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responsabilidade mistura-
da a um sentimento de hon-
ra. Assim me sinto mais 
uma vez substituindo ofi-
cialmente o meu amigo 
Goes na Presidência do 
Jaraguá. São apenas duas 
semanas, porém, tempo 
suficiente para entender 
que o compromisso de 
nossa Gestão é com o ple-
no andamento de todos 

departamentos funcionais de nosso clube.  

desde o início acompanho Goes em suas deliberações 
sobre toda e qualquer área do Jaraguá. A integração 
entre a diretoria executiva é total, pois diariamente 
conversamos sobre questões peculiares de cada área, 
na troca de opiniões e cada um 
fazendo suas considerações. 
Assim também acontece em 
nossas reuniões mensais, onde 
o objetivo maior é encontrar-
mos alternativas que melhore a 
vida de nossos associados den-
tro do clube.

Pensando nessa direção, en-
contra-se no site e também 
nas páginas desta revista, o edital de concessão e 
carta convite a todos os associados que queiram se 
candidatar à locação de espaço comercial no clube 
para exploração de venda de produtos alimentícios.  
ou seja, estamos procurando atender a antigos an-
seios da família jaraguense: melhorar a alimentação 
servida aos sócios. A ideia é realizar total remodela-
ção nos bares, lanchonetes e restaurantes, e assim 
termos uma alimentação mais saudável e gostosa à 
disposição de todos.

como mencionei anteriormente, todas as engrena-
gens dessa máquina chamada Jaraguá country club 
devem funcionar perfeitamente e em harmonia. Visa-
mos a melhoria na área administrativa com oferta de 
cursos de aperfeiçoamento aos nossos funcionários. 
em outubro terá início o 2º JIFU – Jogos Internos de 
Funcionários – onde os objetivos são integração, des-
contração e satisfação de nossos colaboradores.

Na área esportiva, o Presidente Goes me incumbiu de 

acompanhar a aprovação da solicitação feita por esta 
diretoria para reforma total do campo de futebol A. 
tanto no conselho Fiscal quanto no conselho delibe-
rativo, houve pareceres favoráveis por unanimidade. 
mais uma vitória dos esportistas jaraguenses. 

Inauguramos o novo espaço Fitness, localizado onde 
funcionava a antiga academia de ginástica, acima 
das saunas. Sugiro às nossas associadas fazerem 
aula experimental da ginástica mix, um combinado 
de exercícios aeróbico com localizada. Vale a pena.

demos início à modernização do sistema de som do 
clube com a inauguração das caixas ao redor das pis-
cinas, no parquinho e no estacionamento. em breve, 
teremos som da melhor qualidade por todas as de-
pendências do clube. mais uma inovação a favor do 
bem estar do associado. 

o uso responsável e seguro dos 
recursos financeiros por parte de 
cada diretor (todos são co-respon-
sáveis por atenderem ao orçamen-
to planejado pela diretoria executi-
va para este ano) nos proporcionou 
a execução das obras em anda-
mento, as quais estão sendo reali-
zadas por meios próprios do clube, 
sem onerar o caixa. 

Atendemos a antigas reivindicações da sociedade ja-
raguense, deixando claro que nosso foco é e sempre 
será a plena satisfação do associado. Aproveito para 
solicitar a compreensão de todos no possível trans-
torno causado temporariamente pela execução das 
obras, sabendo que os resultados trarão benefícios 
permanentes, além de deixar nosso Jaraguá cada vez 
mais bonito.

A todos, meu abraço fraterno e tenham uma ótima leitura.

eDitoriaL

marco Faria
Vice-Presidente do Jaraguá Country Club

atendemos a antigas 
reivindicações da 

sociedade jaraguense.

nossos pêsames aos familiares de:
Zélia Luzia Cossenzo, mãe do vice-presidente do Conselho Deliberativo, Sinval 
Cossenzo Sobrinho, falecida em 1º de setembro.
Maurílio Paraíso (Maguila), pai do sócio Marco Túlio Paraíso, falecido em 22 
de setembro.
Renan Mambrini, pai do sócio Flávo Chaves Mambrini, falecido em 23 
de setembro.

Festival de massas do Buraco do cocenza
Foi um sucesso total o 2º Festival  Beneficente de Massas do Buraco do Cocenza. 
Mais de 600 pessoas prestigiaram o evento, realizado em 15 de setembro, no 
salão social. Parabéns a todos pela organização e pelos deliciosos pratos.

“Gostaria de parabenizar o clube pela iniciativa de melhorar as quadras de 
tênis e basquete. Uma reivindicação antiga!”
VanDerLeia corDeiro anDraDe – cota 4861

som na piscina
Já está em pleno funcionamento a nova aparelhagem de som utilizado 
pelo Jaraguá. Inicialmente nas áreas do Parque Aquático, estacionamento e 
parquinho, o novo sistema proporciona aos associados desfrutarem de um 
som mais “limpo”, podendo ser tocadas músicas de diferentes ritmos em 
locais distintos. Ou seja, no parquinho, toca-se música infantil, enquanto no 
mesmo instante, ao redor das piscinas toca-se outro ritmo.

intercâmbio com outros clubes
Em julho, estiveram em Brasília, conhecendo as dependências e os pormenores 
da administração do Iate Clube de Brasília, representantes do Jaraguá. Lá 
estiveram, o Presidente Goes, Diretor 2º Financeiro, Renato Cordeiro, e os 
conselheiros Mauro Pires e Almir Arantes. 

espaço aBerto

participe com suGestÕes, críticas 
e opiniÕes. enVie um e-maiL para:

a B e r t o

espaço

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 

conseLho DeLiBeratiVo
mesa diretora
Presidente: José da Silva Alves 
Vice-presidente: Sinval cossenzo Sobrinho
1ª Secretária: márcia de castro magalhães
2º Secretário: christian trigueiro A. Silva

conseLho FiscaL
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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eDitaL De conVocação

anteproJeto eStAtUto SocIAL

conVite 

eDitaL De concessão Dos
pontos comerciais
Do JaraGuÁ countrY cLuB

Em atendimento ao disposto no Art. 28, Inciso II, alínea “a”, o Presidente do Jaraguá Country Club, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo com o disposto no Estatuto Social nos       Art. 30, Inciso I, e Art. 31, parágrafo único, 
alíneas “a” e “b”, CONVOCA seus associados em pleno gozo de seus direitos, para participar da Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 23 de outubro de 2012, no salão social de sua sede à Rua Amável Costa, Nº 07, 
às 18:30 hs em primeira convocação e 19:00 hs em segunda, para deliberar e aprovar AS ALTERAÇÕES DO ESTA-
TUTO contidas no ANTEPROJETO DE REFORMA ESTATUTÁRIA APRESENTADO PELA COMISSÃO ELEITA PARA ESSE FIM, 
salientando que exige-se um quórum mínimo para deliberar sobre alterações no número de associados e na norma-
tização das eleições, o qual, se não atingido, será ignorado e excluídas portanto eventuais alterações propostas para 
esses tópicos, deliberando-se e votando-se o restante das alterações propostas. 

Belo Horizonte, 18 de Setembro de 2012.
Jaraguá Country Club

Felisberto Carvalho de Goes Neto
Presidente

Atendendo a antigas e severas solicitações de associa-
dos em relação a mudanças na área alimentar de bares, 
lanchonete e restaurante do clube, a Diretoria Executi-

1 – As inscrições ocorrerão entre os dias 25 de Setem-
bro a 30 de Outubro de 2012. Poderão participar todos 
quantos militem no ramo pertinente ao objeto desta lici-
tação, sendo sócios ou não sócios.

2 – Os candidatos deverão enviar propostas conten-
do além dos dados pessoais para futuros contatos, os 
produtos que serão oferecidos aos associados, obede-
cendo os produtos obrigatórios constantes do edital. A 
preferência será para aqueles que apresentarem cardá-
pio com produtos naturais, sem frituras, para atender 
também as pessoas com problemas de pressão e/ou 
diabetes e principalmente produtos que ainda não são 
vendidos no clube.

À disposição em nosso site o Anteprojeto do Estatuto Social do Jaraguá Country Club com alterações propostas pela 
Comissão Especial. Leiam com atenção, pois é do interesse de todos associados a aprovação desta reforma estatu-
tária. Acesse www.jaraguaclub.com.br

va abre licitação na modalidade CARTA CONVITE para 
contratação de empresa para exploração dos serviços 
de bar, lanchonete, restaurante, com simultâneo forneci-
mento de lanches, refeições, conforme os termos e con-
dições estabelecidos. É a Diretoria Executiva pensando 
no bem estar de todos associados. Encontra-se dispo-
nível na Secretaria da Presidência, o Edital de Conces-
são dos pontos comerciais do Jaraguá e no site do clube 
(www.jaraguaclub.com.br).

Exemplo: Sucos naturais, vitaminas, sanduíches tanto 
os tradicionais (cachorro quente, misto quente, hambúr-
guer e Cia.), como os naturais, pizza, empadas, assados 
diversos, massas, saladas diversas, comida de buteco, 
comida chinesa, japonesa, árabe, etc. 

3 – As propostas serão analisadas e após aprovadas os 
candidatos deverão apresentar todos os documentos 
necessários para a elaboração do contrato que será de 
um ano, podendo ser prorrogado segundo o interesse 
das duas partes.

4 – Todos os funcionários dos concessionários deverão 
ser registrados, independente do número de dias traba-
lhados na semana, e mensalmente todos os documentos 
como guias de FGTS, INSS, recibos de vale-transporte, 
pagamento mensal, décimo terceiro e de férias, deverão 
ser apresentados ao Departamento de Pessoal do clube.

GeraL
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interDepenDÊncia entre as Diretorias

secretaria

reDe e Wire Less

site

recaDastramento

Luiz Flávio Greco, engenheiro, 59 anos, sócio desde 1980, podemos encontrar co-
mumente aos domingos à beira da piscina, local onde frequenta com sua família ou 
durante a semana na própria Secretaria, resolvendo problemas e propondo soluções. 
Conselheiro deliberativo na Gestão 2008/2010, foi Secretário da Mesa Diretora em 
2008, fez parte da Comissão Especial que discutiu e propôs a Reforma Estatutária, 
e é o atual Diretor 1º Secretário, tendo Roberto Goes como Diretor 2º Secretário. 

Há uma ligação estreita entre todas as Diretorias. Todas trabalham visando uma causa comum, 
que é o crescimento e melhoria do Jaraguá, e são coordenadas pelo Presidente Goes e pelo Vice 
Faria. Cada uma tem certa autonomia mas trabalha dependente uma das outras, pois seus 
afazeres estão interligados. 

Algumas das realizações que serão listadas abaixo, poderão abordar temas já apresentados por 
outros Diretores. “Nos deteremos mais nas razões de determinadas ações já implementadas. 
E sempre trataremos no plural, já que não faríamos nada se não fosse em equipe” explica Luiz.

A casa onde encontra-se instalada a secretaria foi reformada em novembro/2011 . O local, para melhor servir ao associado, ficou 
mais bonito e agradável. Ambiente climatizado, adequação do sistema de informática e com maior número de atendentes, o que 
possibilita menor tempo de espera. 

Antes: 
- rede interna completamente vulnerável e sem controle algum, sujeito a ata-
ques externos facilmente;
- funcionários tinham acesso ilimitado à Internet, às redes sociais, a baixar 
fotos, vídeos, filmes etc. A rede Wire-less era totalmente aberta, permitindo 
acessos a quem estivesse no clube, o que expunha a rede a eventuais aces-
sos ilegais.

Realização:
- contratação de empresa especializada para corrigir esses problemas. Hoje 
a rede é totalmente monitorada e o acesso permitido a quem nos interessar;
- implantação do novo sistema de informática, pois ele é desenvolvido em 
plataforma WEB, o que significa dizer que, para quem for autorizado, pode 
acessá-lo de qualquer parte do planeta e despachar de onde estiver.

meLhor atenDimento
- Modificações já implementadas:
- Hoje, ao enviar o Título de Propriedade ao novo associado, são enviados também uma carta de boas-vindas, cópia do Estatuto 
Social e um mapa do Clube (este sugerido por um Conselheiro);
- Implantação do sistema de emissão de convites pagos por meio eletrônico, o que antes era feito manualmente;
- Coordenação de treinamentos do pessoal de Portaria, implantando normas e melhorias na abordagem ao associado.

Em parceria com o Departamento de Marketing, implementou-se o novo site, que nos permite mais facilidade na nave-
gação, várias interações com o associado e a disponibilização de vários serviços que até então eram solicitados pesso-
almente na secretaria. 
Alguns serviços disponibilizados após a implantação do novo sistema de informática:
• venda de convites, 
• reserva de mesas e convites para bailes,  
• outros serviços já disponíveis, como a emissão de segunda via de boleto e emissão de convites gratuitos. Neste 

último caso, a emissão era controlada manualmente, agora foi automatizada. 
• Sistema de informática substituído a fim de nos atender com segurança e rapidez no processo geral de recadastramen-

to, já iniciado e que será completado ainda nesta Gestão;
• Cobrança de condomínio dos dependentes universitários;
• Desenvolvimento de várias ações para a inserção (ou atualização) de fotos na ficha de associados; 
• Contratação de duas estagiárias para iniciar o levantamento de dados para implantação do trabalho.

Luiz Flávio - diretor 1º Secretário

Beto Goes - diretor 2º Secretário

SecretArIA NoVASecretArIA VeLHA

quem é quem
na secretaria
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quem é quem
no aDministratiVo

reaLizaçÕes Da Diretoria

Sorriso solto, sempre à disposição, sério e compromissado com o que faz. 
Assim é Afonso de Almeida costa, atual Diretor Administrativo. Sócio 
frequente da sauna, futebol, piscina e área do Tatu, gosta do jogo de bu-
raco com amigos. Casado e pai de duas filhas, o empresário Afonso divide 
seu tempo durante a semana na administração de seu restaurante e na 
gestão de pessoas do Jaraguá.

Afonso costa - diretor Administrativo 

quem é quemquem é quem

monitores vigilancia

recepção

Mudança da sala da Gerência, mais ampla com mais co-
modidade para os funcionários e associados;

seGurança / câmeras De ViGiLância

Aumento do número de câmeras de vigilância instaladas 
pelo clube. O trabalho dos funcionários na monitoria, se-
gurança, averiguação e na solução dos fatos, agora fica 
facilitado pela instalação dessas câmeras. A Central de 
vigilância, instalada na Sala da Gerência, possui 3 mo-
nitores 32” com total e amplo monitoramento de boa 
parte das dependências do Jaraguá.
No começo da Gestão Integração: 8 câmeras
Hoje: 40 câmeras funcionando

Numa segunda etapa, serão instaladas mais 32 câme-
ras em diversos locais: salão social, academia, corredo-
res dos quiosques (lateral e fundo do clube), complexo 
esportivo, piscinas e algumas salas de trabalho dos fun-
cionários.

portaria

• Implantação de fibra ótica;
• Aquisição de um sistema para controle de acesso 

ao clube;
• Controle de saída dos funcionários durante a jorna-

da de trabalho;
• Controle de uso das vagas do estacionamento, pe-

los funcionários.

Gerenciamento por setorização

O projeto, idealizado pela Diretoria Administrativa e ago-
ra implantada de forma oficial, consiste na demarcação 
do Clube conforme constata-se no mapa abaixo. Para 
cada área haverá uma equipe e um responsável por ge-
renciar aquela determinada região. “Assim teremos a 
quem cobrar no gerenciamento das áreas. O maior be-
neficiário será o sócio que encontrará respostas e ações 
mais rápidas”, define Afonso.

inoVação tecnoLóGica

Contratação de duas empresas de Gestão e Automação 
de Clubes - a quality systems e a cLic tecnologia. 
São empresas conceituadas no mercado com atuação 
em vários Clubes Recreativos.

- O sistema quality é um sistema que abrangerá todo 
o controle dos sócios ao nível de secretaria, academia 
(controle social e financeiro), integração com sistema 
de bares e restaurantes e o controle eletrônico das por-
tarias, que é feito através de catracas eletrônicas, com 
carteiras com códigos de barras, cartões magnéticos ou 
impressão digital. 
- O Sistema cLic irá auxiliar na gestão do Clube Jaraguá 

no controle da área financeira, compras, almoxarifado, 
patrimônio e integração da folha de pagamento com a 
contabilidade.  Este sistema é 100% via Web, isso faz 
com que os Diretores e administradores possam aces-
sar o sistema de qualquer lugar do planeta, via inter-
net, e assim fazer autorização de compras, pagamentos, 
acompanhamento da situação financeira do Clube, entre 
outros processos. 

Encontram-se em análise, propostas de consultorias 
para implantação no clube de gestão de processos den-
tro dos padrões da qualidade total, com descrição de 
rotinas, responsabilidades, prazos, entre outros.
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R$350,00

Trezentos e cinquenta reais

(*Validade até 15/11/12)

Cliente:

Veículo: Vendedor:

Data:

Bônus válido para a aquisição de acessórios na compra do seu carro na Strada

quem é quem

Em 14 de setembro, mudança oficial na Gerência Ge-
ral do Jaraguá. Jussara partiu para novas empreitadas 
profissionais e pessoais. Em seu lugar entra o expe-
riente profissional, Walter, que chega com apoio de 
todos da diretoria executiva.

Walter e Jussara

perFiL Do noVo Gerente GeraL Do JaraGuÁ 

patrimônio

• Elaboração de relação patrimonial entre março a maio de 
2011;

• Contratação de uma empresa para um trabalho profissio-
nal, técnico e completo;

• Contratação do mesmo serviço no final do ano de 2013;
• Controle de uso dos veículos do clube;
• Controle de retirada bens de consumo do almoxarifado.

aLmoxariFaDo / compras

• Aquisição de um sistema para controle de almoxarifado, 
patrimônio e compras;  

• Cotação obrigatória para compra acima de R$300,00;
• Controle de retirada no almoxarifado de peças de repo-

sição;
• Controle do uso de cartuchos de tinta para impressoras.

amBuLatório / serViço méDico

• Corte de compra de medicamentos para o ambulatório, 
permanecendo apenas a compra de produtos de primei-
ros socorros;

• Controle do uso de spray de relaxante muscular.

recursos humanos

• Implantação do cartão Alimentação para os funcionários;
• Prioridade de contratação de funcionários que residem 

próximo do clube;
• Implantação do relógio biométrico de registro de ponto 

dos funcionários;
• Instalação de câmera na área do relógio de ponto;
• Controle do vale refeição;

• Aprovação de um índice bem acima da inflação para rea-
juste do salário da maioria dos funcionários em março/11 
e março/12;

• Acordo do índice para o reajuste do salário dos funcioná-
rios para o ano base 2009;

• Criação do primeiro torneio de jogos internos dos funcio-
nários;

• Aplicação de cursos para os funcionários do clube, funcio-
nários dos concessionários e dos próprios concessionários;

• Relacionamento interpessoal e Administração de conflitos;
• Excelência no atendimento;
• Trabalho em equipe.

concessionÁrios De Bares, Lanchonetes e 
restaurante

• Abertura de edital de licitação e contratação de novos 
concessionários.

reFeitório para os FuncionÁrios

• A área especialmente criada para servir aos funcionários 
foi inaugurada oficialmente em 20 de novembro/2011.

• O refeitório possui cozinha ampla, totalmente equipada, 
espaço com mesas e cadeiras.

• Mais comodidade e respeito aos colaboradores do clube.

Walter é ex-sócio, casado, pai de dois filhos, graduado em Ci-
ências Contábeis, tendo realizado vários cursos com foco em 
gestão administrativa, inclusive no exterior. Com mais de 30 
anos de experiência em gestão administrativa, no desenvol-
vimento de projetos e controles internos, gestão de equipes 
e formação de talentos. 

“O Jaraguá faz parte da história de minha família. Agora es-
tando à frente da gerência geral, pretendo fazer uma gestão 
bastante participativa, buscando sempre a satisfação dos 
sócios, a formação, capacitação e motivação dos nossos 
funcionários para que possamos trabalhar com maior pro-
dutividade, com valorização e muita ética.”

Como início de seu trabalho totalmente interligado com a 
administração do Diretor Afonso, já está em pleno andamen-
to o Gerenciamento por setorização, proposta que visa 
tornar o gerenciamento por área mais eficiente e pontual.

refeitório dos Funcionáros
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o Torneio Primavera teve sua abertura oficial no do-
mingo, 16 de setembro, às 8 horas, no Belvedere. 
Realizado anualmente no 2º semestre, este evento 
engloba as modalidades referentes ao esporte es-

pecializado. Mais uma oportunidade esportiva de integração 
entre os associados.

O evento de abertura contou com a presença do Presidente 
Goes, declarando oficialmente aberto o Torneio, Diretor da 
Área, Sérgio Freitas, Presidente da Confederação Brasileira de 
Peteca, Márcio Pedrosa, ao lado de diretores, convidados e 
atletas. Logo após houve um café da manhã e em seguida 
jogos de várias modalidades. Acompanhe pelo site, tabela, 
resultados e fotos.  

A cerimônia ainda contou com a entrega de troféu de vice 
campeões mineiros de peteca a Raul Ribeiro e Carlos Gomes, 
troféu de campeão do Torneio Interclubes de Vôlei, realizado 
em Divinópolis, a Eloyza, e placas de honra ao mérito aos 
atletas representantes de cada modalidade: Flávio Rocha 
(tênis), Mac Dowel (vôlei masculino), Stael Garcia (vôlei femi-
nino), Anselmo Silva (futsal) e José Elisiário Cavaco (peteca). 

torNeIo primaVera
esportes especiaLizaDos esportes especiaLizaDos

diretores e Assessores da Peteca

Abertura oficial

Associados apoiam o evento

turma da Peteca

Flávio e Álvaro

As meninas do tênis

Stael e carmem

meninas do Vôlei

turma do tênis

Bira e cavaco

meninas do vôlei

André e mac dowel

Anselmo e Pergentino

carlos, raul e márcio Pedrosa (presidente cBP)
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Competição realizada em 1º e 2 de setembro, no Ath-
letic Clube, de São João Del Rey, esse evento 
foi bastante esperado pelos atletas da 
natação, onde as equipes Infan-
til e Máster, representadas 
por mais de 50 atletas,  se 
uniram para defender o 
Jaraguá fora de Belo 
Horizonte.

O campeonato 
foi realizado em 
duas etapas: no 
sábado, a partir 
de 13h30, as 
categorias de 
juvenil a máster 
competiram nas 
provas de 50 li-
vre, 50 peito, 50 
costas, 50 borbo-
leta e revezamen-
to 4X50 medley. No 
domingo, iniciando às 
9h, as categorias de 
pré-mirim a infantil 
competiram nas mes-
mas provas de sábado, e ainda 
a pré-mirim (7 anos), competiu nas 
provas de 25 livre, 25 costas, 25 peito, 25 
borboleta e revezamento 4X25.

O evento, bastante disputado, contou com a participação de 12 
entidades de Minas Gerais, e o Jaraguá conquistou o 3º lugar 
geral com excelentes resultados de nossos atletas: 38 medalhas 
de ouro, 23 medalhas de prata e 24 medalhas de bronze.

Dalci de Oliveira, assessora do Parque Aquático, acompanha 
sempre de perto nossos atletas e destaca a preparação de alto 
nível que eles recebem durante os treinos no Jaraguá. Os pro-
fessores Leonardo, Emersom e o estagiário Welbert, que acom-

- 20 de outubro, encerramento do Torneio Escola de Natação no 
Círculo Militar, pela manhã.

- 20 de outubro, encerramento do Torneio Incentivo de Natação 
Máster, no COPM(Clube dos Oficiais), à tarde.

natação

OFERTAS IMPERDÍVEIS

CVC JARAGUÁ

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.

HOTEL ARMAÇÃO
Porto de Galinhas - PE
Hospedagem com café da manhã.
*Não inclui passeios.

Preço com base nas saídas de 25/11/2012
À vista R$ 2.018,

R$ 201,
8010X

A partir de

SALINAS DE MACEIÓ 
Maceió - AL
Hospedagem com café da manhã, almoço e jantar.
*Não inclui passeios.

Preço com base nas saídas de 24/11/2012
À vista R$ 1.968,

R$ 196,
8010X

A partir de

HOTEL DIOGO
Fortaleza - CE
Hospedagem com café da manhã.

Preço com base nas saídas de 22/11/2012
À vista R$ 1.378,

R$ 137,
8010X

A partir de

HOTEL PIZZATO
Natal - RN
Hospedagem com café da manhã.

Preço com base nas saídas de 22/11/2012

R$ 172,
80

À vista R$ 1.728,

A partir de

10X

HOTEL LAGHETTO SIENA
Gramado - RS 
Hospedagem com café da manhã + ingresso 
Natal Luz.

R$ 263,
80

Preço com base nas saídas de 25/11/2012
À vista R$ 2.638,

A partir de

10X

HOTEL BRISA DA PRAIA
Porto seguro - BA
Hospedagem com café da manhã.

Preço com base nas saídas de 24/11/2012
À vista R$ 1.018,

R$ 101,
8010X

A partir de

Pacotes de 8 dias incluindo:

Equipe CVC Passagem
aérea

Traslados Passeios*7 diárias de
Hospedagem

CVC Jaraguá
31 3491-3631

Rua Boaventura, 1757 (no estacionamento do EPA)

troFéu  BinhÁ de NAtAção 2012

o que Vem por aí...

panharam e deram total apoio às equipes, não 
perderam nenhum detalhe, sempre de 

olho nos tempos, chegadas, saídas e 
performance de cada aluno.

O Diretor do Parque 
Aquático, José Basílio, 

esteve presente no 
Campeonato, ficou 
satisfeito com os 
resultados, o ní-
vel dos atletas 
e a qualidade 
da nossa Es-
cola de Nata-
ção. No final 
fez questão 
de ressaltar: 
“agradeço a 
participação de 
todos os atle-

tas, o belíssimo 
trabalho realizado 

por nossa equipe 
de professores e 
assessores e ain-

da a presença dos 
convidados, principalmente 

das famílias das crianças que se 
deslocaram de Belo Horizonte para ver 

de perto os nossos pequenos Campeões.”

Vejam  as fotos em nosso site, e os troféus 1º lugar na Iª etapa e  
3º lugar geral na galeria de troféus do Clube.
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quando se chega a certa idade, quando a prática 
de esportes torna-se mais difícil e jogar bola toda 
semana já não é mais brincadeira, procura-se ficar 
mais quieto. Mas não é isso que acontece com vá-

rios associados do Jaraguá. 

Na tarde de terça-feira, 18 de setembro, começou a 14ª edi-
ção do Cinquentíssimo, torneio organizado pelo Grêmio Cin-
quentões, que reúne jovens de 55 a 89 anos de idade.  

Com muita vitalidade, animação, descontração e amizade 
entre os participantes, o lema é: “Cinquentíssimo não é uma 
competição e sim confraternização.”  E a exigência é somen-
te ter muita disposição para “bater uma bolinha” e participar 
das resenhas após os jogos que acontecem às terças, a partir 
de 15 horas. Está aberto a todos os associados que queiram 
assistir e torcer por uma turma diferenciada. Parabéns a to-
dos os atletas e aos organizadores.

Começou no dia 18 de agosto o Campeonato Mineiro do IMEF – Instituto Mineiro de Escolas de Futebol - onde o Jaraguá 
disputa em 6 categorias. A estreia foi em Sete Lagoas (categoria 2002,2001 e 2000) contra a Portuguesa. A segunda rodada 
aconteceu no dia 15 de setembro no Jaraguá contra o Sintetic Ball.

As categorias 1999, 1998 e 1997 iniciaram suas participações no dia 25 de agosto contra o Santa Teresa e o segundo jogo foi 
no Jaraguá contra o Palestra, de Ribeirão das Neves. No dia 21 de setembro, a terceira rodada foi em Lagoa da Prata contra 
o Craque do Futuro. 

“O apoio recebido pela Diretoria é total, tanto nas viagens quanto na participação no campeonato, assim como a colaboração 
e torcida dos pais”, ressalta o treinador Rômulo.

cinquentíssimo campeonato mineiro
de eScoLAS de FUteBoL

exemPLo de VIdA

Jaraguá 99

Jaraguá 2002

Jaraguá 98

Jaraguá 2001

FuteBoL FuteBoL



Informativo do Jaraguá | Setembro de 201220 Informativo do Jaraguá | Setembro de 2012 21

O Jaraguá foi Campeão do Primeiro Torneio Interclubes de Si-
nuca 2012, disputado entre Jaraguá e Clube Recreativo Dom 
Pedro II, da cidade de Conselheiro Lafayete. aconteceu nas pistas de boliche do Jaraguá, 

no sábado, 22 de setembro, a grande final 
do Campeonato Mineiro de Boliche Individual, 
promovido pela Federação Mineira de Boli-

che. Participaram dez atletas do Jaraguá Bowling que 
obtiveram excelentes resultados. Parabéns a todos os 
atletas, principalmente aos nossos vencedores. Grande 
exemplo para a meninada. 

O Jaraguá disponibilizou as duas pistas para a grande fi-
nal levando-se em conta o prazer de ter os melhores jo-
gadores de Minas fazendo apresentação de gala para os 
nossos associados,  além de promover a integração com 
atletas filiados à Federação Mineira de Boliche e ainda 
prestigiar a formação de novos atletas, como é o caso 
dos garotos Thiago Felicetti, Eder, Hiago, Victor,Fabiano, 
dentre outros.

É a primeira vez que a Federação realiza uma final de 
campeonato fora da casa de boliche onde os jogos fo-
ram realizados, ou seja, nas pistas do Boliche Del Rey.

Feminino

Semi final: Vanessa Andrade 107 x 145 Simone Peixoto

Final : Jacque Costa 159 x 183 Simone Peixoto

Final desempate : Jacque Costa 143 x 158 Simone 
Peixoto

Campeã: simone peixoto (Bh BoWLinG)

Vice-campeã: Jacque costa (Bh BoWLinG)

3º lugar: Vanessa andrade (JaraGuÁ)

mascuLino

Semi final: Walter Costa 137 x 173 Renato Pena

Final : Daniel Murta 234 x 163 Renato Pena

Campeão: Daniel murta (JaraGuÁ)

Vice-campeão: renato pena (JaraGuÁ)

3º lugar: Walter costa (Bh BoWLinG)

A abertura do Campeonato de Sinuca 2012 aconteceu no 
domingo, 16 de setembro, e conta com a participação de 65 
jogadores. Nesse dia só jogaram os participantes da Catego-
ria PRATA. A Categoria BRONZE iniciou os jogos no sábado, 
22 de setembro e a  Categoria OURO no dia 27 de setembro. 
Veja regulamento em nosso site www.jaraguaclub.com.br

Dia 23 de setembro aconteceu o último VAPT VUPT  
mensal de 2012, nº 72/12, nas categorias PRATA e 
OURO. Resultados no site.

BoLichesinuca

torNeIo INtercLUBeS de SINUcA 2012

VAPt VUPt meNSAL de SINUcA 2012

rANKING de SINUcA de 2012

19/08/2012, rodada disputada no Jaraguá: 
Jaraguá: Equipe A = 19  -  Equipe B = 17 
Total = 36 vitórias 
Dom Pedro II: Equipe A = 06  -  Equipe B = 08 
Total = 14 vitórias
02/09/2012, rodada disputada no Dom Pedro II, em 
Conselheiro Lafayete:
Jaraguá: Equipe A = 13  -  Equipe B = 12 
Total = 25 vitórias 
Dom Pedro II: Equipe A = 12  -  Equipe B = 13 
Total = 25 vitórias 
Total geral: Jaraguá 61 X 39 Dom Pedro II
Diferença a favor do Jaraguá = 22 Vitórias
Parabéns a todos os jogadores e ao assessor da área, 
José Gusmão!!! Categoria: OURO

Campeão: ZEMA
Vice-Campeão: LEANDRO
3º Lugar: ÂNGELO
4° Lugar: JOSÉ RAMOS
 
Categoria: PRATA
Campeão: JOSÉ MARIA
Vice-Campeão: DAYRON
3° Lugar: GUELO 
4º Lugar: LUIZ ROGÉRIO

resuLtaDos:

resuLtaDo

INForme dA sinuca campeonato mineiro

resuLtaDos

De BoLiche inFormação importante: 

NoSSo AtLetA dANIeL mUrtA GArANtIU 

VAGA NA SeLeção mINeIrA de BoLIcHe.

Assessor Gusmão recebe troféu de campeão

Faria,Simone Peixoto,daniel murta,renato Pena,
Jacqueline costa, Walter costa , Alfredo e Vanessa
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édefender as cores de nosso país, é ter orgulho 
de ser brasileiro, trabalhar com dignidade, pagar 
os impostos, ser solidário, conhecer os símbolos 
nacionais? Será isso?

história

O sentimento patriota foi desencadeado a partir do sur-
gimento e fortalecimento do conceito “pátria” no séc. 
XIX, durante a constituição dos Estados Liberais. De 
acordo com a Drª Ana Cristina Pereira Lage, Coordena-
dora do curso de história do UniBH, “naquela época, era 
necessário criar pessoas que defendessem a Nação para 
fortalecer e manter o território. Assim, a ideia de patrio-
tismo inseria-se na escola, local ideal para inculcar os 
sentimentos de patriotismo e amor à pátria”, esclarece. 

noVo momento

“Ser patriota, na atualidade, é ter um sentimento de or-
gulho e defesa dos valores da cultura de uma deter-
minada nação. É compreender e questionar o momento 
político em que vivemos. Também é saber lutar e torcer 
para que os acontecimentos políticos da história do tem-
po presente sejam solucionados e tenham uma destina-
ção justa”, define a professora Ana Cristina.

Com o fim da ditadura, a nova constituição e a sequência de 
governos civis escolhidos pelo voto direto, fez com que 
uma nova geração começasse a se formar com base 
no conceito de cidadania: conjunto de direitos e deveres 
que definem a participação civil, social e política de uma 

patriota?
o QUe é Ser 

pessoa natural ou naturalizada em determinada nação. 
Em consequência deste novo momento político, o jovem 
atual passou a ser mais questionador e a escola tornou-se 
uma instigadora destes questionamentos com o objetivo de 
desenvolver o patriotismo ativo do futuro adulto. 

exempLo

Os alunos de um colégio localizado na zona sul da ca-
pital ainda realiza, uma vez por semana, o “momento 
cívico”. A cada encontro, uma turma participa do hastea-
mento das bandeiras de Belo Horizonte, de Minas Gerais 
e do Brasil. Acompanham e cantam, de forma organiza-
da, com as devidas orientações de comportamento para 
este momento: postura ereta, canto entusiasta e sem 
palmas no fim da exibição, o Hino Nacional Brasileiro. E, 
ao final, fazem a apresentação de uma pesquisa dire-
cionada pelos educadores, incluindo mais significado ao 
evento, proporcionando uma aula de formação cidadã. 

patriota?

A partir da nova visão de patriotismo que valoriza a participa-
ção dos cidadãos nas questões que envolvem o desenvolvi-
mento de seu país, percebemos que o “patriota” deve ser um 
agente ativo no dia a dia. 

Hoje, um dos grandes males que assolam os brasileiros é 
a corrupção. São fraudes, favorecimento, lobby, coerção e 
tantos outros nomes que permeiam nosso cotidiano de de-
núncias na grande imprensa e nos corredores de nossas mal-
fadadas casas legislativas, executivas e judiciárias, em todos 
os níveis do Estado.  

O antigo modelo de patriotismo, que sempre nos remete às 
paradas e desfiles militares, está, aos poucos, sendo substitu-
ído pela participação atuante da sociedade. Mesmo que não 
tenhamos mais as grandes marchas e passeatas, frequentes 
no período decadente da ditadura, as pessoas estão se mani-
festando de outras formas. 

Exemplo é o julgamento do caso “mensalão” que, ao que tudo 
indica, vai ficar para a história como um dos maiores, senão 
o maior, esquema de corrupção descoberto no Brasil. Mesmo 
que a decisão esteja nas mãos dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, existe uma pressão proveniente da sociedade. 

Nesse caso, a manifestação é feita de forma indireta, ou 
seja, por meio dos intercessores 
de imprensa e organizações. Na 
mesma linha, o mundo virtual 
apresentou uma nova possibi-
lidade de participação: a ação 
direta. Hoje podemos enviar 
um e-mail para o Ministro que 
participa do julgamento do “men-
salão” e expor nossas 
opiniões sobre o 
fato. As redes 
sociais ga-
nham, cada vez 
mais, adeptos 
nas discussões 
políticas na 
esfera nacional. 
Tornam-se solos 
férteis para mu-
danças de paradig-
mas e surgimento de 
novas ideias.

Deixe sua marca

Homens marcantes
usam Malbec. Os outros, 
não sabemos, porque
não prestamos atenção.

nas LoJas o BoticÁrio JaraGuÁ/pLanaLto, VocÊ encontra o presente iDeaL.
LoJa JaraGuÁ: Av. Isabel Bueno, 768, loja 15 tel.: 3492-0281
LoJa pLanaLto: Av. doutor cristiano Guimarães, 1790, lojas B e c tel.: 3494-2112

matéria matéria
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internet: 

Faça um exercício simples: leia esta matéria via online pela in-
ternet, disponível em nosso site www.jaraguaclub.com.br. Abra 
outra “janela” em seu navegador e pesquise por entida-
des que defendam o cidadão. Certamente irá encontrar 
inúmeras que já desenvolvem ações importantes para 
o país, seja através de abaixo assinado virtual ou solici-
tando que você envie um e-mail denunciando algum ato 
corrupto em sua cidade. De qualquer forma, o exercício 
do patriotismo está há um clique de você. 

A participação popular e a mobilização virtual provam 
que o novo patriotismo está na forma de se postar 
diante de fatos que incomodam a sociedade seja, 
in loco ou virtual. São as novas e verdadeiras 
Paradas de 7 de Setembro, com significado e vi-
tórias efetivas para serem comemoradas.

Para demonstrar a força da participação popular 
via internet, recordamos o episódio “aumento dos 
salários dos vereadores de Belo Horizonte”. Em de-
zembro do ano passado os vereadores da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte aprovaram um reajus-
te de mais de 60% para os salários parlamentares. 
Os vencimentos saltariam de cerca de 9 mil para 
mais de 15 mil reais. Mesmo com a justificativa 
de que o benefício só valeria para a próxima le-
gislatura, os moradores da capital se revoltaram 
e iniciaram inúmeros protestos. O carro-chefe das 
manifestações foi as críticas e denúncias nas redes 
sociais, que produziu um grito de indignação tão 
alto que foi ouvido em todo país. Como resultado, 
o atual prefeito vetou o projeto e os legisladores 
de BH sentiram a forte pressão e mantiveram a 
decisão do executivo.

Conheça algumas entidades que 
desenvolvem o patriotismo:

- Articulação Brasileira Contra a Corrupção e a Impunidade 
(Ficha Limpa): fichalimpa.org.br 

- Ong Transparência Brasil: transparência.org.br

- Congresso em Foco: congressoemfoco.com.br

- Ong Voto Livre: votolivre.org.br

- Contas Abertas: contasabertas.com.br
 
- Amarribo Brasil: amarribo.org.br

- Criticar BH: criticarbh.com.br

A BANdeIrA NAcIoNAL, o HINo NAcIoNAL, AS ArmAS NAcIoNAIS e o SeLo NAcIo-
NAL São oS SímBoLoS NAcIoNAIS de NoSSA PÁtrIA, reGULAmeNtAdoS PeLA LeI 
Nº 5.700, de 1º de SetemBro de 1971.

matéria
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amizaDe

paLestra

“Ter problemas na vida é
INEVITÁVEL.

Ser derrotado por eles é
OPCIONAL.”

Seja mais CARINHOSO do 
que o necessário, porque 
todos os que você conhece 
estão enfrentando uma BA-
TALHA!
Uma língua afiada pode cor-
tar a própria GARGANTA!
Se eu quiser que meus SO-

NHOS se realizem, não devo DORMIR demais!
De todas as coisas que USO, minha expressão é a mais IM-
PORTANTE!
Sabe qual é a melhor VITAMINA para a vida?
É ter a certeza de que a nossa FELICIDADE depende da qua-
lidade dos nossos pensamentos! A busca da FELICIDADE é 
constante!
NUNCA é TARDE para começar o que podia ter sido feito!
A coisa mais PESADA que carregamos é a VINGANÇA!
Existe ALGO que posso oferecer e ainda possuir: minhas pró-

prias PALAVRAS!
Mentimos mais ALTO quando mentimos para NÓS MESMOS!
Se não tenho CORAGEM para começar, então JÁ acabei!
Uma coisa que não se pode RECICLAR é o tempo PERDIDO!
Nossa MENTE é como um pára-quedas: só funciona ABERTO!
As IDEIAS não funcionam sem a nossa AJUDA!
A vida é MUITO CURTA pra gente ter do que se arrepender! 
Portanto vamos AMAR aqueles que nos tratam BEM! Nada 
acontece por ACASO. TUDO tem uma razão de ser. Se tiver 
uma segunda chance, AGARRE-A com as duas mãos.
Se isso mudar a sua vida, DEIXE acontecer!
Ninguém disse que a vida é FÁCIL, apenas disse, que ela 
VALE a PENA!
Os amigos são como balões. Se você os deixar ir, talvez nun-
ca mais os terão de volta.
Às vezes nos ocupamos tanto com as nossas PRÓPRIAS vi-
das, que NÃO notamos que os deixamos ir...
Outras vezes nos preocupamos tanto com QUEM está certo 
ou errado, que nos esquecemos do que é CERTO e do que é 
ERRADO. Às vezes nos esquecemos o que é AMIZADE, até 
que seja tarde demais.
AMARRE quem você ama no seu coração. Nunca é tarde 
para começar!

Abraço,

hilda Goes

Na noite de 18 de setembro, no salão social, Ricardo 
Melo ministrou a Palestra Coaching – o método que leva 
você à realização – numa iniciativa do Comitê Feminino 
em parceria com a Diretoria Social. O evento contou com 
a doação de 1 kg de alimento de cada um dos presentes, 
doação revertida para instituições de caridade. 

Antes da palestra houve a surpreendente apresentação 
da IMPROBAR – improviso sem moderação - grupo de 
improvisação teatral, no qual a platéia sugere títulos, lo-
cais, palavras e os integrantes improvisam cenas bem 
humoradas. Foram momentos de soltar o riso e se di-
vertir.

“Muito bom”. Opinião geral de todos que compareceram 
à palestra e reconhecem o atual trabalho que as mulhe-
res do Comitê Feminino, com o apoio incondicional da 
Diretoria Executiva, vem fazendo ao longo do ano. Todo 
mês algo de especial voltado para a família é apresen-
tado aos associados. Aguardem as próximas atrações 
do Comitê Feminino.

E quem desejar entrar em contato com as meninas do 
Comitê Feminino favor enviar e-mail para:
comitefeminino@jaraguaclub.com.br

A família jaraguense mais uma vez se reuniu 
para um descontraído bate papo, ao som de 
uma música popular brasileira. Bem descon-
traído e com muita animação foi o Happy Hour 
da sexta, 14 de setembro, realizado à beira da 
piscina, frente o forte calor instalado em Belo 
Horizonte naquele dia. 

E o Diretor Social, Paulo Quintão avisa: a 
não ser que chova e seja necessária a mu-
dança de local, assim será daqui pra frente, 
Happy Hour ao ar livre. Anote aí: o próximo 
será em 19 de outubro.

happY hour
à BeIrA dA PIScINA

ricardo melo e o público

Sorriso correu solto

Improbar

GeraL GeraL




