
VI CIOEESP
2013 
Ano InternAcIonAl de 
cooperAção pelA ÁguA. 

pg 14 pg 20

pg 6

INFORMATIVO DO JARAGUÁ COUNTRY CLUB
gestão Integração - Ano 14 - n° 78 - Março/2013

CARNAVAL 2013
Show A pArte

JARAGUÁ:
locAl IdeAl pArA
fAMílIA e AMIgoS

AbErturA OfICIAl



Prezado(a) jaraguense,

2.013 é o último ano de mi-
nha gestão à frente do Jara-
guá, e a partir desta edição 
começo a prestar contas à 
sociedade jaraguense. De-
talhar o que foi feito, o que 
está sendo feito e o que 
ainda faremos pelo nosso 
querido clube. Durante todo 
esse período fiz questão de 
deixar o associado ciente de 
cada passo que esta diretoria 

dava e de cada decisão tomada. O leitor poderá ver o detalha-
mento das realizações nas páginas seguintes e nas próximas 
edições de nossa revista. 

Fomos eleitos empunhando a bandeira das mudanças, das 
novas ideias e de um novo modelo de gestão. E graças a 
Deus, estamos conseguindo. Foram muitos os compromissos 
assumidos e a maior parte deles já 
atendidos. Outros atenderemos ain-
da neste ano de 2013. 

Adotamos uma administração aus-
tera que nos expôs a críticas, quando 
nossa intenção era fazer sempre o 
melhor para o associado, sem per-
der de vista a mais adequada ges-
tão dos recursos disponíveis. Mas os 
elogios vieram em maior quantidade, o que nos deixa mais 
tranquilos, com a sensação do dever cumprido. 

Todas as obras que se encontram em andamento já possuem 
os recursos necessários para seu término. Nosso sucessor re-
ceberá o clube em situação perfeitamente equilibrada e com 
compromissos completamente em dia. O foco na satisfação 
e bem estar do associado foi sempre nosso principal objetivo. 

Fatos que merecem destaque são os trabalhos que realiza-
mos para conseguir uma recuperação de créditos de impos-
tos, pagos erroneamente durante os anos de 2.007 a 2.009, 
estimados em mais de R$ 100 mil. Tivemos uma economia 
financeira neste ano em torno de R$ 60 mil com IPTU e R$ 40 
mil com o parcelamento de débito com o Meio Ambiente, pela 
participação do clube no Programa Municipal “Esporte para 
Todos”, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, além de 
inserir o nome do Jaraguá na Participação Cidadã.

Considero recuperados os bons tempos do carnaval do Jara-
guá. O Baile do Pirata vem crescendo em número de partici-
pantes e animação, comentário de quem lá esteve. E ainda 
tivemos a matinê para a criançada no domingo e música ao 
vivo à beira da piscina durante todos os dias de carnaval.  

Em março, retornamos com os eventos coordenados pelo 
Comitê Feminino com uma belíssima apresentação de dança. 
Torneios diversos acontecem em todos os setores do clube, 
com a participação maciça dos associados. É o efervescente 
calendário esportivo do Jaraguá.

A bola já rola solta nos nossos gramados. E no dia 28 de abril, 
teremos uma grande festa de inauguração do novo campo A, 
na abertura oficial do 42º Cifu e Tatuzinho 2013.

O Clube da Melhor Idade, como sempre apoiado pela diretoria 
social, está com ideias de expansão em seus eventos, além do 
baile e churrasco mensais. Com o sucesso da hidroginástica, 
daremos prosseguimento às aulas durante este mês nas ma-
nhãs de sábado e domingo. 

E para celebrar a Páscoa, data única e especial, que simboliza 
a renovação e a ressurreição de Jesus Cristo, comemorare-
mos de forma lúdica com nossas crianças. Esta é outra inova-
ção que proporcionaremos aos jaraguenses. Um evento volta-
do para o público infantil com distribuição de ovinhos, fotos e 

brincadeiras com o Coelhão. Vale a pena 
passar a Páscoa em família e ainda se 
divertir em nosso querido Jaraguá.

Já estão à venda, mesas para o Baile do 
Dia das Mães, que terá como conjunto 
musical principal o “14 BIS”. Não deixem 
a compra para a última hora. Nossa 
Festa Junina já está planejada e posso 
adiantar que uma das atrações princi-

pais será o músico Renato Teixeira e banda.  A outra principal 
banda, por força de cláusula contratual, ainda não podemos 
divulgar, mas é uma das melhores do Brasil. Aguardem.

Não deixem de ler a matéria sobre nosso ambulatório nesta 
edição, que mostra detalhadamente o trabalho cuidadoso e 
atencioso da equipe de profissionais. Aproveito para elogiar 
publicamente a atuação da coordenadora, a enfermeira Jusci, 
e também de seus comandados. Lembro a todos que a atua-
ção deles é, na maioria dos casos, corretiva. Vamos cuidar da 
nossa saúde praticando a prevenção.

A todos, ótima leitura e forte abraço,

EDITORIAL

felisberto goes
Presidente do Jaraguá Country Club

Adotamos uma 
administração

austera
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AVIsO 2 
Ao efetuar compra de convite, favor orientar seu convidado a postar documento 
de identificação ao entrar no clube, pois é obrigatória a apresentação de certidão 
de nascimento, quando criança, ou carteira de identidade.

AVIsO 3 
Associado, ao fazer uso do estacionamento do clube, favor seguir algumas 
orientações: Respeite o limite de velocidade – Cuidado, crianças na pista - Favor 
estacionar na vaga delimitada - Favor respeitar as vagas especiais - Ao dar ré, 
verifique se não há pedestre passando atrás do carro.

ERRATA: no calendário de eventos referente à Área de Futebol de Campo, 
divulgado na edição nº 77, houve erros de datas.  Favor considerar o calendário 
que segue nesta edição.

NOssOs PêsAMEs AOs FAMILIAREs DE  
- Luiz Paulo Dias Loschi, filho do sócio Luiz Paulo Loschi em 5 de março.

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: ricardo Melo   
diretor Administrativo: renato cordeiro cunha  
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: Almir Arantes Soares 
Vice-presidente: Mauro Junqueira Machado
1ª Secretário: christian trigueiro A. Silva
2º Secretária: regina Maria damaso

CONsELhO FIsCAL
Mesa diretora
presidente: Marcos nilton lima
Secretária: Marcos José ferreira

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

REVIsTA JARAGUÁ

Informativo do Jaraguá country club
gestão Integração – Ano 14 – nº 78 – Março/2013
Redação
rua Amável costa, 7 – Bairro Jaraguá
Responsável
felisberto goes – presidente do Jaraguá country club
Responsável Marketing
renato leite – reg. prof. drt/Mg 1410
Reportagem
daniell Zeca, renato leite, thiago Malta
Projeto Gráfico e Produção Editorial
Mg100 Soluções em Marketing e comunicação
Diagramação
helder guimarães
Fotos - divulgação interna – diretorias de Áreas – 
renato leite – felipe Iwazawa – túlio Barros
Comercial / Anúncios
atendimento@mg100.com.br

os artigos assinados não espelham, necessariamen-
te, a opinião da revista Jaraguá, sendo de inteira res-
ponsabilidade de seus autores.

revista@jaraguaclub.com.br

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
rua Amável costa 07, Bairro Jaraguá 
Belo horizonte/Mg - cep: 31.270-470
tel.: (31) 3490-9109 / 3490-9110
fax.: (31) 3490-9108
e-mail: secretaria@jaraguaclub.com.br

TELEFONES ÚTEIS
geral: 3490-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Assessoria de comunicação: 3490-9113
Academia fitness Jaraguá: 3490-9125
Sauna Masculina: 3490-9106
Sauna feminina: 3490-9128

Ambulatório: 3490-9123
Berçário: 3490-9121
departamento de cobrança: 3490-9115
eventos: 3490-9119 / 3490-9117
gerência: 3490-9101
presidência: 3490-9107

Mila Pampulha.
Pode entrar, a casa 

do Volkswagen 
também é sua.

Você já visitou sua nova vizinha? 
Lá tudo está à sua disposição 
para você se sentir em casa.

Venha nos visitar, 
estamos esperando!

AV. Professor MAgALhães Penido, 1001

fone: (31) 3499-4100

Pampulha

ConforTo e ModernidAdeofiCinA CoMPLeTA MAior esToQUe de Bh

“Há 17 anos atrás conheci meu marido numa terça feira de carnaval no 
Clube Jaraguá. O clube é o meu segundo lar. Obrigada ao Diretor Paulo 
Quintão pela linda festa de carnaval. ”
AnnA PAulA SAd SimõES. - CotA 2930

“Renato Leite, muito obrigada por sua atenção.
Foi tudo perfeito. As fotos de minha filha ficaram lindas, o clube estava 
limpíssimo (como sempre) e o funcionário que nos assessorou era muito 
educado e prestativo. A funcionária Raquel, uma moça linda e atenciosa. 
Ficamos impressionados com a atenção de vocês. Mais uma vez, obrigada! ”
REnAtA diniz AnGElo – CotA 4332

AVIsO 1 
Ao encontrar documentos nas dependências do clube, favor entregá-los na sala 
da gerência. Cartões de débito, crédito e documentos pessoais não interessam 
a mais ninguém, somente ao dono, que pode cancelá-los a qualquer momento. 
Pense no próximo.



Informativo do Jaraguá | Março de 20136 Informativo do Jaraguá | Março de 2012 7GENTE qUE FAz GENTE qUE FAz

JARAGUÁ: locAl IdeAl pArA fAMílIA e AMIgoS
Nada melhor do que frequentar um lugar onde podemos ter 
lazer com segurança, cercado por amigos e a garantia de 
serviços que nos proporcione tranquilidade. 

Assim é o Jaraguá, um clube familiar onde amigos se en-
contram para relaxarem, jogarem, brincarem, conversarem e 
acima de tudo se divertirem. São mais de 150 colaboradores 
a serviço do bem estar do associado. Mais de 90 mil me-
tros quadrados à disposição de um público acima de 17 mil 
frequentadores. Tudo isso administrado de maneira extre-
mamente sensata com a participação efetiva da sociedade 
jaraguense. 

GENTE qUE FAz
Como em outras edições, destacaremos aqui um departa-
mento de suma importância para o bom andamento dos 
serviços de atendimento ao associado: ambulatório de pri-
meiros socorros. Dele, muitos fazem questão de passar 
longe, mas é fundamental o seu trabalho em situações de 
socorro e pronto atendimento.

O ambulatório destina-se a prestação dos primeiros socor-
ros aos associados, convidados, funcionários e demais pres-
tadores de serviços. A equipe é composta por dois técnicos 
de enfermagem, Luciene de Oliveira e Diogo Francisco; e 
coordenada por Jusci Oliveira, enfermeira e responsável téc-
nica, especialista em terapia intensiva, urgência, emergên-
cia e trauma. O Clube obedece à lei Resolução do COFEN 
302/2005- art 2º, que diz que todo estabelecimento que 
presta serviços de saúde é obrigado a ter o Responsável 
Técnico de Enfermagem.

PROCEDIMENTO PADRãO
Sempre quando necessários, são realizados todas as medi-
das e procedimentos técnicos, garantindo o suporte básico 
de vida às vítimas de acidentes ou de mal súbito, até a che-
gada do SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
ou de suporte avançado. É traçado um padrão de atendi-
mento, tendo como objetivo manter as funções vitais e evi-
tar o possível agravamento de lesões já existentes. 

EqUIPAMENTOs 
OBRIGATóRIOs
O ambulatório dispõe de 
equipamentos suficientes e 
específicos para a prestação 
de suporte básico de vida 
como: ambu, colares servi-
çais, cânulas de guedel, balas 
de oxigênio, aparelhos para 
aferição de pressão arterial, 
oximetro portátil, aspirador, 
pranchas rígidas para salva-
mento aquático e terrestre, 

glicosímetro e, inclusive, um desfibrilador externo automá-
tico (DEA), de acordo com a exigência da lei 14.621/2007, 
que institui a obrigatoriedade do mesmo a quaisquer locais 
e estabelecimentos, em atividades e eventos de qualquer 
natureza, com concentração e/ou estimativa de circulação 
diária igual ou superior a um mil e quinhentas pessoas.

Importante é ressaltar que o ambulatório tem recursos para 
suporte básico, mas não é um ambiente com recursos sufi-
cientes para manter uma vítima. O mesmo não é destinado 
à prestação de assistência em regime de internação. 

“Dispomos de materiais descartáveis para realização de 
limpeza, cobertura de ferimentos, talas moldáveis para imo-
bilização de membros quando necessário,” destaca a Enfer-
meira Jusci.

Em cumprimento à Resolução do Cofen 225/2000 art 1º, re-
solução 317/2007 e por determinação da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, o ambulatório não dispõe de medi-
camentos.

DIA A DIA
O cotidiano do clube é tranquilo. A maioria do pessoal que 
procura o ambulatório é para fazer controle de pressão ar-
terial, controle de peso, porque sofreu algum tipo de peque-
nos traumas ou por causas clínicas diversas (desmaios, mal 
estar, mal súbito, dor de cabeça, dor de ouvido, cólicas, etc.).

De acordo com a complexidade do trauma ou da causa clí-
nica, a vítima é orientada a procurar atendimento especia-
lizado ou é solicitado o SAMU ou Corpo de Bombeiros para 
remoção da vítima.

Nos casos de afogamento o Jaraguá conta com uma equi-
pe de Guarda Vidas, responsável pela retirada da vítima da 
piscina e acionamento do ambulatório por via rádio. Em ca-
sos de parada cardiorrespiratória, o atendimento é realizado 
somente pelos profissionais de enfermagem do ambulató-
rio, que se deslocam para prestar o atendimento inicial e 
avaliam a necessidade de acionar serviços especializados, 
seguindo os elos da cadeia de sobrevivência American Heart 
Association (Guideline CPR ECC, 2010) que são:

• Reconhecimento imediato de parada cardiorrespiratória 
e acionamento do SAMU;

• Iniciar manobras de ressuscitação cardiopulmonar pre-
coce, com ênfase nas compressões torácicas; 

• Rápida desfibrilação.

PLUs NO ATENDIMENTO
Nos eventos de grande porte como Revéillon e Festa Junina, 
o Jaraguá contrata serviço especializado de ambulâncias e 
equipe completa de profissionais para suporte conjunto ao 
ambulatório.

Em eventos esportivos (CIFU, TATU, CIFUZINHO, TATUZINHO, 
CINQUENTÍSSIMO), é montada uma tenda próxima à reali-
zação dos jogos, onde fica um profissional de enfermagem 
com material de trauma e de suporte básico de vida, para 
prestação imediata de atendimento aos atletas. 

EVENTOs ExTERNOs
Em jogos de futebol realizados externamente e em corridas 
de rua que nossa equipe participa, são disponibilizados os 
serviços de profissionais de enfermagem com seu kit de pri-
meiros socorros para acompanharem os atletas e prestarem 
os primeiros atendimentos, quando necessários. 

“A gestão rápida das ações de socorro evita que as pessoas 
fiquem inválidas e reduz o sofrimento. Os momentos após 
um incidente, principalmente as primeiras horas, são os mais 
importantes para se garantir a recuperação ou a sobrevivên-
cia das pessoas feridas” conclui Jusci.

ATENDIMENTO DO AMBULATóRIO 

Ano 2011 (JAnEiRo A dEzEmbRo)

Princípio de afogamentos: 04

Casos Clínicos: 101

Traumas: 221

Picada de insetos: 39

Etilismo: 02 

Aferição de Pressão Arterial: 10.372

Total geral de atendimentos: 10.739

Ano 2012 (JAnEiRo A dEzEmbRo)

Princípio de afogamentos: 03

Casos Clínicos: 119

Traumas: 307

Picada de insetos: 65

Etilismo: 11

Aferição de Pressão Arterial: 8.582

Total geral de atendimentos: 9.087

 Ano 2013 (JAnEiRo A FEvEREiRo)

Princípio de afogamentos: 01

Casos Clínicos: 89

Traumas: 106

Picada de insetos: 18

Etilismo: 01

Aferição de Pressão Arterial: 1.134

Total geral de atendimentos: 1.349
Medição de pressão arterial

Jusci e roberto prestam primeiros socorros 
a sócio contundido durante o cifu

Alguns equipamentos obrigatórios
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MELhORIA DO ATENDIMENTO AO AssOCIADO

Novo ambiente da secretaria com ar condicionado, maior 
número de atendentes e aumento do espaço proporciona 
mais conforto aos associados e funcionários. A preocupação 
em prestar um serviço de melhor qualidade ao associado é 
constante na atual Gestão. Convites já podem ser retirados 
diretamente pelo site, sem a necessidade da ida do sócio 
proprietário ao clube. Há o novo programa de incentivos para 
os funcionários e, desde 2011, é aplicado o Programa MAIS 
Jaraguá, quando o quadro funcional do Clube passa por ofi-
cinas, cursos e treinamento periódico, em parceria com a 
Fatec-CDL/BH. 

 GEsTãO INTEGRAçãO  GEsTãO INTEGRAçãO

AQuI Se fAZ AqUI sE MOsTRA
A partir desta edição, a Diretoria Executiva passará a mos-
trar, em detalhes, o que já foi feito durante a atual Gestão 
Integração à frente do Jaraguá Country Club. Uma prestação 
de contas necessária para elucidação de ações realizadas e 
para conscientização da sociedade jaraguense.

MARkETING INsTITUCIONAL MAIs FORTE

 O antigo e ultrapassado jornalzinho se transformou na auto-
-sustentável Revista Jaraguá, com projeto gráfico e editorial 
diferenciados. Conquista de novos parceiros que agregam 
valor institucional e financeiro ao Clube. Número crescente 
de empresas interessadas em divulgar suas marcas para 
um público seleto e segmentado. Inovadores e eficientes ca-
nais de comunicação se tornaram importantes no alcance 
do percentual de satisfação junto aos associados, acima de 
80% em relação às mídias. E a melhor relação com o merca-
do de comunicação de Belo Horizonte proporciona ao Clube, 
mídia espontânea, ou seja, divulgação da imagem do clube 
em exposição gratuita de suas dependências em veículos de 
massa. Matérias de assuntos diversos são realizadas no Ja-
raguá ou com atletas do clube. Exemplos recentes foram as 
pautas sobre uso de protetores solares e afogamentos, vei-
culados nos dois últimos meses pelo MG TV da Rede Globo. 

AMPLIAçãO DO PARqUE AqUÁTICO

Inauguração do Deck-Sul, que consiste na ampliação do es-
paço útil ao redor da piscininha do solzinho, novos sanitários 
masculino e feminino, o inédito espaço para família e a nova 
lanchonete. Manutenção de prevenção da estrutura da Pisci-
na Olímpica, realizada em 2012. Troca dos aquecedores da 
piscina aquecida. Reforma do toboágua.

REVITALIzAçãO DA ÁREA sOCIAL

Preocupação antiga e posta em prática pela atual Diretoria 
Executiva foi a atenção dispensada aos eventos sociais. O 
objetivo foi e continua sendo o de maior integração entre 
associados e áreas. E assim tem sido feito através de vários 
eventos sociais, culturais e musicais que agregam pessoas 
de várias idades. Eventos que temos que destacar como 
sendo alguns inéditos no clube, e que já entraram para o 
calendário oficial, tais como: Baile do Pirata, Matinê de Car-
naval, Happy Hour com Boate Teen, Projeto Jaraguá Verão, 
Arraiá Mirim, retorno dos brindes do Dia das Mães e do Dia 
dos Pais, Colônia de Férias em janeiro e julho, eventos cultu-
rais coordenados pelo Comitê Feminino.

parcerias fortes possibilitam divulgação da logomarca 
em diferentes locais, como uniformes de garçons

novo toboágua happy hour - integração nas noites de sexta

Inauguração do deck Sul

Boate teen - jovens se divertem entre amigos e em segurança

Apresentação do grupo Sarandeiros

colônia de férias - diversão para as 
crianças e tranquilidade para os pais

hidroginástica - animação com saúde 
nas manhãs de sábado e domingo

globo no Jaraguá

divulgação das logomarcas em Back drop do VI cioeesp
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transformado no novo salão de jogos do clube, com sanitá-
rios masculinos e femininos, e banheiro para pessoas porta-
doras de necessidades especiais;

- Pista de skate: em breve será entregue mais um espaço de 
lazer para a família jaraguense;

- Sala de tênis de mesa encontra-se em andamento com 
fundação concluída;

- Parquinho: simultaneamente às obras da pista de skate e 
sala de tênis de mesa, também encontra-se em andamento;

- Projeto de sonorização do Clube: está sendo executada a 
licitação do projeto já concluído da sonorização, quando te-
remos som em todos ambientes do clube.

é A GEsTãO INTEGRAçãO PENsANDO E FAzENDO 
MAIs PELO AssOCIADO.

DECk NORTE E PIsCINA COBERTA AqUECIDA
Em 28 de fevereiro, a Comissão de Obras do Deck Norte (Marco 
Faria, Ângelo Coelho, Basílio Caetano, André Luiz Kuri, Fábio Pe-
drosa, Estelamares e Dinilton Carvalho) se reuniu mais uma vez 
para dar andamento ao Projeto da piscina coberta aquecida. O 
orçamento referente à segunda etapa foi aprovado e foram dis-
cutidos vários assuntos, detalhes técnicos, operacionais e dentre 
eles, a inclusão ao projeto inicial de mais uma lanchonete no 
Parque Aquático e uma passarela de acesso a pessoas portado-
ras de necessidades especiais.

MELhORIAs NO PROJETO INICIAL
Discutiu-se qualidade do serviço e valores finais da 2ª etapa, quando ficaram definidos os pontos a seguir:

- *Piscina terá aquecimento solar e mais três bombas de troca de calor para ficarem de “stand by”, o que permitirá, na falta 
de sol, a piscina permanecer aquecida; 

- Ampliação dos vestiários masculino e feminino para maior conforto dos sócios, alunos e atletas do Parque Aquático;

- *Aquecimento solar também para os chuveiros dos vestiários; 

- *Sistema automatizado de bombas para não precisar de intervenção manual; 

- Dosador automático de pastilhas de cloro e sistema de desinfecção: automaticamente o cloro é solto na piscina. Tratamento 
2 em 1 ultra violeta, com o melhor tratamento da água.

*Esses itens não faziam parte do projeto original

PANORAMA GERAL
A 1ª etapa, que consiste na terraplenagem e fundação, está concluída. Já foi executado todo o projeto de fundação da laje do 
Deck Norte e da Piscina Térmica, totalizando 53 tubulões.

A 2ª etapa consiste na execução e fornecimento de materiais da piscina. Após análise e extensas negociações para redução 
de preço, ficou aprovado o orçamento da Empresa Ambiente, a partir do qual será efetuado o contrato após aprovação do 
Departamento Jurídico. A data prevista para assinatura do contrato é dia 22 de março com início das obras em 25 do mesmo 
mês. O Diretor Ângelo Coelho adverte: “faz-se necessária a concretagem do fundo e das paredes da piscina, para se fazer o 
escoramento da laje superior.”

A 3ª etapa acontecerá em breve, uma vez que, já foi enviado às firmas participantes, projetos e planilha para apre-
sentação de preços.

OBRAs EM ANDAMENTO
O Diretor de Sede, Ângelo Coelho, deu uma explicação geral 
sobre as obras em andamento pelo clube:

- Quadra de basquete: tratamento e pintura, construção de 
arquibancada, recuo da área de arbitragem, mudança do 
chuveiro de um lado para o outro da quadra;

- Ampliação dos vestiários masculino e feminino ao lado das 
quadras de basquete e tênis;

- Quadras de peteca do Complexo Esportivo: execução das 
tesouras de reforço da estrutura existente para substituição 
posterior do policarbonato;

- Finalização do Campo A já entregue para as peladas;

- Salão de jogos: o espaço existente sob o Deck Sul será 

OBRAs OBRAs

deck norte e piscina coberta Aquecida - obras em pleno andamento

Ampliação dos vestiários masculino e feminino 
para jogadores de basquete e tênis

Sala de tênis de mesa - o trabalho não para

em breve a pista de skate tão esperada

Melhorias na quadra de basquete

Integrantes da comissão de obras em reunião
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CAMPOs REABERTOs

CALENDÁRIO FUTEBOL DE CAMPO 2013

Finalmente chegou o dia tão esperado para todo e qualquer 
peladeiro do Jaraguá: a reabertura dos campos de futebol. 
No dia 5 de março, o campo B foi liberado e no domingo, 9 
, o Campo A também teve sua liberação adiantada, já que a 
previsão era que isso acontecesse somente no final do mês. 
Porém, por motivos de acomodação das placas de gramas e 
assentamento das mesmas, foi indicado que houvesse pela-
das antes da inauguração oficial, marcado para 28 de abril, 
data de abertura do Cifu e do Tatuzinho.

No calendário de eventos referente à Área de Futebol de 
Campo, divulgado na edição nº 77, houve erros de datas.  
Favor considerar o calendário que segue abaixo:

INÍCIO DAS ATIVIDADES 05/03

42° CIFU

INSCRIçõES – 04 X R$ 25,00 = R$ 100,00

INÍCIO DAS INSCRIçõES 11/03

TéRMINO DAS INSCRIçõES 17/03

SORTEIO DAS EQUIPES 10/04

ABERTURA CIFU 28/04

PRIMEIRA RODADA 04/05 E 05/05

DIA DAs MãEs 11/06 E 12/05 - (não hAvERá RodAdA)

SEGUNDA RODADA 18/05 E 19/05

TERCEIRA  RODADA 25/05 E 26/05

FERiAdo CoRPuS ChRiSti - 30/05 01/06 E 02/06 - (não hAvERá RodAdA)

QUARTA RODADA 08/06 E 09/06

QUINTA RODADA 15/06  E  16/06

FEStA JuninA - 22/06 22/06 E 23/06 - (não hAvERá RodAdA)

QUARTAS DE FINAL 29/06 E 30/06

SEMI-FINAL 06/07 E 07/07

FINAL 14/07

24° CIFUzINhO

INSCRIçõES – 04 X R$ 25,00 = R$ 100,00

INÍCIO DAS INSCRIçõES 10/06

TéRMINO DAS INSCRIçõES 17/07

SORTEIO DAS EQUIPES 11/08

ABERTURA 18/08

PRIMEIRA RODADA 24/08 E 25/08

SEGUNDA RODADA 31/08 E 01/09

TERCEIRA  RODADA 07/09 E 08/09

QUARTA RODADA 14/09 E 15/09

QUINTA RODADA 21/09 E 22/09

QUARTAS DE FINAL 28/09 E 29/09

SEMI-FINAL 05/10 E 06/10

diA dAS CRiAnçAS - 12/10 12/10 E 13/10 - (não hAvERá RodAdA)

FINAL 20/10

15° CINqUENTÍssIMO 2013

PREVISãO ABERTURA 06/08

PREVISãO TéRMINO 08/10

FEChAMENTO DOs CAMPOs

CAMPO A 23/12

CAMPO B 14/10 - ( REFoRmA GERAl )

FUTEBOL

campo A aberto para testes
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VI CIOEEsP
eSporteS eSpecIAlIZAdoS eM feStA

A Assembleia Geral da ONU declarou 2013 como o Ano In-
ternacional de Cooperação pela Água. E este será o tema do 
VI CIOEESP - Campeonato Integração Olímpica de Esportes 
Especializados - que teve sua abertura oficial na manhã de 
9 de março.

PROGRAMAçãO EsPECIAL
Às 8 horas foi servido um café aos atletas no Belvedere, 
quando os mesmos receberam os uniformes. Em seguida, 
às 9h, à beira da Piscina Olímpica e ao som da Banda de 
Música do Exército, uma programação especial: hasteamen-
to das bandeiras feito pelo Presidente do Conselho Delibera-
tivo, Almir Arantes, pelo Presidente do Clube, Felisberto Goes 
e pelo Vice Presidente Marco Faria. Personalidades tomaram 
lugar no palanque para assistirem ao desfile das candidatas 
à Garota Cioeesp, do qual saiu vencedora a atleta do Nado 
Sincronizado, Maria Luiza Barbian. Houve ainda demonstra-
ção de mergulho em apneia dinâmica sem nadadeiras feita 
pela atleta Aline Lucena e apresentação de um combo do 
nado sincronizado feito pela equipe do Clube. E Aline Lucena, 
juntamente com Rafael Lial, acenderam a Pira Olímpica.

hOMENAGENs
Placas em homenagem foram entregues a personalidades 
do mundo esportivo, político e social, cada um representan-
do uma modalidade como patrono. Patrono da Natação, o 
Secretário Adjunto de Esporte de Minas Gerais e ex-atleta 
olímpico, Rogério Romero. Patrono do Futsal, o ex-atleta do 
Jaraguá e sócio, Sr José Xavier. Patrono da Peteca Masculina, 
o Presidente da Confederação Mineira de Peteca, Márcio Pe-
drosa. Patrono da Peteca Feminina, o Comandante do Corpo 
de Bombeiros, Coronel Silvio Antônio de Oliveira Melo, re-
presentado por Leonardo Farah. Patrono do Squash, o sócio 
Ismael da Rocha. Patrono do Tênis Masculino, o atleta do 
Jaraguá, Sérgio Lial. Patrono do Tênis Feminino, o Coman-
dante do 16ª Cia da Polícia Militar de MG, Major Jean Jaques 
Pedra, representado pelo Sargento Aldair Severino Souza. 
Patronesse do Vôlei Feminino, a ex atleta do Jaraguá, Ariô. 
Patrono do Vôlei Masculino, o Vereador José Francisco Filho, 
mais conhecido como Pelé do Vôlei.

Aline e rafael acendem a pira olímpica

Márcio pedrosa e Serjão

Basílio e rogério romero
pergentino e Xavier

Vereador pelé e padovani

Sargento Aldair e Andressa

Ismael e Bill

Isis, Maíra, lorena, Érika, Aline

hasteamento das Bandeiras

Banda do exércitodalci, Sandra, garota cioeesp Malu e carol

candidatas à garota cioeesp
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Em discurso, o Diretor Sérgio Freitas agradeceu a presença 
de todos os atletas, familiares e convidados, em especial aos 
patronos e patrocinadores. E em seguida o Presidente Goes 
falou algumas palavras de incentivo aos atletas e abriu ofi-
cialmente o VI CIOEESP, dando início aos jogos.

ONU DECLARA ANO INTERNACIONAL 
DE COOPERAçãO PELA ÁGUA. 
O objetivo da ONU é conscientizar sobre a importância da 
cooperação para o manejo de recursos hídricos limitados, 
em um mundo em que a demanda está em rápido cresci-
mento. A responsabilidade pelo uso da água é de cada um.

Como nos anos anteriores, esperamos presenciar o espírito 
olímpico de competividade e integração. A vontade de ga-
nhar estará estampada no rosto, no corpo, no jeito de rir e 
de chorar de cada participante. Durante os próximos fins de 
semana, sócios estarão competindo em busca da vitória em 
suas respectivas modalidades. As quadras e piscina olímpica 
estarão repletas de atletas se integrando, dando o melhor 
de si em busca dos primeiros lugares. Mas a essência deste 
torneio continua sendo o da integração entre associados na 
conquista plena e saudável do bom convívio.

o eSpírIto 
OLÍMPICO

fábio e Sérgio lial leonardo e goes

Atletas e sócios atentos à Abertura do VI cioeesp turma do tênis 

turma do vôlei com Vereador e ex-jogador pelé, goes e faria

Vítor (Mila), faria, rogério romero, goes, pelá, André e Almir 

turma da natação

Ariô e carmem
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PLANEJAMENTO ANUAL DAs ATIVIDADEs DAs TURMAs DE VOLEIBOL JARAGUÁ

TORNEIO INÍCIO DE BOLIChE

INFORME DA sINUCA

GERAL

APERFEI.
 1 MIsTO EqUIPE FEMININA APERFEI.

 2 MAsTER
APERFEI.

 1 MAsTER
EqUIPE MÁsTER 

40+50+
APERFEI.
 1 MAsC.

JANEIRO

FEVEREIRO

MARçO

ABRIL FEsTIVAL DE 
sORVETE

FEsTIVAL DE 
sORVETE FEsTIVAL DE sORVETE

MAIO FEsTIVAL JARAGUÁ 
DE VOLEIBOL MÁsTER

qUADRANGULAR 
MAsCULINO

JUNhO FEsTIVAL JARAGUÁ 
DE VOLEIBOL MÁsTER

JULhO LIGA MINEIRA DE 
VOLEIBOL

AGOsTO FEsTIVAL DE 
sORVETE

FEsTIVAL DE 
sORVETE

FEsTIVAL JARAGUÁ 
DE VOLEIBOL MÁsTER 

FEsTIVAL JARAGUÁ 
DE VOLEIBOL 

MÁsTER 
FEsTIVAL DE sORVETE

sETEMBRO
FEsTIVAL
INFANTIL
JARAGUÁ

sETEMBRãO
CRUzEIRO

sETEMBRãO
CRUzEIRO

OUTUBRO CAMPEONATO 
CRUzEIRO AABB PAMPULhA AABB PAMPULhA

NOVEMBRO CAMPEONATO
 CRUzEIRO sAqUAREMA

DEzEMBRO

Festival de sorvete: Patrocinado pelo clube Jaraguá, quando será convidado um grupo de atletas para participar do Festival.

Está a todo vapor a primeira competição do ano no Boliche. 
O Torneio Início está acontecendo e tem previsão de término 
em meados de março. Prestigiem.

A temporada de disputas de eventos oficiais da Sinuca teve 
início em 17 de fevereiro com a disputa do Torneio Vapt Vupt 
nº73, que apresentou o seguinte resultado:

CATEGORIA: OURO

Campeão: LEANDRO (Leandro Pereira Kessimos), Vice-
-Campeão: ZEMA (José Maria Otoni),

3º Lugar: MADEIRA (João Carvalho Fernandes) e 4º Lugar: 
JOSé RAMOS(José Ramos de Castro).

 CATEGORIA: PRATA

Campeão: FAssINI (Antonio Carlos Fassini), Vice-Campeão: 
BRAZ (José Braz Dias da Silva)

3º Lugar: VALTINHO (Valter Ribeiro Camargo) e 4º Lugar: 
MIGUEL (Miguel Antonio Mendes Cota).

REsULTADO DO TORNEIO VERãO DE sINUCA

Realizado entre 28 de fevereiro e 10 de março, o Torneio 
apresentou o seguinte resultado:

CATEGORIA: OURO

Campeão: LEANDRO (Leandro Pereira Kessimos)

Vice-Campeão: DAYRON (Dayron Gontijo Azevedo)

3º Lugar: ZEMA(José Maria toni)

4º Lugar: ACIR (Acir Edilson Antonossi)

 CATEGORIA: PRATA

Campeão: SADI (Sadi Ribeiro Filho)

Vice-Campeão: RENATO (Renato de Oliveira)

3º Lugar: OSWALDO (Oswaldo de Melo Araujo).

4º Lugar: Tivemos  W x O.(Jogador não compareceu)

Atletas do Boliche
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T udo começou na quarta-feira, 6 de fevereiro, com o 
Baile da Melhor Idade abrindo oficialmente o carna-
val do Jaraguá (veja matéria especial mais à frente). 
Na quinta, foi a vez do Buraco do Cocenza realizar o 

seu “Grito” com o conjunto  Ki Samba é Esse, formado por 
sambistas sócios do Jaraguá. O churrasco e a animação to-
maram conta da turma que está, cada dia, maior e mais 
integrada. E Cocenza avisa: “preparem-se para a comemo-
ração do 2º aniversário, que acontecerá em maio. Contamos 
com a presença dos amigos.”

Uma programação especial organizada pela Diretoria Social 
contou, no sábado à noite, com o Baile do Pirata.  Henrique 
Jotta e Liana cantaram muita marchinha, axé e samba. E 
na segunda etapa da festa, o sambão da melhor qualidade 
correu solto com a Bateria Show “Aflitos do Anchieta”.

CARNAVAL eM Alto AStrAl

BAILE DO PIRATA
Buraco do cocenza em pleno grito de pré carnaval



Informativo do Jaraguá | Março de 201322 Informativo do Jaraguá | Março de 2013 23CARNAVAL CARNAVAL

No domingo, guerra de confetes e serpentinas no salão social, brinquedos infláveis e atividades diversas para a garotada com 
premiação das fantasias mais bonitas. Na segunda e terça, música ao vivo à beira da piscina. Os associados compareceram 
e curtiram tudo a que tiveram direito com muita descontração. Veja mais fotos em nosso site.”.

“Quanto riso, oh quanta alegria, mais de mil palhaços no sa-
lão...”  Assim foi o clima do primeiro Baile da Melhor Idade de 
2013. Os sócios e convidados dançaram ao som da Banda 
Visual com descontração e muita saúde. As boas vindas à 
festa de Momo foram dadas de forma peculiar a esta turma 
que, a cada mês, se mostra com mais vigor para passar ho-
ras na pista de dança. Como de praxe, houve intervalo para 
um descanso e a tradicional rodada de bingo. Veja mais fo-
tos em nosso site www.jaraguaclub.com.br .

MATINê E MUITA MúsICA à BEIRA DA PIsCINA cArnAVAl dA MELhOR IDADE

vEnCEdoRES do ConCuRSo dE FAntASiA dA mAtinê do JARAGuá Em 10/02/13

MENINO: pedro lavar gonçalves 
navarro da Silva – cota 0644

MENINA: raissa lavar gonçalves 
navarro da Silva – cota 0644

BEBê: helena lopes ribeiro – cota 
2766
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Mais uma vez, nosso associado Urban nos brinda com agra-
dáveis notícias da Suíça:

“Atletas Jaraguenses,
 
A onda quente do Carnaval do Brasil chegou aqui em Davos 
na Suíça. A temperatura subiu 20°C em uma vez: de -23°C 
para -3°C. Senti tanto calor e saudade de vocês aí do Brasil, 
que deixei a jaqueta pra trás.

Na foto está meu amigo Patrick, da Suíça, que visitou o Ja-
raguá em maio de 2012, e adorou o nosso clube.Vejam a 
diferença entre o suíço puro bem agasalhado e o suíço já 
meio brasileiro quente com a camisa curta, kkkk. Uma boa 
recuperação depois do carnaval.
 
Até breve em BH. Forte abraço com muita saudade dos ami-
gos jaraguenses.”
 
uRbAn mEiER – CotA 4262

Está de volta para uso dos associados, principalmente da 
criançada, o toboágua da piscina aquecida. Ele passou por 
uma reforma geral e agora está com acesso exclusivo e 
nova escada. E logo ao lado do toboágua foi construída uma 
rampa a fim de facilitar a locomoção de cadeirante e de 
pessoas com carrinhos de bebê. Mais uma ação em prol do 
associado. Aproveitem!

Em 24 de fevereiro, centenas de 
pessoas puderam participar de 
uma prova inusitada de corrida. O 
BH Show ou 1ª Volta Olímpica do 
Mineirão. Realizado pela Secretaria 
de Estado de Esporte e Juventude, 
tendo à frente o Secretário e sócio 
do Jaraguá, Eros Biondini o evento 
esportivo se tornou também turísti-
co. Essa nova proposta contou com 
um percurso de 5 km, sendo possível 
aos participantes ter acesso às de-
pendências do novo estádio. Inova-
ção que contou com a participação 
da equipe de corrida do Jaraguá e foi 
destaque na matéria do programa 
Me Chama que eu vou da TV Bandei-
rantes, exposta em nosso site assim 
como fotos dos nossos atletas.

Como não poderia deixar de ser, o 
primeiro evento deste ano promo-
vido pelo Comitê Feminino em par-
ceria com a Diretoria Social, foi um 
sucesso. Na noite de 5 de março, o 
salão social recebeu um bom nú-
mero de sócios e convidados para 
assistir ao espetáculo Dança Brasil 
do Grupo Sarandeiros. Foi um show 
empolgante de dança de várias lo-
cais do Brasil. O público participou o 
tempo todo e, ao final, aplaudiu de 
pé. E foi um gesto também de so-
lidariedade, pois o ingresso foi um 
pacote de fralda descartável adulto. 
Todo material arrecadado foi doado 
para o Asilo Cidade Ozanam, da So-
ciedade São Vicente de Paula. 

No dia 8 de fevereiro, o Presidente Fe-
lisberto Goes, o Vice Presidente Marco 
Faria e o responsável pelo maketing 
do Jaraguá, Renato Leite, estiveram 
na Secretaria de Estado de Esporte e 
da Juventude, a convite do Secretário, 
Eros Biondini. Esteve presente também 
o secretário adjunto e ex-atleta olímpico 
Rogério Romero. Na ocasião foram de-
batidos temas ligados à área desportiva 
e programas de incentivo ao esporte.

No fim de semana, 2 e 3 de março, foi realizado o Torneio 
Verão de Peteca Interclubes, nas quadras do Complexo Es-
portivo, quando representantes do Jaraguá, Amantéia, 5 Es-
trelas, Pic e Cruzeiro, na faixa etária de 20 a 50 anos de 
idades, disputaram emocionantes partidas.
A final aconteceu na manhã de 3 de março, e o Jaraguá, 
representado por André Loreto e Agnelo,  se tornou campeão 
com a vitória de 2x0 sobre o Amanteia, representado por 
Paulão e Luquinha. 

A ondA Quente do 
cArnAVAl do BrASIl 
ChEGOU EM DAVOs, 
NOs ALPEs sUÍçOs

JARAGUÁ CAMPEãO NA PETECA

toBoÁguA DE VOLTA bh Show - VoltA olíMpIcA do MIneIrão 

SArAndeIroS no JArAguÁ: sUCEssO

sECRETÁRIO receBe geStoreS do JArAguÁ

Jaraguense urban em davos, nos Alpes suiços

nova rampa para acessibilidade

toboágua todo reformado
comitê feminino, diretor paulo Quintão juntos à arrecadação de fraldas

equipe de corrida com Secretário eros Biondini

renato leite, rogério romero, eros Biondini, felisberto goes e Marco fariaOs finalistas do Torneio Verão de Peteca

GERAL GERAL
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AMIzADE
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 BATALHA!

Uma LÍNGUA afiada pode cortar a própria GARGANTA!
Se eu quiser que meus SONHOS se realizem, não devo 
DORMIR demais!
De todas as coisas que USO, minha expressão é a mais 
IMPORTANTE!
Sabe qual a melhor VITAMINA para a vida?
é ter a certeza de que a nossa FELICIDADE depende da 
qualidade dos nossos pensamentos! A busca da FELICIDA-
DE 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 
próprias PALAVRAS!
Mentimos mais ALTO quando mentimos para NÓS MES-
MOS!
Se não tenho CORAGEM, então JÁ  acabei!

Uma coisa que não pode RECICLAR é o tempo PERDIDO!
Nossa MENTE é como um para-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 isto mudar a sua vida, DEIXE acontecer!
Ninguém disse que a vida é FACIL, apenas se disse que ela 
VALE a PENA!
Os amigos são como balões. Se você os deixar ir, talvez 
nunca mais os terá de volta.
As vezes nos ocupamos tanto com nossas PRÓPRIAS vidas, 
que não notamos
que os deixamos ir...
Outras vezes nos preocupamos tanto com QUEM está cer-
to ou errado, que nos esquecemos o que é AMIZADE, até 
que seja tarde demais.
AMARRE quem você ama no seu coração. Nunca é tarde 
para começar.

E isto pessoal: quem tem suas amizades sinceras, conserve 
bem dentro do coração.

Boa leitura, 
Um abraço a todos
hilda Goes

PAMPULHA • GUTIERREZ • NOVA LIMA • LAGOA SANTA

RUA CORONEL MARCELINO, 182

www.coleguium.com.br
3490-5000

UNIDADE JARAGUÁ
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

HÁ 25 ANOS
CONQUISTANDO OS 

MELHORES RESULTADOS

GERAL

EDITAL DE CONVOCAçãO
Em atendimento ao disposto no Artigo 28, Inciso I)-A e Inciso III, o Presi-
dente do Jaraguá Country Club, no uso das atribuições legais dispostas 
no artigo 29, Inciso I do Estatuto Social, CONVOCA seus associados, em 
pleno gozo de seus direitos, para participar da Assembleia Geral Ordi-
nária, a realizar-se no dia 19 de Março de 2013, em sua sede à Rua 
Amável Costa, Nº 07. Atendendo ainda ao disposto no caput do Art. 31, 
a AGO será instalada às 19:30 hs em primeira convocação ou às 20:00 
hs em segunda, para deliberar sobre as DEMONSTRAçõES CONTÁBEIS, 
RELATÓRIO DA DIRETORIA EXECUTIVA E PARECERES DOS CONSELHOS 
FISCAL E DELIBERATIVO, relativos ao exercício de 2012.

Belo Horizonte, 05 de Março 2013.
Jaraguá Country Club

Felisberto Carvalho de Goes Neto
Presidente




