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INSTITUCIONAL

palavra DO
PRESIDENTE
Prezada Família Jaraguense,

F

inalizamos o primeiro trimestre de 2021. Gostaria muito de agradecer o apoio da ampla
maioria de sócios, que ajudam a desenvolver e
melhorar o nosso Clube.
Por aqui, TEM MUITO A SER FEITO, e com o Clube
fechado temos trabalhado dobrado!
Este canal é muito importante para compartilhar com você, associado, como estamos caminhando com a gestão do Clube neste momento
tão adverso em todo o mundo.
Neste ano, temos em curso as obras já pré-aprovadas pelo nosso Conselho Deliberativo e pelo
Conselho Fiscal.
A solução para os problemas estruturais da Piscina Olímpica, se trata de uma obra de ajuste,
manutenção e contenção de problemas iminentes. Esta ação emergencial foi abraçada como
parte da nossa gestão em um trabalho conjunto
de nosso Diretor de Sede, Flaiton Vespoli, e o Diretor do Parque Aquático, Leonardo Vinte. Como
se trata de reformar algo antigo, foi necessário
despender tempo suficiente para buscarmos
uma solução técnica adequada, procedendo com
projetos bem detalhados (civil, hidráulico, elétrico,
segurança), visando obter um escopo técnico de
trabalho completamente definido.
Conseguimos concluir essa etapa de projetos
e detalhamentos técnicos no mês de março,
onde seguidamente enviamos cartas convites
às empresas especializadas para recebermos propostas para execução. Esta será uma obra 100%
terceirizada junto a empresas especializadas do
mercado. Esperamos apresentar as propostas
finais para validação do Conselho Fiscal e conseguinte do Conselho Deliberativo no mês de abril.
Em sequência ao nosso plano de trabalho, investiremos nossos esforços na obra de contingência da quadra poliesportiva coberta, buscando a
renovação do espaço e garantindo a segurança
dos associados. Todos os estudos técnicos para
uma solução definitiva já estão prontos, em um
trabalho conjunto também da Diretoria de Sede
e o Diretor de Esportes Especializados, Marcelo
Peito.
Estamos trabalhando também nos projetos e

Cláudio Gama - Presidente
início das obras para construção de um novo
campo society e uma nova quadra de futevôlei.
Esta é uma necessidade antiga apontada pelos
associados, que está sendo conduzida pelo Diretor de Futebol, Rui Alvim, e pelo Diretor da Área
do Tatu, Antônio Elias. Esperamos que com este
novo campo não aconteçam interrupções na
agenda das peladas, necessárias para as manutenções dos campos com gramado natural.
Estamos investindo esforços e recursos também na revitalização do parquinho e na pista de
caminhada do clube. Assim, pretendemos ofertar
um espaço mais adequado e seguro para nossas
crianças, e uma opção mais adequada para a prática de exercícios físicos e promoção da saúde,
para os adultos. Teremos também, em breve, um
novo local para alimentação disponível aos nossos sócios.
Todas as ações que propusemos e estamos
executando estão alinhadas com os anseios
dos sócios e asseguradas em nosso orçamento,
seguindo um planejamento de ações previstas a
serem executadas este ano.
Registro que em nosso mandato, estamos tratando toda a manutenção em conjunto e em
tempo real com a Comissão de Obras do Conselho Deliberativo, buscando sempre a transparência e gestão eficiente.
Neste primeiro trimestre, fomos mais uma vez
impactados pelos reflexos da pandemia e entramos em abril com o clube fechado. Mas, a Diretoria continua honrando seus compromissos e
atenta à legislação para que possamos adotar
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possíveis ações emergenciais, sabendo que os
custos com pessoal representam uma parte significativa das despesas do clube.
Falando sobre nossos colaboradores, continuamos atuando no sentido de profissionalizar o
clube, desenvolvendo uma relação baseada em
resultados e buscando a qualificação constante
da nossa equipe para proporcionar cada vez mais
um serviço de excelência para vocês, associados.
A DIRETORIA EXECUTIVA continua unida, motivada e buscando soluções inovadoras para a sustentação e segurança do nosso patrimônio, que
é o Jaraguá.
Estamos vivenciando em nossa sociedade um
momento, onde uma pequena parcela, que por
sinal, dedicam um tempo construindo mídia e
tentam dar a entender que representam alguma
fatia representativa de nosso Clube, e já identificamos que não tem legitimidade. Apenas criticam, tentando de alguma forma tumultuar e

ainda pressionar por benefícios específicos em
detrimento da maioria. Não entendem muito
sobre coletividade e fazem questão de não enxergar o contexto onde estamos inseridos.
Nossa gestão reitera que temos valores a serem
seguidos, família, respeito às pessoas, igualdade
de direitos e deveres de todos os sócios.
Reiteramos que o Jaraguá é maior do que interesses e vaidades pessoais, e que não toleramos
e não cederemos a grupos que costumeiramente
buscam objetivos de vantagens pessoais em
detrimento da maioria. E muito menos iremos
ceder para aqueles que não aceitam conviver
dentro das regras da nossa sociedade.
Vamos firmes em nossa gestão, para chegar ao
final de 2022 com o Clube melhor do que quando
assumimos e deixar o caminho pavimentado para
uma próxima gestão da nossa segunda casa, o
Clube Jaraguá.
Saúde a todos e se cuidem!

DIAS MELHORES VIRÃO
aproveitando as piscinas e sentir a ausência das
crianças brincando e correndo pelo parquinho.
Mas, apesar de toda situação triste, o Clube vem
realizando melhorias para receber você, associado, quando reabrirmos.

Um ano de pandemia. Muito álcool em gel nas
mãos, máscara no rosto e distanciamento social.
Sem abraços ou encontros e todos dentro de
casa.
E como fica o trabalho? Os amigos? O lazer?
Essas perguntas ainda martelam em nossas
cabeças, mas precisamos nos adaptar a uma
forma diferente de viver, com mais responsabilidades e precauções.
Com o Clube Jaraguá não foi diferente. Interrompemos nossas atividades e nos adaptamos a este
novo cenário.
É difícil ver as quadras vazias, ninguém

O

Clube Jaraguá se solidariza com a dor de
todos aqueles que perderam entes queridos, vítimas da Covid-19, e lamenta pela perda
de cada um de seus associados que também
se despediram devido à doença.
Sejamos fortes!
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O momento ainda é de prevenção e continuar
com todos os protocolos de segurança, mas
esperamos que tudo se normalize o mais rápido
possível.
Tudo vai passar e esperamos você no Clube
Jaraguá.

Clube Jaraguá passa por
obras de melhorias
Quadras e campos foram umas das áreas que receberam benfeitorias.
Enquanto esperamos a pandemia passar, o Clube
Jaraguá vem trabalhando constantemente para
promover melhorias em toda sua estrutura. Nesse
intervalo, nossas quadras ficaram mais bonitas
com a nova pintura, a pista de cooper foi reformada, os campos de futebol estão com manutenções frequentes para que estejam prontos assim
que estiverem liberados pela Prefeitura de Belo
Horizonte e o parquinho está em obras para a
criançada aproveitar quando o Clube for reaberto.
Estamos ansiosos para rever nosso Clube cheio
e presenciar a satisfação dos associados ao

verem as melhorias feitas. Nossos atletas do
tênis de mesa também já podem comemorar,
nossa sala recebeu duas novas mesas além de
ter tido uma das mesas antigas reformadas.
As novidades não param por aí! Além desses
espaços, a piscina olímpica também passará por
reforma, a entrada e recepção serão revitalizadas
e terão uma aparência mais moderna e em breve,
teremos outras novidades para contar no futebol.
Nosso objetivo é oferecer um ambiente cada vez
melhor, mais bonito e aconchegante a todos os
associados.
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INSTITUCIONAL

Treinamento e capacitação
de colaboradores
Clube Jaraguá investe em treinamento e capacitação de colaboradores para
atender melhor os associados.

O

Clube Jaraguá trabalha sempre visando um
melhor ambiente para o seu lazer, descanso
e entretenimento, isso inclui desde a limpeza e
conservação dos espaços, até a excelência no
atendimento e prestação de serviços. Pensando
nisso, o Clube investiu em treinamento e capacitação de colaboradores de diversos setores.
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Outro investimento aconteceu na contratação de
novos colaboradores para integrar a equipe de
apoio do Clube Jaraguá. Todos eles já foram apresentados ao Estatuto Social e Regimento Interno
do Clube, assim como tratados temas de normas
internas, condutas e posturas, de acordo com a
nossa missão, visão e valores.

Perguntas Frequentes feitas
pelos associados
COMO ADQUIRIR UM CONVITE?
Sócios titulares podem solicitar ou comprar
convites para seus convidados presencialmente
ou pela área do sócio em nosso site. Mas, no
momento, os convites encontram-se temporariamente indisponíveis devido à pandemia da
Covid-19.

COMO PARTICIPAR DOS TREINOS
FUNCIONAIS?
Os treinos funcionais, entre outros, são exclusivos para os alunos matriculados na academia.
Lembrando que até junho de 2021 manteremos
o valor promocional de R$49,90 na mensalidade.

EU NÃO REALIZE O RECADASTRAMENTO DA
MINHA COTA?
Conforme parágrafo único do 9 artigo do Regimento Interno: " será bloqueada a entrada
no Clube, daqueles que não realizarem o
recadastramento.

QUAL O MOTIVO DA EXIGÊNCIA DA
APRESENTAÇÃO DA CARTEIRINHA NA
PORTARIA DO CLUBE?
O nosso sistema de leitura digital está inativo
devido ao risco de contaminação da Covid-19 e
a apresentação da carteirinha se faz necessária
para o controle de acesso ao Clube. Esta foi uma
das alternativas encontradas para dar mais segurança a todos.

QUANDO DEVO REALIZAR A ATUALIZAÇÃO
DO COMPROVANTE DO MEU DEPENDENTE
O QUE É O MOVIMENTE-SE?
UNIVERSITÁRIO?
COMO PARTICIPAR?
Todos os sócios devem atualizar o comprovante
universitário semestralmente (até o último dia
dos meses de fevereiro e agosto) para que não
gere cobrança de dependente universitário entre
21 e 26 anos.

QUANDO E COMO DEVO REALIZAR A
ATUALIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DO ACESSO
DE BABÁ OU ACOMPANHANTE?
O sócio proprietário deverá apresentar, trimestralmente, à Secretaria do Clube Jaraguá, a página da
CTPS que comprove a permanência do vínculo
do profissional babá/acompanhante ou comprovante do E-social.

O projeto Movimente-se foi criado com o propósito de promover, junto aos associados, por
meio de atividades físicas, de lazer e recreação,
com uma prática equilibrada e harmoniosa,
melhor qualidade de vida. São oferecidas gratuitamente, para pessoas com idade de 15 a 99
anos, atividades esportivas e recreativas, como
dança, caminhada e corrida. A ideia é incentivar
a prática regular, dosando o esforço de acordo
com as possibilidades de cada um, favorecendo
o aperfeiçoamento de competências corporais
individuais e também estimulando o convívio
social. As atividades são oferecidas às terças e
quintas-feiras, das 9h30 às 10h30 e das 16h às 17h.

AINDA POSSO FAZER RECADASTRAMETO
DA MINHA COTA?

QUAL O NOVO HORÁRIO DE

Sim. Basta acessar a área do sócio na página
www.jaraguaclub.com.br e seguir as instruções.

Novo horário de funcionamento do Clube
Jaraguá:

PERCO A MINHA COTA SE NÃO FIZER O
RECADASTRAMENTO? O QUE OCORRE CASO

Segunda: Fechado;
Terça a sábado: 7h às 22h;
Domingo e feriado: 7h às 18h.

FUNCIONAMENTO DO CLUBE?

Jan | Fev | Mar 7

#tbe

Projeto Música na Piscina
Evento levou música e animação para os finas de semana

A

pesar da pandemia da Covid-19 nos impedir
de realizar os eventos já programados em
nosso calendário e tão esperados por todos os
associados, foi possível levar um pouco de alegria
e animação com o projeto Música na Piscina.
O evento troxe dias mais animados com apresentações musicais no Palco Piscina. Vale ressaltar
que o projeto seguiu rigorosamente todos os
protocolos de segurança e prevenção contra o
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coronavírus. A adaptação se fez necessária e está
sendo cumprida a todo momento.
Agora, para matarmos a saudade desse e de
outros eventos, estamos repostando, em nosso
perfil do instagram, as lembranças dos associados. Se você tem uma foto que remete uma
lembrança boa aqui no Jara, compartilhe com a
gente, poste no seu story e marque o @clubejaragua. A gente adora quando vocês interagem!

Educando a
geração que
vai mudar o

Agende uma visita!
www.donaclara.com.br
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esportes

Clínica de Natação
G

Clube Jaraguá promoveu encontro de grandes nomes da natação
com nossos associados.

randes mestres da natação estiveram no
Clube Jaraguá e compartilharam conhecimento com nossos associados. Foram dias de
muita troca teórica e prática sobre o esporte.

competições e campeonatos, e ainda o campeão
brasileiro e sul-americano de natação e também
recordista, Isaac Saraiva, que iniciou seus treinos
aqui no Clube em 2002.

Estiveram presentes os mestres da natação Marcelo Vaccari, que treinou a seleção para a Copa
do Mundo de Natação e jogos Pan-americanos, Amauri Machado, experiente em diversas

O Clube Jaraguá incentiva a prática de todos os
esportes e proporciona, sempre que possível,
encontros como esse para que a motivação seja
ainda maior.
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esportes

Saúde, qualidade de vida
e bem-estar
Como manter a frequência das atividades físicas durante a pandemia.

A

academia do Clube Jaraguá, enquanto esteve
aberta e durante a liberação da Prefeitura
de Belo Horizonte, sempre se preocupou com a
segurança dos nossos associados. Durante a pandemia, foram reorganizados os agendamentos
dos treinos para que não houvesse aglomeração,
todos os equipamentos foram constantemente
higienizados, a entrada na academia só era possível com a exigência do uso de máscara, o álcool
em gel estava disponível em vários pontos do
local, além dos cartazes com informações referentes aos métodos de prevenção da Covid-19.

como ciclismo, spinning, entre outras e está com
uma promoção de academia + grupo de corrida e
caminhada por apenas R$ 118,00. Aproveite para
mudar a sua rotina pós pandemia.
Tão logo possamos retomar nossas atividades
presenciais será um prazer ter você conosco!

Com o Clube fechado, a nossa preocupação não
diminuiu, e visando não somente a segurança,
mas também a melhora da saúde, qualidade de
vida e bem-estar dos sócios, estamos levando
incentivo e treinos funcionais para dentro de
suas casas. Para isso, estamos realizando lives de
segunda a sexta-feira, em horários alternativos,
para que todos possam acompanhar e para que
ninguém perca o pique.
As lives estão sendo transmitidas pelo instagram
@clubejaragua, em dois horários, manhã e tarde.
De segunda a quinta-feira, às 9h e 17h e na sexta-feira, às 9h e 16h. O mais legal é que as lives
serão abertas e todas as pessoas, associadas ou
não ao clube, podem participar.
Além da musculação, o Clube Jaraguá também
oferece aos alunos da academia outras atividades
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esportes

Futmesa
Mesa para a prática de mais um esporte é a nova aquisição do Clube Jaraguá.

V

isando ampliar as modalidades disponibilizadas no Clube Jaraguá, foi adquirido uma
futmesa, uma nova modalidade esportiva indicada para qualquer idade e que proporcionará
acirradas e emocionantes disputas.
O esporte é uma mistura das modalidades de
futebol, futevôlei e tênis de mesa. É preciso que
utilize uma bola, uma mesa curvada e uma rede
para sua prática, sendo possível jogar um contra
um ou em duplas.

1. Os jogos podem ser individuais ou em duplas;
2. Partidas em dupla = 18 pontos | partidas individuais = 11 pontos;
3. Partidas em melhor de 1, 3 ou 5 sets;
4. Saque somente com os pés ou cabeça;
5. Se errar o primeiro saque, pode realizar uma
2ª tentativa;
6. A bola, durante o saque, deve bater na área
demarcada da mesa;
7. Após o saque, a bola pode bater em qualquer
parte do lado oposto para ser válido;
8. Ao passar a bola para o adversário, não invada,
por cima da rede, o lado oposto da mesa;
9. No máximo três toques na bola - mas na
recepção do saque são no mínimo dois
toques;
10. Não é permitido tocar a mão na bola e nem
na mesa.
Fonte: IG

NOVAS QUADRAS DE SQUASH
Em evento que contou com a presença de associados e a diretoria do clube,
as novas quadras de squash foram inauguradas e agora são uma
nova opção para os praticantes do esporte.
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@wizard.donaclara
Endereço: Av. Sebastião de Brito, 307 - loja 04 - Dona Clara
Belo Horizonte/ MG - Tel: (31) 3019 6001
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Clube Jaraguá completa 60 anos
de fundação
Tradição, diversão, memórias e muito amor marcam a história do nosso Clube.

O

Clube Jaraguá foi fundado em 1961. Seus
fundadores, por mais visionários que fossem,
não poderiam imaginar a grandiosidade do projeto que acabavam de lançar! O tempo e o esforço
de dezenas de associados fizeram do Clube um
grande espaço de lazer e entretenimento. O Jaraguá possui hoje cerca de 4.570 cotas, incluindo
cotas de contribuintes, beneméritos e remidos,
e um total de 16.215 associados, fazendo parte da
história de muitas famílias. Nosso Clube carrega
consigo a missão de proporcionar lazer e entretenimento de qualidade para todos os associados,
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além de incentivar a prática de esporte cada vez
mais, visando mais saúde, qualidade de vida e
bem-estar. E, seguindo suas diretrizes, vem cumprindo com excelência essa missão proposta
desde a sua fundação, por Adolfo Neves Martins da Costa, Arnaldo de Magalhães Caldeira,
Charles Simão, Décio Rocha, Éder Brandão de
Almeida, Efim Kraiser, Joaquim Ribeiro Filho, José
de Oliveira Vaz, José Luiz de Andrade, Levíndo
Cunha Castilho, Mauro Roberto M. Maletta, Paulo
Macedo Gontijo, Paulo Murilo de Lima Naves,
Pedro Paulo Penido e Waldemar Lopes Martinez.

Depoimentos

“O

Jaraguá Clube teve uma grande importância para mim como atleta, porque ele foi
o Clube onde eu me federei, então abriu um
leque de competições que eu nem fazia ideia que
aconteciam. Minha primeira disputa foi o Torneio
Metropolitano, que aconteceu no Minas Tênis
Clube. Me lembro que tinha onze anos de idade
e foi uma competição muito importante para
mim, por eu me lembrar até hoje, da primeira
vez que caí na piscina como federado, nadando
50m livre e eu ganhei a prova nadando pelo
Jaraguá Country Club.Foi uma competição muito
importante para mim, por eu ser Petiz 1 (categoria da natação para nadadores que tem 11 anos
de idade).E eu comecei a olhar mais para o meu
futuro, a querer continuar competindo, a querer
continuar ganhando e me deu uma alavanca. Por
eu ser muito competitivo, eu levei para a vida.”
Issac Saraiva

“U

ma coisa que ficou na história foi a
homenagem que fizeram pra mim quando
eu fiz 30 anos de Clube. Foi uma homenagem
muito bonita. A diretoria organizou uma surpresa
trazendo meus familiares, esposa e filhos até o
Clube, no dia 1º de
abril. Me buscaram
omeçaram a
na sauna dizendo
bater palmas e
que iriam me levar
cantar parabéns
no res taurante para mim. Foi um
para almoçar e eu
negócio
fui, distraído. Ao
emocionante
me aproximar do
demais! Toda a
lugar, começaram
minha família
a bater palmas e
estava presente.”
cantar parabéns
para mim. Foi um negócio emocionante demais!
Toda a minha família estava presente, minha
irmã, minha esposa, filho, todo mundo veio
pro Clube e nós fizemos festa a tarde toda. Os
associados assinaram uma camisa e me deram
de presente, ganhei placa e minha cunhada leu
uma mensagem para mim durante a festa. Foi
uma coisa muito bacana, que me deixou muito
emocionado. Essa ficou na história.”

“c

José Milton

“O

Clube Jaraguá para mim é o quintal da
minha casa. Eu vou lá de terça a sexta de
manhã, faço minha caminhada na piscina. Tenho
amigos que fazem caminhada comigo, enquanto
a gente conversa e se diverte. Está fazendo muita
falta para mim. Tem o baile que se chama Clube
da Melhor Idade e acontece uma vez por mês,
que é muito bom. Não posso me esquecer das
aulas do grupo Mais Ativo, onde temos aulas de
alongamento, jardinagem, decoração, pintura e
culinária, que eu amo muito. O Jaraguá é muito
bom!”
Fátima Helena

“O

Clube se tornou fundamental para a minha
vida. Adoro a sauna, as massagistas, as
piscinas e agora, com as aulas do Tadeu, no
projeto Movimente-se, que fazem muito bem
para o meu corpo e minha alma”.
Martalene de Abreu
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RELEMBRAR É VIVER
O Clube Jaraguá fez parte, durante os seus 60 anos, de inúmeros acontecimentos
históricos e sente-se orgulhoso por cada um deles.
CAMPEONATO DE TRUCO BATEU RECORDE DE INSCRITOS NO ANO PASSADO

E

m 2020, antes do início da pandemia e no
dia internacional da mulher, iniciamos o
campeonato de truco no Clube Jaraguá. O
campeonato contou com 44 duplas inscritas
e bateu o recorde de todos os nossos outros
campeonatos.
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Na oportunidade, a Diretoria Executiva homenageou a sócia, Lourdes Gonçalves, por ser a
jogadora de maior idade a participar do campeonato, presenteando-a com uma placa comemorativa entregue pela Diretora Administrativa,
Marília Ramos Batista.

A ÚLTIMA EDIÇÃO DO CIFU DEIXOU SAUDADES

V

amos viajar no tempo e reviver alguns dos
grandes momentos que aconteceram na
última edição do CIFU, em 2019. O Campeonato
Interno de Futebol (CIFU) sempre acontece
durante o primeiro semestre de cada ano e conta
com a participação de cerca de 600 associados
inscritos, com idades a partir de 18 anos.
Durante sete finais de semana, os 36 times,
divididos entre as categorias Jovem, Diamante,
Ouro, Prata e Bronze, disputaram partidas
emocionantes até chegar nos campeões de
cada categoria. Para encerrar este grande

torneio com chave de ouro, foi oferecido um
grande churrasco com todos os inscritos e seus
familiares, celebrando as vitórias, boas histórias,
lances incríveis e parcerias inesquecíveis.
Confira os vencedores do nosso último
campeonato:
•

Categoria Jovem: Campeão Vasco;

•

Categoria Bronze: Campeão Flamengo;

•

Categoria Prata: Campeão Atlético;

•

Categoria Ouro: Campeão Internacional;

•

Categoria Diamante: Campeão Internacional.

CLUBE JARAGUÁ PRESENTEIA ONG COM BOLA DE FUTEBOL PROFISSIONAL

O

Clube Jaraguá presenteou a ONG Raio de
Luz, com uma bola de futebol profissional.
O presente veio por intermédio do voluntário
Ricardo Elias, assessor do diretor de futebol do
Clube Jaraguá, Rui Alvim.
A bola foi entregue ao Dandara Futebol Clube.
Desejamos continuar participando de ações
como essa e ajudar o próximo cada vez mais.
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Vem aí

A mascote do Jara está chegando
Associados participam de cada etapa da escolha do personagem do Clube.

O

concurso para a escolha da mascote do
Clube Jaraguá precisou ser alterado. Em
decorrência da pandemia e dos decretos da Prefeitura de Belo Horizonte não poderemos seguir
o cronograma, mas queremos dar continuidade
ao concurso com o Clube aberto. Assim, a participação não fica restrita as redes sociais e mais
pessoas podem participar.
Nossos associados mandaram suas ideias e a
escolha dos desenhos finalistas foi um grande
desafio para a comissão julgadora do Clube, que
não contente em escolher apenas 3, levou 4 para
a final.

Os desenhos mais votados pela comissão passaram por adaptações feitas por um desenhista
profissional que os deixou ainda mais bonitos,
sem, é claro, perder a referência enviada pelos
associados. Estamos agora na etapa em que os
autores finalistas devem convocar o máximo de
pessoas para votar e vencer esta disputa.
A votação ocorrerá em nossas redes sociais e em
urnas distribuídas pelo Clube. Qualquer pessoa
poderá participar. Posteriormente partiremos
para a escolha do nome.
Aguardem!

VEM AÍ A MASCOTE DO JARA!
A criançada vai ganhar um novo amiguinho e participar da escolha
do nome do mais novo integrante da família jaraguense.

páscoa
Q

ue em toda Páscoa o nosso Senhor Jesus
possa renascer no coração de todos e que
nossa fé seja revigorada pela certeza de que
Cristo ressuscitou e está entre nós.

FELIZ PÁSCOA!
A ressurreição de Cristo é mais uma prova de que
o amor e a vida são eternos.
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mensagem

Palavra da Shirley
Palavras de ânimo aos Jaraguenses.
nós mesmos, enriquecendo ainda mais a nossa
convivência.
Seja qual for a posição social que ocupemos,
tenhamos sempre como meta, muita força, muita
determinação e sempre façamos tudo com muito
amor e com muita fé em Deus, pensando que
em breve voltaremos a nos reunir como antes,
apreciando a beleza das flores, o quão belo é
nosso Clube e como é maravilhoso nosso convívio Jaraguense. A Diretoria sempre torce por uma
convivência e amizade sincera, que serão sempre
eternas. As pessoas podem até se afastar, mas no
coração o calor desse sentimento jamais esfriará.

A

Shirley Gama

A vitória virá se tivermos fé para lutar. A vida é um
desafio constante, por isso, a gente nunca pode
perder a fé e a esperança em dias melhores.

grandeza vem, não quando as coisas sempre vão bem, mas quando somos realmente
testados, quando sofremos alguns golpes, algumas decepções, quando a tristeza chega, porque
apenas se estivermos no mais profundo perigo,
presenciando tantas notícias ruins, poderemos
um dia saber o quão magnífico é estar no topo
da mais alta montanha, agradecendo a Deus por
estarmos passando bem por essa pandemia,
junto às nossas famílias.
Sejamos otimistas! Compreendendo os significados de ética e de solidariedade, reconhecendo
que conviver com o outro implica em respeito,
partilha, diálogo e ajuda mútua, valores fundamentais para os sócios desse aconchegante
Clube.
Procuremos entender que, por meio de situações vivenciais, a percepção do outro é condição importante para ampliar a percepção de

dica do jara

N

Lembrem-se:

“Quando a noite estiver mais escura
é porque está amanhecendo!”
Até breve, amigos!
Shirley Gama

Ingerir alimentos adequados reforçam o bom funcionamento
do sistema imunológico

osso sistema imunológico é responsável
pela defesa do organismo contra vários tipos
de infecções. Para fortalecer o sistema imune é
importante consumir alimentos ricos em proteína, zinco, potássio, magnésio, vitaminas B6
e A, além de alimentos fermentados, com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.
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Clube Jaraguá

www.jaraguaclub.com.br

