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JOGOS EDUCATIVOS

ATIVIDADES LÚDICAS

*Agende sua sondagem pedagógica

A nova sede da Educação Infantil oferece um espaço cuidadosamente
projetado para estimular o brincar, a capacidade de se relacionar e
aprender da criança. Ambiente afetivo que valoriza novas vivências e
facilita a apropriação do conhecimento. Formação contínua dos
professores com valorização da arte, do movimento, da imaginação e do
brincar. Tudo pensado para tornar a educação ativa, integrada e prazerosa.

DO MATERNAL AO ENSINO MÉDIO
MANHÃ, TARDE E INTEGRAL
Unidades I, II e III.

3497-6919

MATRÍCULAS 2013
GARANTA JÁ SUA VAGA
*

www.donaclara.com.br

espaço aberto

EDITORIAL
Passamos da metade de
nosso mandato à frente da
administração do Jaraguá
Country Club. Temos trabalhado com afinco e muita
responsabilidade, seguindo
rigorosos critérios que nos
impusemos desde o início
de 2011. Não agimos por
impulso e sim a partir de
análise detalhada realizada
em equipe.

Com bastante foco no social, onde a inovação se torna prática comum, observamos que o Happy Hour
caiu no gosto de nossos associados e se torna, a cada
dia, mais procurado e valorizado. É realizado em uma
sexta-feira por mês e o próximo já está marcado para
14 de setembro.

Assim sendo, chegamos num momento onde a saúde
financeira de nossa gestão nos proporciona anunciar
que começaremos imediatamente as obras de criação e
desenvolvimento do Deck Norte e construção da piscina
aquecida e coberta, antiga reivindicação de inúmeros associados. E para que seja tudo feito de forma clara, foi
constituída a Comissão de Obras, com representantes de
todos os poderes do clube, assim
como da sociedade jaraguense.

Nos campos, a bola continua rolando redonda com o início do Cifuzinho e do Tatu. No futevôlei, mais um torneio
com a participação e integração de veteranos e novatos.
Na sinuca recebemos a grata visita dos amigos do clube
Dom Pedro II num Torneio Interclubes. Na área do Tatu,
seja no boliche, buraco ou truco, estamos sempre tendo
competições movimentadas e alegres. E vem aí o Torneio Primavera
para os usuários dos Esportes Especializados, onde a promessa de grandes jogos é grande.

O Deck Norte será a ampliação
do espaço útil a ser utilizado à
beira da piscina da passarela
em direção sobre as atuais quadras de peteca. Abaixo desse
deck, será construída a piscina
aquecida com toda infraestrutura necessária para treinamento e aulas de natação, com
vestiários e arquibancada.

Na comemoração pelo Dia dos Pais, houve uma série de
eventos: o Baile, a Missa Especial, o Almoço Musical, a entrega de brindes e ainda show da banda Samba de Comadre, em mais um trabalho exemplar do Comitê Feminino
em conjunto com a Diretoria Social.

É o Jaraguá pujante,
que vibra por si só e
que mostra seu valor...

Ao lado da piscina do solzinho, será inaugurado, em muito breve, o Deck Sul, também com ampliação de área
útil e construção de nova lanchonete e sanitários. Uma
grande comodidade para os usuários do parque aquático.
Para o mês de setembro entregaremos também a quadra
poliesportiva coberta.
Seguindo nosso lema de integrar cada vez mais nossos
associados e atender às demandas de cada área, iniciaram-se as obras para transformação de uma quadra de
basquete em quadra de tênis de saibro. E ainda criação
de vestiários exclusivos para frequentadores das duas
modalidades. Aos jogadores e alunos de basquete, esclareço que a outra quadra receberá melhorias e arquibancada, e que a quadra poliesportiva coberta terá horários
exclusivos para os jogadores de basquete. Ou seja, atendemos às duas áreas sem prejuízo de ninguém.
Em breve daremos início à reformulação do Parquinho
com criação da pista de skate, sala exclusiva para tênis
de mesa e novo berçário. E antes do verão o toboágua
será totalmente revitalizado.

ESPAÇO

PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:

“Parabéns às atletas do Jaraguá pelo brilhante desempenho no Campeonato
Brasileiro de Nado Sincronizado em João Pessoa, Paraíba. Isso mesmo
Jaraguá: vamos apoiar e incentivar nossas atletas!Parabéns a todos!”
Claudia Barbian Magalhães

Débito Automático 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.

“Fazia alguns meses que não ia ao Clube. Este fim de semana tive o prazer
de frequentá-lo com meu marido e meus filhos. Logo percebi como tem
mudado, e pra melhor. Há agora um melhor equipamento de som para avisos
diversos, a portaria B está ficando aberta no meio de semana (coisas que
muitos reclamavam e não eram atendidos nas gestões passadas), houve uma
melhoria na divulgação de eventos (com datas já estipuladas para que o sócio
se planeje com antecedência), e as obras não param. Por isso e muitas outras
coisas que o Clube Jaraguá tem sido referência entre tantos outros clubes da
cidade. Vi que não posso passar tanto tempo assim sem frequentá-lo.
PARABÉNS, JARAGUÁ ! PARABÉNS À NOVA GESTÃO QUE, COM MAESTRIA, TÊM
APROVEITADO MUITO BEM AS TAXAS DE CONDOMÍNIO EM BENEFÍCIO DOS
SÓCIOS E SEUS CONVIDADOS.”
Patrícia Amaral Braga

Atenção frequentadores do Boliche
Todos os associados que possuem escaninho no boliche do Jaraguá
deverão providenciar seu recadastramento durante o mês de setembro,
junto ao funcionário responsável pelo setor: Sr. João Carlos, no horário de
funcionamento do boliche.
Após esse prazo, quem não se recadastrar, terá, automaticamente, perdido
seu direito ao escaninho, quando seus pertences serão retirados e ficarão
à disposição, por mais um mês, no próprio Boliche.
Aqueles jogadores de boliche que não possuem escaninho e assim
desejarem ter direito a um, deverão se cadastrar e solicitar o seu uso.
Assim será criada uma lista e, à medida que forem surgindo vagas, eles
serão disponibilizados para novos usuários.

Nossos pêsames aos familiares de:
- Conselheiro deliberativo DJALMA JOSÉ PIMENTEL, falecido em 10 de agosto

2ª Macarrão do Buraco do Cocenza:

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

Acontecerá na noite de 15 de setembro, no salão social, o 2º Festival de
Macarrão Beneficente do Buraco do Cocenza. Convite individual à venda ao
preço único de R$ 20,00 com direito a self service de massas e tira gosto.
Interessados podem procurar a turma do Buraco do Cocenza, às quintas-feiras,
no quiosque 5, a partir de 19 horas.

A

B

A todos, ótima leitura.

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club

revista@jaraguaclub.com.br

ERTO

Conselho Deliberativo

Mesa Diretora
Presidente: José da Silva Alves
Vice-presidente: Sinval Cossenzo Sobrinho
1º secretário: Christian Trigueiro A. Silva
2o Secretário: Hamilton Elesbão de Siqueira

É o Jaraguá pujante, que vibra por
si só e que mostra seu valor de ser
um local de família e de amigos,
onde a esportividade e amizade
reinam absolutos.

Aproveito para destacar os honrosos convites recebidos
nesse último mês quando fui empossado como membro
do Conselho Consultivo da Fundação CDL-BH e ainda recebi, em nome do Jaraguá, homenagem da Polícia Militar
pela parceria que temos desenvolvido com ela pela promoção da paz social na região. Agradeço ao Bruno Falci,
Presidente do CDL-BH, pelo convite, ao Major Jean Jaques
pela indicação e ao Tenente Coronel Alves pelo reconhecimento.
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Conselho Fiscal
Diretoria Executiva

Presidente: Felisberto Goes
Vice-Presidente: Marco Faria
1º Diretor Secretário: Luiz Flávio Greco
2º Diretor Secretário: Roberto Goes
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: José Basílio Caetano
Diretor de Esp. Especializados: Sérgio Freitas
Diretor de Esportes Recreativos: Wellington Padovani
Diretor de Esp. da Área do Tatu: Alfredo Noce
Diretor de Futebol de Campo: Rogério Marinho

Mesa Diretora
Presidente: José Gusmão
Secretária: Shirley Cristina Campos Queiroga

Conselheiros Natos

Benito de Oliveira Mussolini
Celso Renato Alves Vasconcelos Lima
Felisberto Goes - Licenciado
Hermes Andrade Ávila
Ismael da Rocha
Luiz Antônio Vasconcelos Alves de Lima
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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Quem é Quem no futebol
Rogério de Oliveira Marinho, 57 anos, pai de Samuel, Júlio César e
Fernanda, sócio desde 1985, é o atual Diretor de Futebol. Rogerinho possui vasta experiência na área, tendo sido assessor de futebol de campo
durante os últimos 12 anos que antecederam a atual Gestão. Foi ainda
conselheiro e membro da comissão disciplinar.

Atualmente conta com o auxílio dos amigos e assessores Gilmar Antônio
da Silva, Geovane José Ribeiro e Tadeu Emídio da Costa. A Comissão do
Cifu foi formada por Vanderley F. Caldeira, Vandique P. S. Cunha, Ali Rachid
Lauar e Ari Freitas Luz, tendo ainda como colaboradores, André Luiz Rodrigues de Almeida e Bruno Lage Duarte.

Cifu 2012

Exemplo de decisões tomadas em reunião, antes da realização do CIFU: ficou decidido que deveríamos ser mais rígidos
com atletas indisciplinados.
Consequência: A média de 80 cartões vermelhos por campeonato passou para:

Ele é responsável por uma área do clube, frequentada por mais de 1000
sócios semanalmente, onde decisões quanto a reclamações e ou sugestões são tomadas em conjunto com assessores, peladeiros e líderes de
peladas, em reuniões que acontecem antes de cada temporada, sempre
levando-se em conta o beneficio da maioria.

Rogerinho

Sua área consiste no seguinte:
Campos de Futebol
O Jaraguá possui 4 campos de futebol:
•
Campo A e Campo B (grama)
Usados para peladas organizadas, escolinha e
campeonatos internos de
futebol (CIFU e CIFUZINHO)
•
Campo C (grama)
Usados para peladas infantis e CIFUZINHO.
•
Campo D (grama sintética)
Uso liberado para peladas em geral, escolinha e CIFUZINHO.
Peladas Organizadas nos Campos A e B:
01

Terça Feira

16h00min às 17h00min

50tão

02

Quarta Feira

16h00min às 17h00min

Milionários

03

Quinta Feira

16h00min às 17h00min

Amizade

04

Sexta Feira

16h00min às 17h00min

Sexta Super

05

Sábado

08h30min às 09h30min

MEH

06

Sábado

09h30min às 10h30min

Osmar

07

Sábado

14h00min às 15h00min

Solão

08

Sábado

15h00min às 16h00min

Viramizade

09

Sábado

16h00min às 17h00min

Vagalume

10

Domingo

07h00min às 08h30min

Primeira Pelada

11

Domingo

08h30min às 09h30min

Marimbondo

12

Domingo

09h30min às 10h30min

40tão

13

Domingo

10h30min às 11h30min

Pelada Domingo

14

Domingo

11h30min às 12h30min

Pelada das Onze

15

Domingo

12h30min às 13h30min

Pelada Meio Dia

16

Domingo

13h30min às 14h30min

Pedro Testa

17

Domingo

14h30min às 15h30min

Uma por Mês

CIFU/2011 - 45 cartões vermelho
CIFU/2012 - 37 cartões vermelho.
E ainda atos de indisciplina foram transformados em pena
alternativa, como cestas básicas doadas a instituições de
caridade.
Pesquisa realizada durante o campeonato definiu por fazer
a festa de encerramento CIFU / Tatuzinho logo após as partidas finais nos quiosques dos campos, e que contou com a
presença de, aproximadamente, 3 mil pessoas.

CIFUZINHO – Campeonato Interno
de Futebol Infantil
Sistema de irrigação automatizado do Campo B

Início das Atividades
Em fevereiro, iniciam-se os preparativos para o CIFU
e CIFUZINHO. São feitas reuniões com assessores,
comissão organizadora, comissão disciplinar e líderes de peladas, onde são discutidos: divulgação, inscrições, patrono, material esportivo, patrocinadores,
arbitragem, separação das equipes, sorteio das equipes, premiação, serviço médico, forma de disputa, regulamento, tabela, equipe para trabalhar nos jogos,
fotógrafo, súmulas, informações no site do Clube,
cerimônia de abertura, dentre outros assuntos. A vontade da maioria sempre prevalece.

Abertura: Agosto / Término: Outubro
Disputado por 450 sócios com idades entre 05 a 18 anos.
Novidades: Mães de atletas estão atuando como técnicas de
equipes. E neste ano teremos um álbum de figurinhas com
todos os participantes do CIFUZINHO.

Obs.: O Jaraguá disponibiliza transporte, alimentação e toda
infraestrutura (treinadores e assistência médica) a seus atletas em viagens ao interior do estado, para disputa desses
campeonatos.
Viagem à Europa
No início deste ano, a Escolinha de Futebol do Jaraguá foi
convidada pela Federação Mineira de Futebol Society, para
um intercâmbio esportivo na Europa, nas cidades de Milão,
Valência, Mônaco, Barcelona.

Viagem à Europa
Cifuzinho 2012

CIFU – Campeonato Interno de Futebol
Abertura: Abril / Término: Julho
Disputado por 704 sócios com idades entre 19 a 77 anos.
Novidades: Abertura conjunta do CIFU com o Tatuzinho,
onde desfilaram juntos, pais e filhos.
Presenças: Prefeito de BH, Márcio Lacerda, mascotes
Coelhão, Raposão e Galo Doido, ex-jogadores Ângelo e
Marques (Atlético) este último atual Deputado Estadual,
vereadores e outras autoridades.

com novos horários e dias de treinamento.
Antes: Aulas às terças e quintas de18h30 às 20h, e sábado,
de 9h às 12h
Hoje: Alunos treinam pela manhã, tarde e à noite. Disputam
o Campeonato Mineiro IMEF (Instituto Mineiro das Escolas de
Futebol) em 6 categorias e a Copa AQUI de futebol SOCIETY
também em 6 categorias.
Resultados em 2011:
Campeão na categoria 1997 – Campeonato IMEF
Campeão na categoria 1998 – Campeonato IMEF
Quartas de final na categoria 2000 - Campeonato IMEF
Campeão na categoria 2003/2004 – Copa AQUI
Vice-campeão na categoria 1997/1998 – Copa AQUI
Vice-campeão na categoria 1999/2000 – Copa AQUI

Cinquentíssimo
Abertura: Agosto / Término: Outubro
Disputado por 96 sócios atletas com idades entre 55 a 89
anos este campeonato é disputado às terças feiras e é organizado pelos dirigentes da pelada Grêmio dos Cinquentões e
conta com o apoio desta Diretoria.

Escolinha de Futebol
Inovação: Maior abertura oferecida à escolinha de futebol,

No jogo Jaraguá X Cruzeiro (Escolinha) tivemos um público
aproximado de 1000 pessoas no clube

Encerramento das atividades
O encerramento das atividades acontece na terceira semana do mês de Dezembro, para reforma dos campos, com
retorno previsto para o mês de Março do ano seguinte.
No período de reforma, o Jaraguá negocia e disponibiliza o
campo do Colégio Militar, a custo zero. Neste período, o campo
D (grama sintética) também é muito utilizado pelos peladeiros.
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Quem é Quem no tatu
Jaraguense desde fevereiro de 1986, pessoa tranquila, de fala sincera e
convívio amigo. Assim se caracteriza Alfredo Noce, assíduo frequentador
e atual Diretor da Área do Tatu, que agrega as seguintes modalidades: boliche, buraco, futebol soçaite, futevôlei e truco. Aos 58 anos, pai de 3 filhos,
já foi conselheiro fiscal na Gestão 99/01, conselheiro deliberativo na Gestão
02/04 e assessor da Área do Tatu na Gestão 05/07.

No 1º semestre/2011, o TATUZINHO – Campeonato Infantil de Futebol Soçaite de Areia – teve a participação
de mais de 300 atletas, divididos nas categorias: Mirim,
Infantil, Juvenil, Infanto-juvenil e Júnior.
No 2º semestre/2011, o TATU – Campeonato de Futebol
Soçaite de Areia – teve a participação de 136 atletas,
divididos nas categorias: Máster, Sênior e Especial.
No 1º semestre/2012, o TATUZINHO teve a participação
de 275 atletas, divididos nas categorias: Iniciante, Pré-mirim, Mirim, Infantil e Juvenil. A novidade foi a categoria Fraldinha, atletas de 5 e 6 anos, que realizaram 3
jogos, num momento de grande confraternização entre
as crianças, pais e demais associados do clube.
Iniciou-se no domingo, 26 de agosto, o TATU/2012, com
a participação de 126 atletas, divididos nas categorias
Máster, Sênior e Especial. O campeonato será realizado
aos domingos, até o dia 21 de outubro, quando teremos
as finais e a festa de confraternização entre os participantes e família.
FUTEVÔLEI
Em Janeiro/2011 foi realizado o “1º Torneio de Futevôlei
das Estrelas”. Tivemos a presença de grandes jogadores
do futebol brasileiro, além da participação da dupla feminina campeã brasileira.
Em fevereiro/2011, teve início o 1º Campeonato de Futevôlei Aberto do Jaraguá. A confraternização saiu do

Mineiro Individual” na pista do Jaraguá. torneio realizado pela Federal Mineira de Boliche do Estado de Minas
Gerais.
Em outubro/2012 iniciará a “Taça Jaraguá Bowling” e,
após a final, será feita a confraternização entre todos os
bolicheiros do Jaraguá e da Federação.

1º Torneio das Estrelas 2011

BURACO

E de um forma bem peculiar e amiga, conduz os vários torneios que acontecem em sua área, contando sempre com seus respectivos assessores:
Truco: João Carlos Monteiro / Futevôlei: João Carlos Martins / Buraco:
Silvana Grijo de Almeida / Boliche: Juliano Bueno Silva / Futebol: Marcelo
Peito - Maurício Rodrigues de Mora - Roberto Márcio Abrantes - Percy dos
Reis - Sérgio Sadock Vianna Filho - Alysson Cardoso

FUTEBOL DE AREIA
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Em julho/2011, a área do boliche foi reformada. A parede recebeu nova pintura, os alisares e rodapés foram
substituídos por novos, em granito, e parte da pista, que
encontrava-se danificada, foi trocada. E ainda novos
monitores foram instalados.

Peladeiro às terças e aos domingos no campo A do Tatu, truqueiro nas horas
vagas, Alfredo procura ampliar seu leque de esportes nem um pouco radicais e, atualmente, está aprendendo a jogar buraco com a “Turma do Buraco
do Cocenza”.

Seguem abaixo eventos realizados até o presente momento na Área do Tatu:

quem é quem

No 1º semestre/2011 foi realizada a “Maratona Diurna”
e o “Campeonato de Buraco”.

Alfredo Noce

tradicional churrasco e foi feita a “Comida de Buteco”.
No 2º semestre/2011 tivemos o “9º Torneio Waguininho”. A festa de confraternização foi feita em novembro,
com entrega de troféus e medalhas.
Iniciou-se no sábado, 25 de agosto, o “2º Torneio Interno
de Futevôlei do Jaraguá”, com participação de atletas
que já praticam a modalidade e de novos adeptos. A TV
PUC está presente ao evento, com a finalidade de aprender e divulgar esse esporte que vem crescendo no país.
BOLICHE
No 1º semestre/2011 foi realizado o “Torneio Início”.
Esse torneio é muito importante, pois a partir dele se dá
o ranqueamento dos atletas.
Tivemos ainda o “Torneio de Duplas” e o “Torneio Infanto
Juvenil. A festa de confraternização foi realizada em julho com premiação aos ganhadores.
No 2º semestre/2011 tivemos o “Torneio Individual” e o
“Torneio de Tercetos”.
Em setembro/2011 teve início a “Taça Jaraguá Bowling”,
evento que reúne os maiores jogadores de boliche de
Minas Gerais, que representam seus Clubes.
No 1º semestre/2012, tivemos novamente o “Torneio Início” e o “Torneio de Duplas”.
Está em pleno andamento o “Torneio de Tercetos” e, em
seguida, ocorrerá o “Torneio Individual”.
Em 22 de setembro acontecerá a final do “Campeonato

Em julho/2011 foi realizada a “Maratona Noturna”, em
agosto/2011 a “Maratona Diurna” e em setembro/2011
teve início o “Campeonato de Buraco” do 2º semestre.
No 1º semestre/2012, novamente tivemos a “Maratona
Diurna” e o “Campeonato de Buraco”. A festa de confraternização foi realizada em junho. Na entrega da premiação tivemos o inédito “Troféu Abacaxi” que foi dado
para a dupla que ficou em último lugar.

Premiação do Boliche 2012

Foi realizado no domingo, 19 de agosto, a “Maratona Diurna” e em setembro terá início o “Campeonato de Buraco”.
Toda quinta-feira, no Quiosque da Melhor Idade, reúne a
“Turma do Buraco do Cocenza”. Turma bem animada e, a
cada dia, maior. Já aconteceu o 1º Macarrão do Buraco
do Cocenza no ano passado, e está previsto o 2º Macarrão para Setembro.

Premiação do Truco 2012

TRUCO
No 1º semestre/2011 tivemos o “Campeonato de Truco
– 1º Pep Rally”. A grande novidade é que o campeonato
foi feito itinerante, de forma a integrar os truqueiros em
todas as áreas do clube. A final foi feita no tradicional
varandão do boliche.

Premiação do Buraco 2012

No 1º semestre/2012 foi realizado o “Campeonato de
Truco”, onde tivemos a expressiva participação de 32
duplas. Durante o torneio, aconteceu a primeira etapa
das divisões “Ouro” e “Prata”.
Teve início no dia 19 de agosto o “1º Torneio de Campeão dos Campões de Truco do Jaraguá”, que se estenderá até o dia 02 de setembro.
Está previsto para começar em setembro o “Campeonato Misto” e o inédito “Trukinho”, onde atletas de 13 a 18
anos incompleto poderão participar.
Premiação do Tatuzinho 2012
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Cifuzinho

tatu

Cifuzinho

A vez da garotada
Domingo, 19 de agosto, mais uma manhã de grande movimento na área do futebol de campo. Aconteceu a abertura do
24ª edição do Cifuzinho - Campeonato Interno de Futebol Infantil - com a participação de mais de 400 crianças e adolescentes, onde o homenageado foi Élcio Dias de Sá, o Fizinho,
responsável por relevantes serviços prestados às escolinhas
de futebol do Jaraguá.
A família jaraguense lotou as imediações do Campo B, para
incentivar a garotada no desfile. Estiveram presentes, a Diretoria Executiva, patrocinadores, personalidades de outros
clubes, representantes da Polícia Militar, empresários, patrocinadores e políticos.
O campeonato promete mexer com emoção de todos até
dia 21 de outubro, data marcada para as finais do Cifuzinho.
Haja coração!!! Os jogos acontecem aos sábados, à tarde e
nos domingos, pela manhã. Veja fotos e acompanhe todos os
detalhes pelo nosso site: www.jaraguaclub.com.br

Rogerinho e o Patrono Fizinho

E
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Tatu

Campeonato
de levantar
a poeira

stá certo que o campeonato não tem um grande
número de participantes, mas não deixa a desejar a nenhum outro torneio de futebol do Jaraguá.
Pelo contrário, os jogos são excessivamente emocionantes e disputados. Esse é o Tatu – Campeonato de
Futebol Soçaite de Areia – que teve a abertura oficial no
domingo, 26 de agosto e que homenageou o sócio Roberto Lorentz, com a entrega de uma placa pelos bons
serviços prestados.

Os atletas que participam dizem que “é uma competição
gostosa de se jogar”, a disputa é grande e o choque entre
os jogadores se torna inevitável. Mas tudo dentro de uma
postura esportiva amiga e competitiva. São três categorias onde a integração se torna maior quando notamos
que vários são os jogadores participantes de peladas durante a semana. Assim o Tatu se torna mais uma confraternização onde ninguém quer perder.
Os jogos acontecem nas manhãs de domingo e a final
está prevista para 21 de outubro. Até lá, muito suor e futebol de levantar poeira. Vá ao clube, participe, torça e depois acompanhe pelo site resultados e fotos.

Banda do Colégio Militar

Torcida do Tatu

Hasteamento das Bandeiras por Renato, Faria e Sérgio

Patrono Roberto Lorentz
e Alfredo Noce
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Dia dos Pais

Comemorações Diversas

para os Pais

Dia dos Pais
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Dia dos Pais

No domingo, 12 de agosto, a missa especial comandada
pelo Padre Gleicion Adriano lotou o Belvedere e, em seguida,
aconteceu o almoço musical no salão social, também bem
prestigiado por associados e familiares. E durante todo o dia,
os pais compareceram ao clube e receberam um belo brinde
entregue pela Diretoria Executiva..

Samba de Comadre

E ainda na noite de 14 de agosto, véspera de feriado,
numa iniciativa do Comitê Feminino em parceria com a
Diretoria Social, em homenagem aos pais, show especial
no salão social. Para finalizar, apresentação gratuita de
Samba de Comadre, banda formada por 5 mulheres e que
animou muito a todos que lá estiveram. Parabéns a todos
os pais e vejam mais fotos em nosso site.

Baile dos Pais

Desde o ano passado, comemoração pelo Dia dos Pais
tem sido de forma diferenciada. Este ano, o Jaraguá homenageou os pais de várias formas. Na sexta-feira, 10 de
agosto, no salão social, aconteceu o Baile dos Pais, numa
noite tranquila, onde associados e convidados lembraram
um pouco dos anos 60 e curtiram o melhor do Beatles
com a Banda Hocus Pocus. Logo depois foi a vez de Hits
Company onde vários ritmos de épocas diferentes animaram o público até altas horas da madrugada.

Hocus Pocus
Padre Gleicion

Pura animação no Baile dos Pais
Entrega de brinde aos pais

Diretor Financeiro, Ronald com ex-Presidentes Hermes e Miltinho
Missa do Pais

Presidente Goes, Vereador Pablito e o Dep. Federal Eros Biondini

Almoço Musical

Samba de Comadre
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INFORME DA

SINUCA
Campeonato Mineiro de Sinuca 2012 - Categoria Sênior.

No dia 23 de agosto encerrou-se a disputa do Campeonato
Mineiro de Sinuca de 2012 - categoria sênior, disputado no
salão do Olympico Club.
Em sensacional sequência melhor de 7 partidas, o jogador e
sócio Geraldo Magela, venceu o renomado jogador Luiz Antônio pelo placar de 4 x 2, sagrando-se Campeão Mineiro.
Parabéns ao Magela pela brilhante vitória.
Ele passa a ser o representante mineiro no Campeonato Brasileiro de Sinuca, categoria sênior.

Campeonato Mineiro de Sinuca 2012 - Categoria Máster
O campeonato será realizado no período de 6 a 9 de setembro deste ano no Clube dos Oficiais da Polícia Militar – COPM.

Equipe do Dom Pedro II

CIFU

Torneio Vapt Vupt nº71/2012 - realizado em 26/08/2012.
CATEGORIA: OURO
O Torneio na Categoria Ouro não foi realizado por motivos de inscrições insuficientes.
CATEGORIA: PRATA
CAMPEÃO: MOREIRA (José Moreira de Almeida),
2º Lugar: DALCIO (Dalcio Antonio Cardoso),
3º Lugar: MIGUEL (Miguel Antonio Mendes Cota).

ABRIR O
PRIMEIRO
LIVRO

ESCREVER
UMA
GRANDE
HISTÓRIA.

Torneio Interclubes de Sinuca
Realizado no domingo, 19 de agosto, no salão de sinuca
do clube, a primeira rodada de partidas entre o Jaraguá e
o Clube Recreativo Dom Pedro II, da cidade de Conselheiro
Lafayete. Foi um domingo de integração entre os jogadores
e família, onde a disputa, como não poderia deixar de ser, foi
acirrada. Cada clube é representado por duas equipes: A e B,
com 5 jogadores cada.
Resultado:
Equipe A - Jaraguá 19 X 6 Dom Pedro II
Magela (5), Leandro (5), Zema (3), Luiz Rogério (4) e Madeira (2)
Equipe B - Jaraguá 17 X 8 Dom Pedro II
Ângelo (4), José Ramos (4), Valentin (3), Rodrigo (5) e Guelo (1)

Salão de Sinuca do Jaraguá

Equipe do Jaraguá e Diretoria

Democracia Futebol Clube
Aos domingos, a partir de 9h30 da manhã, a democracia impera na quadra de futsal, que se encontra ao lado do Campo
A. Há anos uma turma de peladeiros encontra-se para descontraídas partidas.
“Aqui é só chegar e colocar no nome na tabuleta”, vai logo
avisando Pergentino um dos assíduos participantes do futsal.
Lá as regras são simples: uso obrigatório de tênis, respeitar o
próximo e se divertir muito.

O número de participantes varia de domingo para domingo.
“Depende da época do ano. Varia entre 20 a 40 jogadores. Nas
férias enche mais”, comenta Edgar, outro assíduo jogador e
participante da Confraria do Salão, como Pergentino, Fausto,
João e Cal, grupo de peladeiros, responsáveis pela organização
de confraternizações entre os frequentadores da área. Tudo
bem organizado e democrático onde participa quem quer.
Para aqueles que queiram fazer parte dessa turma, cheguem
cedo à quadra no domingo, coloquem seus nomes na tabuleta e boa sorte.
Futsal

Acima de 16 anos, todo e qualquer associado pode participar. A primeira pelada começa por volta de 9h30, assim que
der quórum para formação de dois times. O goleiro fixo tem
presença garantida na pelada. Cada partida dura 10 minutos
corridos e permanece o ganhador. Caso o mesmo time vença
3 jogos diretos, sai e volta na primeira de fora.

A história do Coleguium - Rede de ensino é marcada pelo compromisso com os melhores resultados, por isso, fomos reconhecidos
e premiados como uma das 10 melhores escolas do Brasil no ranking do Enem 2011. Isso só foi possível graças à confiança
depositada no Coleguium pelos milhares de alunos que ao longo de 25 anos contribuíram para cada vitória e conquista.
Agradecemos a todos que fizeram parte dessa trajetória de sucesso.

HÁ 25 ANOS CONQUISTANDO
OS MELHORES RESULTADOS.
PAMPULHA • GUTIERREZ • NOVA LIMA • LAGOA SANTA

Rua Coronel Marcelino, 182, Jaraguá.
www.coleguium.com.br | Tel: 3490-5000

Nado Sincronizado
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Nado

em João Pessoa

No períoodo de 15 a 19 de agosto, a equipe de Nado Sincronizado do Jaraguá, representada por Maíra, Aline, Isis, Malú, Érika
e Lorena, participou do Campeonato Brasileiro de Categorias, realizado em João Pessoa-PB. A equipe viajou com o patrocínio do
próprio clube, Visual Tecidos e apoio da Gedore e Central Press,
sobre coordenação do técnico Franscisco de Oliveira, o Chico.

possível estabelecer intercâmbio e aprendizado de técnicas
especificas do nado sincronizado com atletas de destaques
da seleção brasileira, treinadores e até mesmo contato internacional com a Seleção do Peru, que também participou do
evento”, revelou Aline Lucena.

Parque Aquático
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Parque Aquático Informa
Piscina Aquecida e coberta vem aí. As obras já começaram. Aguardem.

Ela ainda completa em nome de todas as meninas: “Agradecemos à Diretoria do Jaraguá pelo incentivo e estrutura de
treinamento que temos e aos patrocinadores, especialmente
a Visual Tecidos que viabilizou a oportunidade desta rica troca de experiência e crescimento da equipe no Campeonato
Brasileiro.”
Agora é aguardar os próximos eventos, treinar mais e mais,
para que, em próximos eventos, a equipe possa demonstrar
todo o aprendizado, e assim alcançar melhores resultados!
Parabéns a todas as meninas e ao Chico!

Piscina coberta e aquecida

Deck Norte com piscina coberta abaixo

Comissão de Obras Deck Norte
Em fins de agosto, iniciaram-se as obras nas quadras descobertas de peteca, onde serão construídos o Deck Norte e
abaixo dele a Piscina aquecida coberta. Para que todas as
etapas sejam realizadas de acordo com a melhor relação
custo/benefício, foi criada a Comissão de Obras, responsável por fiscalizar, sugerir, opinar e analisar cada detalhe. A
comissão, que já teve sua primeira reunião em 9 de agosto,
terá representantes do Conselho Deliberativo (José Alves, Antônio Tiradentes e Ricardo de Melo), do Conselho Fiscal (José
Gusmão), da Diretoria Executiva (Marco Faria, Ângelo Neto
e Basílio Caetano) e da Sociedade Jaraguense (André Kury).

Foto de Thiago Casoni
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Comissão de Obras do Deck Norte

V Etapa Torneio Escola de Natação

Maíra , Aline, Erika, Maria Luiza, Lorena, Isis e Chico

A disputa envolveu grandes equipes do país, como Flamengo,
Corinthians e Tijuca, tendo a participação média de 200 atletas competidoras distribuídas em 17 equipes de todo o Brasil.

Dia 25 de agosto, no Círculo Militar, V Etapa Torneio Escola
de Natação, a Equipe Infantil participará com 48 atletas das
categorias de pré-mirim a infantil (entre 07 e 17 anos), resultados e fotos na próxima revista.

A turma estava bem preparada, tanto é que no Nível A, faturamos boas classificações, dentre elas, duas medalhas de
BRONZE para as atletas Maria Luiza Barbian, 11 anos, na categoria Infantil B, e Lorena Lúcia Souza, 12 anos, na categoria
Infantil Principiante.

TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO

Dias 1º e 2 de setembro TROFÉU BINHÁ DE NATAÇÃO, Clube
Athletic de São João Del Rey. Este é o único campeonato,
neste ano, em que as equipes Máster e Infantil, se juntarão
para defender nosso Jaraguá, é um campeonato de nível nacional, e + ou - 90 atletas paticiparão deste evento, fotos e
resultados na próxima revista.

As demais atletas abrilhantaram o evento com coreografias
bem executadas e elogiadas pelas organizadoras do evento.
E ainda obtivemos ótimos resultados: 4º lugar para o dueto
(categoria Sênior) com Aline Lucena e Maíra Marcolino, 5º lugar para o solo (categoria Sênior) novamente com Aline Lucena, 7º lugar (categoria Júnior) para Isis de Oliveira e 8° lugar
(categoria Juvenil) para Erika Junqueira.

Diretor Basílio explica o projeto da Piscina Aquecida
e Coberta para os atletas do Parque Aquático.

III Etapa do FESTIVAL DE NATAÇÃO MÁSTER - DIVINÓPOLIS
35 atletas da Equipe de Natação Máster, participaram da III Etapa do FESTIVAL DE NATAÇÃO MÁSTER - DIVINÓPOLIS, realizado no dia 18 de agosto, no Estrela Oeste Clube de Divinópolis.

As provas foram: 200m costas, 50m peito, 100m borboleta e
4X50 medley misto.
A Equipe mostrou sua excelente performance conquistando várias medalhas de ouro, prata e bronze. A IV e última
etapa será em outubro, no dia 20, o local ainda não está
confirmado, os atletas aguardam ansiosos para encerrar
este campeonato com chave de ouro.

Durante a competição as atletas desenvolveram-se muito e
ampliaram os conhecimentos sobre o esporte e foi destaque
também pela alegria transmitida durante todo o evento. “Foi
Jornal O Tempo - 6 de agosto 2012

GAROTA PISCINA 2012

Equipe em Divinópolis

AGUARDEM

17

18

Informativo do Jaraguá | Agosto de 2012

Cartas

Truco

Campeão dos campeões
Os melhores dos melhores se reuniram para disputar o Torneio de Truco inédito no Jaraguá: Campeão dos Campeões. O
assessor da área, João Carlos, avisa que o clube não possui
nenhum dado ou informação sobre torneios realizados no
truco até então. Assim sendo, foram feitos levantamentos
entre os participantes assíduos da área do Tatu e jogadores
do truco. A questão era saber quem já havia sido campeão de
campeonatos anteriores no Jaraguá. Chegou ao resultado de
16 associados, ou seja, o Torneio conta com a participação de
8 duplas que buscam o inédito título.

Novidade
Continuam abertas inscrições para o Truquinho (torneio de truco
para menores de idade) e para o Misto (competição que agrega
homens e mulheres em volta da mesa). Vale a pena participar
desta integração! Inscrições na área do Tatu ou na secretaria.

buraco: Maratona da Integração
Integração entre amigos: assim pode ser chamada a Maratona Diurna de Buraco, realizada no domingo, 19 de agosto,
que contou com a participação de 32 associados, que iniciou-se às 10h30 e que durou até às 18h10.
Como funciona essa maratona?
Em sorteio inicial, os participantes recebem um número e,
conforme uma tabela produzida com antecedência, os adversários e parceiros vão se alternando a cada partida, não
tendo a possibilidade de coincidir parceiro.
Cada partida tem uma duração de 30 minutos, totalizando
10 partidas no decorrer do dia, com intervalo médio de 10
minutos entre uma e outra partida.
Segue abaixo a classificação individual dos participantes.
1º lugar - Maristela com 22.480 pontos
2º lugar - Messias com 22.020 pontos
3º lugar - Ivone com 21.850 pontos.

Campeonato de Buraco
O Campeonato de Buraco do 2º semestre já está em pleno
andamento, com jogos aos domingos e final previsto para 25
de novembro. A assessora da área, Silvana, adverte “este é um
campeonato diferente, onde também serão escolhidos os parceiros a cada partida, tendo obrigação de se jogar pelo menos
duas partidas por dia.” A novidade fica por conta do sorteio que
será feito todos os domingos com os participantes que se encontrarem no clube às 10h da manhã, impreterivelmente.

lazer
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Tênis

Tênis
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Torneio de Tênis
Jaraguá Country Club
Harmonia total entre os mais de 50 jogadores no Torneio Interno de Tênis, realizado durante o mês de agosto, nas quadras
de saibro do Jaraguá. A competição, que serviu de preparatório para o Torneio Primavera, foi de iniciativa independente dos
próprios praticantes, e trouxe uma grata surpresa: pela primeira vez houve a Classe Feminina. A competição aconteceu aos
sábados e domingos e tem seu término no domingo, 19 de agosto, seguido de uma bela confraternização entre participantes,
amigos e família. Eis os campeões:
3° Classe A – Campeão: José Luiz(Zeca) – Vice: Gustavo Dutra
3° Classe B – Campeão: Atílio (Beto) – Vice: José Eduardo(Duzão)
4° Classe – Campeão: José Carlos – Vice: Marcos Antônio Júnior
5° Classe – Campeão: Marcos André (China) – Vice: Alexandre de Sá
Veteranos – Campeão: Celso Cardoso – Vice: Juscelino Vicente
Feminino: Campeã: Andreza Masu – Vice: Luciana

Melhorias nas áreas de Basquete e de Tênis
Para melhor atender aos anseios dos praticantes de tênis e basquete, modificações serão feitas nas respectivas áreas. Em final de agosto começou a
obra que irá criar vestiários para usuários tanto de basquete quanto de tênis
e transformar uma quadra de basquete em uma nova quadra de tênis. A quadra coberta poliesportiva, acima do Complexo Esportivo, que se encontra em
fase de finalização terá marcação e tabelas de basquete. Assim os associados
terão horários exclusivos para praticarem o basquete, seja em qualquer época
do ano for. A quadra descoberta de basquete ainda receberá melhorias e arquibancadas. E a turma do tênis terá mais uma quadra de saibro à disposição,
sendo atendida antiga reivindicação dos tenistas. A previsão média é que as
obras fiquem prontas em 30 dias.
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Baile da

Melhor Idade

Salão cheio como sempre

E

m mais um tradicional Baile da turma da Melhor
Idade do Jaraguá, em 22 de agosto, com o salão
totalmente tomado, a Banda Pendulum animou
os presentes que deixaram a pista de dança somente em dois momentos: na hora do bingo, como sempre bem descontraído e animado, e no momento mais
emocionante da noite, a homenagem ao sócio Sr. Francisco José Pagliaminuta, representando todos os pais jaraguenses. Ele, ao lado de toda a Diretoria do CMI, muito
emocionado, recebeu das mãos do Presidente do Jaraguá, Felisberto Goes, uma placa de reconhecimento. Fez
um discurso de agradecimento e logo depois, junto de
seus familiares e amigos continuou a curtir a festa. Veja
mais fotos em nosso site www.jaraguaclub.com.br .

Melhor Idade

Happy Hour
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Happy Hour

Sucesso
Absoluto

Entrou definitivamente para o calendário oficial de eventos sociais do Clube o Happy Hour. Encontro musical que acontece, pelo menos, uma vez por mês, numa sexta-feira. No verão acontecia à beira da piscina e agora, durante o inverno,
tem acontecido no Belvedere.
O Happy Hour, que tem horário para começar e acabar, normalmente de 20h às 24h, tem ficado cada vez mais prestigiado pelos associados e convidados. Por ter uma proposta de integração da família jaraguense, normalmente essas
noites têm proporcionado encontros entre amigos para um bom bate papo, uma cervejinha gelada e um gostoso tira
gosto, ao som de uma atração musical que cante, de preferência MPB, seja em qual ritmo for.
Os próximos já têm data certa. Marque aí em sua agenda.
14 de setembro - 19 de outubro - 16 de novembro - 21 de dezembro
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Amanhã

pode ser tarde
Ontem?...Isso faz tempo!
Amanhã?...Não nos cabe saber...
Amanhã pode ser muito tarde
para você dizer que ama,
para você dizer que perdoa,
para você dizer que desculpa,
para você dizer que quer tentar de novo...
Amanhã pode ser muito tarde
para você pedir perdão,
para você dizer:
desculpe-me, o erro foi meu!...
O seu amor, amanhã, pode já ser inútil;
o seu perdão, amanhã, pode já não ser preciso; a sua volta,
amanhã, pode já não ser esperada; a sua carta, amanhã, pode
já não ser lida; o seu carinho, amanhã, pode já não ser mais
necessário; o seu abraço, amanhã, pode já não encontrar outros braços...
Porque amanhã pode ser muito... muito tarde!
Não deixe para amanhã para dizer:
eu amo você!
Estou com saudades de você!
Perdoe-me!
Desculpe-me!
Esta flor é para você!
Você está tão bem!...
Não deixe para amanhã
o seu sorriso,
o seu abraço,
o seu carinho,
o seu trabalho,
o seu sonho,
a sua ajuda...
Não deixe para amanhã para perguntar:
por que você está triste?
O que há com você?
Ei!...Venha cá, vamos conversar...
Cadê o seu sorriso?
Ainda tenho chance?
Já percebeu que eu existo?
Por que não começamos de novo?
Estou com você. Sabe que pode contar comigo?
Cadê os seus sonhos? Onde está a sua garra?

Jaraguense faz bonito nos EUA

O jovem Thiago Felicetti, sócio do
Jaraguá, acaba de ganhar uma
medalha de Bronze para o Brasil,
na edição mais especial do Torneio
das Américas de Boliche, que está
comemorando 50 anos de existência. Foi na Fase Individual da
Divisão Junior B (12 a 15 anos),
em torneio realizado em Miami,
EUA. Parabéns!

Jaraguá homenageado pela Polícia Militar

Goes, Mauro Pires, Mac, Jean e Cocenza

Em 28 de agosto, em cerimônia realizada pela Polícia Militar no
Centro de Treinamento dos Correios, pela comemoração dos
43 anos de fundação do 13º Batalhão, foi prestada uma homenagem ao Jaraguá Country Club, na pessoa do Presidente
Felisberto Goes.
Por indicação do Major Jean Jaques, foi conferido ao Clube, Certificado pelo apoio e parceria no desenvolvimento das atividades
realizadas pela PM na promoção da paz social, assinado pelo
Comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel
Mauro Lúcio Alves.
Na mesma oportunidade, o sócio e conselheiro nato, Mauro Pires, representando a classe empresarial da região também foi
agraciado com uma placa e diploma. Presentes à cerimônia os
sócios Antônio Cocenza e o Tenente Coronel Mac Dowel.

Conselho Consultivo CDL/BH: Goes toma posse
Em 2 de julho, em cerimônia realizada no CDL/BH, o Presidente
do Jaraguá, Felisberto Goes, tomou posse como o mais novo
membro Conselho Consultivo da Fundação Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, biênio 2012/2014.

Boa Leitura!
Um abraço,
Presidente da CDL-BH, Bruno Falci e Felisberto Goes

Pais & Filhos (da esquerda para a direita): Em pé: Hélio e o filho Helinho,
Junqueira e o filho Robertinho, Marques (filho do Miro) e João Leite.
Agachados: Zé do Carmo, Miro, Bruno (filho do Zé do Carmo),
Zé Geraldo e o filho Adriano e Marques (filho do Miro).

aoS Pais
Pelada do Vagalume

P

elo terceiro ano consecutivo a Pelada Vagalume realizou, às vésperas, do Dia dos Pais, no sábado, 11
de agosto, uma pelada festiva, onde num time teve
pais e filhos contra outro só de pais, numa nítida confraternização da família jaraguense. Após o festivo jogo onde
o escrete Pais & Filhos se tornou tricampeão pelo placar de
4x3, aconteceu a tradicional resenha no Quiosque Vagalume,
atrás da quadra de vôlei. “Ficou um pouco apertado, mas muito aconchegante, com vários familiares, discurso do Tadeu,
presença do Diretor de Futebol, Rogerinho, oração do Paulão,
churrasco, arroz, mandioca cozida, vinagrete, cerveja, churrasco, bolo e brindes para os papais”, destacou Zé Geraldo.

Pais (da esquerda para a direita): Em pé: Tadeu, Cici, Caca, Paulão, Alésio,
Roberto, Dico, André e PC. Agachados: Newtão, Pipo (filho do Gijo), Gijo,
Luquésio, Gleuber, Cássio, Wandeir, Pinho e Paulo Henrique (filho do PC).

Saiba mais sobre esta homenagem e sobre a Pelada do
Vagalume no site www.peladadovagalume.com.br.

Pelada do MEH

Encontro festivo em homenagem aos pais também aconteceu na Pelada do MEH, no sábado, 11 de agosto, onde a família compareceu em peso. A festa, organizada pela diretoria
social da pelada, e tendo à frente a esposa do Delcyro, a Srª
Tânia e a esposa do Fernando, Srª Tatiana, foi um sucesso,
teve música ao vivo, churrasco e muita cerveja e refrigerante.

Novo Espaço Fitness jaraguá Pesquisa

Inicialmente estão sendo realizadas aulas de ginástica localizada, ginástica mix (combinado de exercícios aeróbicos com
localizada) e alongamento. Essa é uma antiga reivindicação
dos sócios que praticam essas modalidades e não tinham um
espaço adequado. Agora tem.

(Mensagem extraída do Livro Mesa da Palavra de Rogério Rosa)
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Homenagem

No dia 8 de agosto foi inaugurado o novo Espaço Fitness do
Jaraguá, localizado no salão da antiga academia, na parte de
cima das saunas. O local foi reformado para atender às necessidades atuais com nova pintura, bebedouro, ventiladores
e equipamentos.

Lembre-se:
Amanhã pode ser tarde... muito tarde!
Procure. Vá atrás! Insista! Tente mais uma vez!
Só hoje é definitivo!
Amanhã pode ser tarde...

Hilda Goes

Geral

Interessados devem procurar a Escola de Esportes, na Academia do Clube, para mais informações.

A Diretoria Executiva do Jaraguá trabalha para melhor servir
ao associado. E para melhor aproveitamento do novo Espaço
Fitness, queremos saber a sua opinião sobre quais modalidades devem ser implantadas.
Marque um X em frente da modalidade e entregue
na Academia. Se preferir mande e-mail para
comunicacao@jaraguaclub.com.br
(

) Judô (

) Karatê (

(

) Dança de Salão

(

) Outros

) Taekwondo (
(

) Balé/Jazz

) Capoeira
(

) Yoga
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Futevôlei

Torneio de Futevôlei
Organizado pelo assessor da área, João Prof e pelo Diretor Alfredo Noce, foi realizado entre 25 de agosto e 2 de setembro,
durante os fins de semana, o 2º Torneio Interno de Futevôlei
do Jaraguá, com participação de 24 atletas que já praticam
a modalidade e de novos adeptos. A TV PUC esteve presente
ao evento, conversando com alguns sócios, buscando informações mais detalhadas, a fim de divulgar sobre esse esporte
que cresce a cada dia, não somente em nosso clube como em
nosso país.
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OFERTAS IMPERDÍVEIS
CVC JARAGUÁ
Pacotes de 8 dias
incluindo:

Equipe CVC

HOTEL BRISA DA PRAIA

R$

COM CAFÉ DA MANHÃ

101,

a partir de

80

10X

R$

À vista R$ 1.018,

131,

Preço com base nas saídas de 29/10/2012

HOTEL TOSCANA

HOTEL DIOGO

EM GRAMADO

EM FORTALEZA

COM CAFÉ DA MANHÃ

COM CAFÉ DA MANHÃ

189,80

a partir de

a partir de

R$

R$

149,80

10X

À vista R$ 1.898,

À vista R$ 1.498,

Preço com base nas saídas de 27/10/2012

Preço com base nas saídas de 29/10/2012

HOTEL ARMAÇÃO

SALINAS DE MACEIÓ

EM PORTO DE GALINHAS

EM MACEIÓ
*NÃO INCLUI PASSEIO

*NÃO INCLUI PASSEIO
COM CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR

COM 6 REFIÇÕES DIÁRIAS
a partir de

a partir de

10X

R$

80

À vista R$ 1.318,

Preço com base nas saídas de 27/10/2012

10X

Traslados

EM NATAL

COM CAFÉ DA MANHÃ

10X

7 diárias de
Hospedagem

HOTEL PIZZATO

EM PORTO SEGURO
a partir de

Passagem
aérea

10X

244,

80

R$

253,

80

À vista R$ 2.538,

À vista R$ 2.448,

Preço com base nas saídas de 27/10/2012

Preço com base nas saídas de 27/10/2012

CVC JARAGUÁ
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3491-3631

Rua Boaventura, 1757
(no estacionamento do EPA)

Prezado cliente: Os preços neste anúncio são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo. Os valores, datas
de saídas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. A oferta de lugares é limitada conforme
disponibilidade. Taxas de embarque não inclusas e deverão ser cobradas no ato da compra. Os lugares são limitados. Consulte
outras datas com nossos vendedores. Para maiores informações consulte o regulamento com nossa equipe de atendimento.

Passeios*

