
‘‘Sou sócio desde 1987. No próximo ano, 2012, estarei comemorando “bodas de prata” como associado do Jaraguá:
25 anos.
As lembranças e todos os momentos marcantes fazem parte de nossas vidas, assim como o passado, o presente e o
futuro. Alguns momentos foram tão marcantes que nunca os esquecerei. Outros não marcaram tanto, mas ficaram
registrados no meu coração. Assim também são as pessoas. Muitas entraram na minha vida e sempre me lembrarei
delas. Outras entraram e saíram despercebidas. Mas, independente do quanto, sempre estarão em minha
lembrança e nos meus pensamentos. A vida é feita dos momentos que passamos que são importantes para nós. Não
importa se são bons ou maus momentos. O mais importante mesmo são as pessoas. Elas podem não ser eternas, o
que deve ser eterno são o sentimento, a lembrança e os momentos que, para sempre ficarão guardados no meu
coração. Materialmente, entre tantas, a que mais me emocionou realmente foi a inauguração do Complexo Esportivo das quadras cobertas.
Várias foram as situações guardadas na memória, mas a amizade construída ao longo desses anos é a mais marcante e se traduz num texto
de Érico Veríssimo que fala sobre amizade e amigos: “A amizade é uma virtude que muitos sabem que existe, alguns descobrem, mas poucos
reconhecem. A amizade quando é sincera, o esquecimento é impossível. Amigos são a outra parte do oceano que a gota procura... Amigo é
a luz que não deixa a vida escurecer. Amigo é aquele que conhece todos os seus segredos e mesmo assim gosta de você! Amigo é aquele que
nos faz sentir melhor e sobretudo nos faz sentir amados... Amigo é aquele que, a cada vez, nos faz entrever a meta e que percorre conosco
um trecho do caminho. Amizade é como música: duas cordas afinadas no mesmo tom, vibram juntas... Amizade, palavra que designa vários
sentimentos, que não pode ser trocada por meras coisas materiais... Deve ser guardada e conservada no coração!!!"
Amigos são tantos que fica difícil citar nomes, poderia cometer injustiça omitindo alguns. Como destaque os meus amigos e companheiros
da Gestão 2002/2004: Willer, Cocenza, De Leon, Hamilton, Vandique, José Martins, Pedro Ricardo, Ivan (in memorian), Lapa, Waltinho e
Paulão.
Goes e Faria sãos dois homens por quem tenho o maior respeito e admiração. Administradores inteligentes e de grande visão empresarial,
íntegros, corretos, honestos e de uma simplicidade inigualável. Não precisam do Jaraguá para proveito próprio. O Jaraguá está em boas
mãos. Podem confiar.’’
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