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  Amigos Jaraguenses,

  Bora entrar em 2022 com o pé direito! Apro-

veito a oportunidade para desejar a todos um 

feliz ano que se inicia.

  Concluímos 24 meses de gestão e temos 

muito orgulho das nossas conquistas.

  Seguimos firmes atendendo aos anseios dos 

associados do Jaraguá, nosso maior pilar, bus-

cando sempre uma coerência com nossa pro-

posta que preza pela transparência em toda 

a gestão. O grande desafio, por incrível que 

pareça, é gerir o Clube beneficiando a grande 

maioria dos sócios e explico o porquê.

  Quando buscamos corrigir situações para que 

o investimento de todo associado seja justifi-

cado, alguns pequenos grupos trabalham em 

causa própria buscando tirar proveito ao tentar 

frequentar o Clube de forma irregular, promo-

vendo resistências, distorcendo entendimen-

tos e criando falsas impressões para a nossa 

comunidade Jaraguense. Esse mesmo peque-

no grupo foi o principal causador da demissão 

dos colaboradores da Portaria, pois se aprovei-

taram dos mesmos com afagos e brindes que 

lhes permitiam acesso às dependências do 

Clube em situação irregular, diferentemente 

de outros sócios que se esforçam para cumprir 

o pagamento do condomínio em dia.

  Precisamos sempre entender nosso papel de 

sócio consciente e discernir as atitudes das 

pessoas que tentam desqualificar todo um 

serviço que está sendo bem executado, ten-

tando tumultuar e desestabilizar o trabalho 

dessa gestão, pensando em causa própria e 

colocando uma “sombra” na imagem do Clu-

be dentro e fora do nosso limite físico. Atitudes 

assim não são bem vistas, precisamos separar 

o “joio do trigo” nesses momentos. Um clube 

como o Jaraguá não pode mais permitir esse 

tipo de comportamento.

  Temos vários pontos a destacar nesse perío-

do de 24 meses sobre a gestão que marcou os 

60 anos de Fundação, motivo que me orgulha 

muito. Vamos a eles:

  Elevamos o nível de profissionalização. Inves-

timos em treinamento e na melhoria das con-

dições de trabalho para o nosso colaborador, 

sempre focado em ver os associados como cli-

entes e termos a satisfação de todos.

  Controlamos as contas e continuamos pro-

movendo melhorias sempre com muita res-

ponsabilidade. Este sempre será um ponto de 

muito trabalho para a nossa gestão: a busca 

pela melhoria contínua.

  Enfrentamos a pandemia da Covid-19 com o 

Clube fechado. Momentos de incertezas paira-

vam em nossos horizontes. Fomos austeros na 

cobrança da mensalidade, rígidos em relação 

aos descontos, conservadores e mãos firmes 

em prol do Jaraguá para poder oferecer um 

Clube pronto e reformado, cheio de novidades 

e preparado para a reabertura.
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  Novos procedimentos estão sendo adotados 

por todos os departamentos, agora toda docu-

mentação está sendo digitalizada. Essa medi-

da oferece organização, segurança e agilidade 

nos processos da instituição.

  Após a reabertura do Clube foi constatado, du-

rante os períodos de eventos, uma deficiência 

no atendimento telefônico na secretaria. Para 

corrigir e melhorar a comunicação com você 

associado(a), estamos implantando o “Jara-

Zap”, o canal de comunicação do Clube para 

você poder tirar suas dúvidas sobre alguns as-

suntos sem precisar de atendimento telefôni-

co ou presencial.

  O tempo mostrou que, tudo que o foi feito, foi 

pensando no bem-estar do associado. Esse é o 

comprometimento de toda a Diretoria — fazer 

um Clube para todos os associados. Estamos 

no caminho certo!

  O Jaraguá Country Club atualmente possui 

uma posição diferenciada em relação aos clu-

bes irmãos na Região Metropolitana — está 

muito mais sólido que os demais. Este foi o re-

sultado da nossa gestão de crise.

 Enfrentamos o recadastramento e consegui-

mos estancar a evasão de receita do Clube. O 

resultado é concreto e podemos evidenciar 

que fizemos a diferença perante aos demais 

pela gestão da crise durante a pandemia, sen-

do este o ponto fundamental.

  Hoje temos tudo organizado, limitamos todo 

o nosso espaço para 4500 cotas adimplentes e, 

certamente, teremos a médio prazo a elevação 

do nosso patrimônio, valorizando as nossas co-

tas.

  Enfrentamos problemas, até então não enca-

rados por outras gestões, com muita respon-

sabilidade e, neste sentido, até mesmo uma 

situação de risco para o nosso Clube, sendo a 

revitalização da Piscina Olímpica e da Quadra 

Poliesportiva. Estamos recompondo e valori-

zando ainda mais o nosso patrimônio.

  Não muito diferente, também enfrentamos 

um pouco de resistência quando optamos por 

um planejamento técnico antes de iniciarmos 

as obras da Piscina Olímpica, onde alguns só-

cios tumultuaram o dia a dia em nossas redes 

sociais com informações distorcidas. Em uma 

gestão comprometida com a transparência, o 

bom resultado se faz com a avaliação de riscos, 

orçamentos e resultados, bem como cumprir 

todas as etapas legais junto à Prefeitura. Nosso 

Clube alcançou, em pouco tempo, um outro 

patamar. Não podemos fazer mais nada de im-

proviso. É só andar pelo Clube para perceber 

o resultado das obras de forma organizada e 

concreta.

 Além desses contingenciamentos da Pisci-

na e da Quadra, conseguimos fazer a moder-

nização do Campo Society dentro do mais 

moderno conceito existente, e aproveitamos 

espaços pouco utilizados pelos sócios com 

a construção da nova quadra de Futevôlei e 

Beach Tennis.

 Percebemos a importância do Parquinho em 

função do perfil do atual Jaraguense e temos 

este espaço como prioridade número um. In-

vestimos em um local amplo e faremos a se-

gunda etapa em 2022.

  A Portaria foi terceirizada para que possamos 

trazer uma qualidade de mão de obra especia-

lizada e também moralizar a entrada de sócios.

Pedimos desculpas e a compreensão por al-

guns transtornos pontuais que vêm aconte-
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cendo com a implantação de algumas das 

novas ferramentas de comunicação, como a 

carteirinha digital no aplicativo que, por algu-

mas vezes, tem apresentado falhas. Erros esses 

que estão sendo corrigidos e são inerentes à 

evolução do trabalho.

 O pilar da gestão é trazer o melhor entrete-

nimento para os sócios. Manter o Clube orga-

nizado, limpo e ter colaboradores focados no 

atendimento, ou seja, tudo a favor dos nossos 

associados.

 Espero poder continuar contando com apoio 

da maioria, pois temos nosso compromisso em 

deixar um Clube melhor do que recebemos e 

assim concluir nossa missão.

 Fiquem atentos pois a construção de um am-

biente melhor está sendo realizada dia após 

dia, uma gestão transparente com ações con-
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cretas e com muito profissionalismo. Apoie 

nosso trabalho.

 Somos Sexagenários! Tivemos na última se-

mana de novembro, exclusivamente para os 

sócios, seis dias de comemorações para todos 

os gostos e idades. Tudo foi preparado com 

muito carinho para que vocês, associados, pu-

dessem curtir o Clube com seus familiares e 

amigos. Foram dias especiais que não serão 

esquecidos. 

 Uma última ação das comemorações de ani-

versário de 60 anos do Clube foi preparada para 

vocês: uma Edição Especial da nossa revista, 

em forma de memorial, onde apresentamos a 

história do Jaraguá. A edição já deve ter chega-

do às suas residências. Aproveitem a leitura e 

orgulhem-se de ser Jaraguenses!

 

 Claudio Gama /Presidente

  Física ou digital, tenha a sua carteirinha sempre 

em mãos, ela é obrigatória para o acesso ao 

Clube.

  Agora você possui duas formas de acessar as 

dependências do Clube: por meio da carteiri-

nha física ou da virtual. Basta ter instalado em 

seu celular o aplicativo do Clube.

  Você é quem escolhe qual vai apresentar na 

Portaria. Com ela o seu acesso à diversão está 

garantido. 

Carteirinha do Clube
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  Após uma manhã de trabalho, uma festa de 

confraternização marcou a tarde de 20 de de-

zembro, foi um dia diferente para os colabo-

radores do Jaraguá Country Club. Um almoço 

com direito a churrasco e buffet variado, além 

de sorteio de brindes e muita música mo-

vimentaram o Belvedere. O som ficou por con-

ta do cantor Maurício Viana.

  Já no dia 23 de dezembro, a Exal - Excelência 

em Alimentação, concessionária do Restau-

rante Seresta, promoveu um almoço de Natal 

com cardápio especial desde as saladas até as 

sobremesas. O espaço com decoração natalina 

reuniu os colaboradores e também associados. 

Confraternização e almoço natalino
para os colaboradores

Exal promove almoço natalino

Colaboradores em festa - foto gentilmente cedida pela produção do cantor 
Maurício Viana

Diversos setores reunidos
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Marília Ramos Batista
Diretora Administrativa

Muitos ajustes e trabalho 
durante a pandemia

  Iniciamos o ano de 2020 com ideias, proje-

tos e objetivos a cumprir que foram afetados 

após o fechamento do Clube em 20 de março, 

devido à pandemia de Covid-19. Tivemos que 

deixar de lado o nosso planejamento para nos 

adaptar com estratégias emergentes. Em um 

curtíssimo espaço de tempo fomos obrigados 

a rever como atender às várias Portarias que fo-

ram sendo publicadas e modificadas, tanto na 

esfera Federal como Municipal.

  Em um primeiro momento, concedemos fé-

rias a todos os nossos colaboradores que já ti-

nham período de férias adquirido, buscando 

melhor entendimento para com os demais. 

Posteriormente, outros contratos de trabalho 

tiveram suspensão ou redução de jornada. 

Mantivemos tantos outros em casa, aqueles 

que atendem diretamente ao sócio, gerando 

banco de horas, na tentativa mais conservado-

ra de manter o quadro completo. Mas também 

houve treinamentos durante a interrupção das 

atividades. Novos desafios e acúmulo de tare-

fas para os setores de Recursos Humanos e De-

partamento Pessoal. Outras contratações fo-

ram realizadas para aperfeiçoar o atendimento 

interno. Recorremos a empresas externas de 

RH em busca de substituir colaboradores para 

posições mais estratégicas e isso proporcio-

nou novas oportunidades para a nossa própria 

equipe.

  Com a suspensão das atividades perdurando, 

buscamos novas alternativas para estabelecer 

um canal de comunicação com o associado. 

Alguns colaboradores passaram a trabalhar re-

motamente com divulgação de aulas on-line.

Investimos na compra de novos equipamentos 

e na substituição do software de gestão e con-

trole a fim de aprimorar o atendimento. Inter-

namente, estudamos melhor a remuneração 

de mercado de trabalho e ajustamos alguns 

dos nossos setores, valorizando uns e substi-

tuindo outros, aqueles com salários acima do 

mercado. O setor de Manutenção, excluindo 

os mais idosos, atuou na revitalização geral de 

todo o nosso Clube. Terceirizamos alguns for-

necedores, novas placas de sinalização foram 

implantadas e modernizamos espaços, como 

a academia e as saunas.

  Já no final de setembro de 2020, com a fle-

xibilização parcial das restrições de isolamen-

to e atendendo aos protocolos impostos pelos 

órgãos de saúde, implantamos dispensers de 

álcool por todo o Clube, fizemos o controle de 

acesso à Portaria com medidores de tempe-

ratura e realizamos treinamento com toda a 

equipe de limpeza e coordenação.

  Estamos em constante alinhamento com a 

nossa assessoria jurídica externa, realizando 

acordos em processos judiciais, buscando mi-

tigar futuros passivos e custos em processos. 

Esperamos que em 2022 possamos estar com 

todos os setores do Jaraguá Club em pleno 

funcionamento e sempre na busca do melhor 

atendimento ao sócio e a toda nossa equipe 

interna.

Confraternização e almoço natalino
para os colaboradores
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Restaurante Seresta de cara nova

  No dia 19 de outubro, o Restaurante Seresta 

foi entregue aos associados totalmente 

revitalizado e com uma nova concessionária 

para administrar o local. A Exal – Alimentação e 

Facilities foi escolhida porque oferece soluções 

completas no segmento alimentício há mais 

de 28 anos.

  Na ocasião estiveram presentes colaborado-

res, conselheiros e membros da Diretoria. A 

diretora Administrativa, Marília Ramos Batista,  

Novos mobiliários e decorações

disse que a aposta na inovação foi pensando 

sempre no bem-estar de todos que se alimen-

tam no Clube. “A mudança da concessionária 

tem como objetivo prestar cada vez mais um 

serviço de excelência aos sócios, com qualida-

de e conforto”. 

  O restaurante funciona de terça a sexta-feira 

das 11h às 14h e, sábados, domingos e feriados 

das 11h às 15h.

Diretoria e colaboradosres na reabertura do Restaurante Seresta

8    Out/ Nov/ Dez
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Mais vagas para você

  No mês de novembro, o Clube Jaraguá, preocupado em sempre oferecer o melhor para os 

seus associados, entregou a segunda parte do estacionamento, setor aeroporto, com 50 vagas 

disponíveis. 

  Agora o Clube oferece aproximadamente 400 vagas que garantem conforto e segurança aos 

seus frequentadores. 

Novo estacionamento na área do aeroporto tem disponibilidade para 50 veículos

Aplicativo
Jaraguá 
Country Club

  Pensando em facilitar o atendimento de nos-

sos associados, lançamos o nosso primeiro apli-

cativo, que se encontra disponível para down-

load em Android e IOS, para estarmos cada vez 

mais próximos de você.

  Baixe já no seu aparelho e aproveite tudo o 

que o Clube Jaraguá tem a oferecer!

  Para o primeiro acesso á carteirinha, utilize o 

CPF do titular para fazer login, a senha será os 

8 números da sua data de nascimento. Caso 

você já tenha cadastro na nova Área do Sócio, 

você deve utilizar o mesmo login para o app.  

  Com o aplicativo você terá mais agilidade para 

acessar as informações e comodidade para re-

alizar agendamentos e reservas sem precisar 

sair de casa.
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Novo gerente geral 
chega ao Jaraguá Club

  Na reta final de 2021, o Jaraguá Country Club 

passou a contar com um novo gerente ge-

ral. Guilherme Andrade assumiu o cargo com 

grande expectativa, já que se identifica muito 

com a Missão, a Visão e os Valores do Clube. 

Segundo ele, a proposta de fomentar entrete-

nimento, esportes e formação cívica são muito 

aderentes à sua busca profissional. 

  Guilherme vê como um grande desafio a re-

tomada de forma plena de todas as atividades, 

o que já vem acontecendo, e espera contribuir 

para reafirmar o Jaraguá como o melhor Clu-

be de Belo Horizonte. “Os primeiros passos são 

uma aproximação da equipe, o conhecimento 

dos processos, o empoderamento das pessoas 

para que possamos conseguir a satisfação dos 

colaboradores para desenvolverem um tra-

balho cada vez melhor e o vislumbre de pos-

sibilidades de novos negócios e novas opções 

oferecidas aqui, seja esporte ou lazer. Espero 

contribuir para uma melhoria contínua dos 

processos do Clube.” 

  O novo gerente é publicitário de formação, 

especialista em Gestão Educacional e mes-

tre em Administração. Ele iniciou a carreira na 

área comercial da Nestlé e migrou para a área 

administrativa, tendo passagens por grandes 

empresas de segmentos diversos, como por 

exemplo, TV Alterosa; Boston Scientific e Senac, 

em Belo Horizonte. Além disso, foi diretor do 

Colégio Sagrado Coração de Maria, em Brasília, 

e ao retornar para a capital mineira assumiu a 

Direção Geral de quatro unidades da rede ca-

nadense de escolas Maple Bear. Guilherme 

atuou também no Colégio Nossa Senhora das 

Dores, em Itabira. 

  Boas-vindas ao nosso novo gerente!

10    Out/ Nov/ Dez
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JARAZAP!
M E  C H A M A  N O  

  Vem aí mais um canal de comunicação do 

Jaraguá Country Club com os associados! Em 

breve, teremos o WhatsApp oficial do Clube 

para você ficar por dentro de tudo o que rola 

por aqui. Trabalharemos de acordo com a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, 

para preservar as informações dos nossos só-

cios.

  Será possível solicitar segunda via de bole-

to, retirada de convites, reserva de quiosque, 

agendamento de massagem, além de saber a 

programação do fim de semana, números de 

telefone entre outras coisas. 

  O recurso também atenderá ao público exter-

no. Será útil para a comunicação com pessoas 

que estão interessadas em adquirir uma cota, 

alugar o Salão Social, fazer parcerias de Mar-

keting ou trabalhar conosco.

Out/ Nov/ Dez    11

VEM AÍ.... JARAZAP! 

COMUNICAÇÃO COM O SÓCIO. 
O NOVO CANAL DE 

AGUARDEM!  

INSTITUCIONAL
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  O Conselho Deliberativo (CD) do Jaraguá Cou-

ntry Club tem, este ano, pela primeira vez em 

sua história, uma mulher como presidente. 

Suzana Santana Moreira é associada há mais 

de 20 anos, está há 12 no CD e cumpriu quatro 

mandatos como conselheira. 

  Ela disse que vai fazer um bom trabalho em 

função da honra de ser a primeira mulher a as-

sumir o cargo. “Espero que na minha gestão eu 

consiga harmonizar mais os conselheiros para 

que eles realmente participem muito com 

todas as demandas. Vamos dar ouvidos sem-

pre ao plenário porque não podemos decidir as 

coisas a bel-prazer. Quem manda é o plenário.”

  A mesa eleita por aclamação, no dia 29 de 

novembro, é composta ainda pelo vice-presi-

dente Márcio Honório; pelo 1º secretário, Oné-

simo Moreira Ramos e pelo 2º secretário, Ita-

mar Bahia. Eles foram empossados no dia 13 

de dezembro e assumiram os trabalhos este 

mês. Na ocasião da posse, o ex-presidente do 

CD, Waldemar Faria Fraga, foi homenageado 

pelos serviços prestados ao Clube. Já os con-

selheiros Marcílio Moisés de Carvalho e Milton 

Miranda de Castilho, além do associado remi-

do José Maria Duarte e do convidado especial 

José Francisco Filho, o Pelé do Vôlei, também 

receberam essa homenagem. 

Eleita a primeira mulher presidente do

Conselho 
Deliberativo

Waldemar Faria Fraga

Suzana Santana Moreira

Marcílio Moises de Carvalho

12    Out/ Nov/ Dez
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Diretores e conselheiros reunidos

  Na noite do dia 13 de dezembro foi rea-

lizada, no Salão Social, a tradicional Con-

fraternização dos Três Poderes. O evento 

reúne os membros da Diretoria Executiva 

e dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do 

Jaraguá Country Club. O som da festa ficou 

por conta da banda Musical Trilha Sonora. 

Foi uma noite muito agradável, repleta de 

encontros e alegria. José Maria Duarte

Milton Miranda de Castilho

José Francisco Filho, o Pelé do Vôlei
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PARQUE AQUÁTICO

Anúncio
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INFANTIL

  Sucesso aqui no Clube, a Monitoria Infantil é 

pura diversão para a criançada!

  Todo fim de semana e feriado, oferecemos o 

serviço de Monitoria Infantil com uma equipe 

super capacitada para que as mamães e papais 

possam confiar e trazer seus pequenos para se 

divertirem com a gente. Já às quartas e sextas-

-feiras, oferecemos também Oficinas no Par-

quinho. 

  A dinâmica das brincadeiras beneficiam mui-

to o desenvolvimento da criança. Para partici-

par, basta fazer inscrição no dia da monitoria e, 

por mais que tenhamos monitores para estar 

o tempo todo com as crianças, os pais devem 

estar presentes no Clube durante o período em 

que elas estiverem na Monitoria.

MONITORIA
Infantil
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  Além de termos revitalizado totalmente o 

ambiente com a reforma do parquinho, ago-

ra podemos ofertar mais eventos para as nos-

sas crianças, como a Monitoria Infantil, que 

entrou para a programação fixa dos finais de 

semana do Clube. 

  O parquinho está com mais brinquedos e 

com um espaço bem aconchegante e moder-

no para levarmos muita alegria e segurança a 

toda família. As brincadeiras oferecidas ajudam 

bastante no desenvolvimento das crianças e, ao 

mesmo tempo em que elas se desenvolvem,  

se divertem. 

PARQUINHO

Vamos brincar!
Me ajude a
encontrar

  minha 
cabrinha?



INFANTIL

13/12/2021 17:55 Vamos encontrar as palavras escondidas? - Imprimir Caça Palavras

https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/ 1/2

Vamos encontrar as palavras escondidas?

As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal e vertical, sem palavras ao contrário.
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Você sabia?
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18/01/2022 17:34 Desenho de O Gato de Chapéu com o garoto para colorir | Desenhos para colorir e imprimir gratis

www.supercoloring.com/pt/desenhos-para-colorir/o-gato-de-chapeu-com-o-garoto 1/1
“O Gatola da Cartola Tem de Tudo na Cachola” é uma série de livros escritos por Dr. 

Seuss. Nas histórias, o gato é esperto, divertido e leva seus amigos Sally e Nick para 

grandes aventuras. Que tal aproveitar as férias para ler um pouco também? 

Vamos Colorir?
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Leonardo Vinte
Diretor de Parque Aquático

Grandes expectativas para o 
Parque Aquático em 2022

  A nossa retomada no Parque Aquático foi 

bastante positiva, pois durante o período da 

suspensão das atividades aproveitamos para 

transformar o “problema” em oportunidades 

de melhorias. Sendo assim, fizemos uma ava-

liação geral do funcionamento das escolas e 

da estrutura e, desde então, temos colocado 

as ideias em prática. Promovemos capacitação 

dos colaboradores e organizamos os quadros 

de horários. Tudo isso buscando recepcionar os 

associados da melhor forma possível no retorno.  

  Entre as novidades no Parque Aquático, da 

reabertura do Clube para cá, podemos desta-

car a modernização e a criação de um novo es-

paço no Parquinho e a reforma da piscina, hoje 

batizada como Piscina do Cogumelo. Inclusive, 

além do design mais alegre, também foi feito 

o aquecimento da água. Essas mudanças pro-

moveram maior procura pelo espaço. Uma ou-

tra novidade muito elogiada foi a instalação de 

barras na Piscina Coberta para uso nas aulas co-

letivas (deep water, hidroginástica e funcional 

aquático). 

  Em relação à nossa equipe de natação, ela se 

divide nas seguintes categorias: Pré-Mirim, Mi-

rim, Petiz, Infantil, Juvenil e Júnior. Todas têm 

nos dado um retorno bem satisfatório, não so-

mente com o compromisso e dedicação que 

demonstram nos treinamentos, mas também 

com os resultados obtidos. Além de várias con-

quistas em torneios diversos e Campeonato 

Mineiro, neste ano, o Jaraguá contou com três 

atletas da Categoria Juvenil, disputando pela 

primeira vez uma etapa de Campeonato Bra-

sileiro. Isso é muito gratificante e mostra que o 

trabalho tem sido bem executado. Lembrando 

que para disputas de campeonatos estaduais 

e brasileiro é necessária a obtenção de índice 

(tempo) determinado pelas Federações. 

  No mês de novembro, tínhamos, somente na 

natação, o número aproximado de 600 matrí-

culas ativas, o que demonstra tamanho poten-

cial e força da modalidade dentro do Clube. 

Importante salientar que o Jaraguá já é inte-

grante do Comitê Brasileiro de Clubes, na ca-

tegoria Vinculados, e a modalidade esportiva é 

justamente a Natação. Este foi mais um passo 

importante dado em 2021 na busca de utilizar 

recursos disponíveis no Ministério do Esporte 

para a formação de atletas. É grande a respon-

sabilidade, mas satisfatório ter a natação como 

o esporte de ingresso no programa. No entan-

to, vale salientar que o projeto visa à inclusão 

de todos os esportes olímpicos praticados den-

tro do Clube. Não podemos esquecer da nos-

sa equipe de Nado Artístico que teve um salto 

enorme na evolução técnica das alunas. As atle-

tas também participam de competições exter-

nas e têm nos dado orgulho com os resultados 

alcançados. 

  Um outro destaque de 2021 foi a realização 

do nosso Campeonato Interno de Natação. Em 
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sua 5ª edição, foi o evento que reuniu maior nú-

mero de participantes de sua história. Ao todo 

foram 125 atletas distribuídos nas categorias fe-

minino e masculino, infantil e adulto. Além do 

CINA, o Parque Aquático promove o Festival 

Pequenos Campeões para apresentar, princi-

palmente aos familiares que não tem a oportu-

nidade de acompanhar o dia a dia, a evolução 

das crianças no ambiente aquático. 

  A partir da retomada, as aulas passaram a ser 

ministradas por meio de Metodologia criada e 

estudada por toda a equipe de professores para 

trabalhar no desenvolvimento das habilidades 

dos alunos, como o equilíbrio, propulsão, res-

piração e o aprendizado das técnicas de forma 

organizada e correta, capacitando para a prá-

tica do esportista, bem como para a formação 

de atletas. 

 Os planos e expectativas para este ano são 

muitos. Estamos trabalhando bastante na re-

forma de todas as nossas casas de máquinas 

das piscinas, temos uma modificação prevista 

para o Parquinho que contará com uma nova 

área de berçário e com algumas novidades, 

sem falar no retorno da Piscina Olímpica que 

passa por completa modernização. Isso nos 

trará a oportunidade de ampliação das vagas 

e dos horários na escola, além da intensificação 

dos treinamentos das equipes, com ênfase na 

Categoria Máster. Em paralelo, estudamos a 

criação de novas modalidades, como por exem-

plo, o Funcional Aquático que começou a ser 

oferecido ano passado e tem sido um sucesso. 

Pretendemos também ampliar o número de 

atividades esportivas e de lazer no setor bus-

cando maior integração entre os associados, 

assim como promover a prática dos esportes 

aquáticos. 

  Por fim, quero deixar meus agradecimentos 

ao time do Parque Aquático: salva-vidas, tra-

tadores de piscina, professores e coordenação, 

bem como a toda equipe de colaboradores 

do Jaraguá que, por maior ou menor que seja 

a contribuição para a área, são vocês que nos 

permitem entregar ao sócio sua melhor experi-

ência no uso de nossas instalações.
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EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 
ESPORTIVO ESTÁ DE VOLTA

OS MATERIAIS PODEM SER
RETIRADOS NA SALA DO APOIO
(AO LADO DA RECEPÇÃO).

*EMPRÉSTIMO CONFORME O 
REGIMENTO INTERNO DO CLUBE.

OS MATERIAIS SÃO PARA USO 
EXCLUSIVO NAS DEPENDÊNCIAS 
DO CLUBE.
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   Entre os dias 9 e 12 de dezembro, a equipe 

Juvenil do Nado Artístico do Jaraguá participou 

do Campeonato Brasileiro Infantil e Juvenil da 

modalidade, no Clube Paineiras do Morumbi, 

em São Paulo. O Jara competiu com sete atle-

tas nas provas de solo, dueto e equipe. 

    Júlia Tomelin Coelho ficou em 7º lugar no solo 

livre Juvenil Nível A. Já Júlia Peres conquistou a 

4ª posição no solo livre Juvenil Nível B. No due-

to juvenil Nível A, com Júlia Tomelin Coelho e  

Vitória Xavier Mello, o Jaraguá ficou em 9º lu-

gar. Na prova de dueto Nível B, Manuela Ribei-

ro e Marina Martinho, garantiram medalha de 

bronze. 

   A nossa atleta, Júlia Tomelin Coelho, foi pré-

Meninas do Nado Artístico levam o 
nome do Jaraguá para São Paulo

-convocada para treinamento com a Seleção 
Brasileira Juvenil de Nado Artístico e em ja-
neiro começará os treinos para fazer a 2ª eta-
pa da seletiva. Além disso, o nosso Clube foi 
vice-campeão na prova de equipe Juvenil 
Nível B com as atletas Cecília Roncarati, Jú-
lia Peres, Manuela Ribeiro, Maria Fernanda e 
Marina Martinho.

   Com os resultados obtidos, o Jaraguá ficou 

em 6º lugar geral da categoria Juvenil Nível A e 

foi vice-campeão geral da categoria Juvenil ní-

vel B de Nado Artístico 2021. 

   A Comissão Técnica foi formada pelo profes-

sor Webert Ferreira Rodrigues e pela nossa atle-

ta da categoria Sênior, Luísa Tomelin Coelho.
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CINA 2021
REUNIU NADADORES
DE TODAS AS IDADES
  O mês de novembro foi marcado pelo 
retorno de muitas atividades importantes e 
tradicionais no Jaraguá. Um desses eventos 
foi o Campeonato Interno de Natação (CINA), 
que aconteceu no dia 06 e agitou as águas da 
Piscina Coberta.

  Sócios de todas as idades exibiram suas per-

formances e todos levaram para a casa a meda-

lha de participação no CINA 2021. 

  Para abrilhantar o evento, as atletas do Nado 

Artístico realizaram uma belíssima apresenta-

ção. O campeonato contou com a presença de 

nove árbitros que analisaram com maestria as 

pontuações das provas. 

  Na disputa especial da Raia Rápida, tivemos a 

participação dos seguintes atletas Jaraguenses:

Categoria Feminina:
• Luiza Alvarenga Rocha (campeã);

• Luisa Ayub Caldeira Rios

• Leticia Alvarenga Rocha.

Categoria Masculina:
• Victor Cabral Aguiar (campeão);

• Miguel Honório Moreira Pena;

• Pedro Henrique Massud Kury Garzon.
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Turma da Natação Baby

Categoria 70+

Categoria 85+

Categoria Mirim Categoria Infantil
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FESTIVAL PEQUENOS CAMPEÕES

INCENTIVA A PRÁTICA DA NATAÇÃO

   Entre os meses de outubro e dezembro, os alunos das escolinhas de natação do Jaraguá Country 

Club (toucas branca, amarela, laranja e vermelha) participaram do Festival Pequenos Campeões, 

evento voltado para que os pais e familiares possam acompanhar a evolução e desenvolvimento 

dos seus peixinhos e peixinhas. 

  Durante quatro finais de semana, crianças das mais variadas idades movimentaram as águas 

da piscina coberta do Clube. Todos os participantes receberam certificados e puderam abraçar e 

tirar fotos com a mascote Jaguaré. 

Alunos Touca Vermelha Turminha da Touca Laranja

Alunos Touca Amarela 

Turma da Natação Baby
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  Entre os dias 23 e 27 de novembro, o Clube 

Jaraguá esteve presente no Campeonato Brasi-

leiro Juvenil de Natação de Verão – Troféu Car-

los Campos Sobrinho, no Clube Náutico União, 

na cidade de Porto Alegre/RS. 

  Essa foi a primeira vez que o Jaraguá partici-

pou de um campeonato nacional da modali-

dade. Os atletas que representaram o Clube 

foram Luisa Ayub Caldeira Rios, Luiza Alvaren-

ga Rocha e Victor Cabral Aguiar, todos sob a su-

pervisão do treinador Bruno Bedetti. 

CAMPEONATO 
BRASILEIRO JUVENIL

ATLETAS DA NATAÇÃO PARTICIPAM DE

O Clube Jaraguá parabeniza seus atletas 

pela participação e desempenho.

Equipe de natação representando o Jara em 
Campeonato Brasileiro
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O verão chegou 
com tudo!
E para aliviar um pouco o sol quente e oferecer 

mais sombra e conforto aos sócios, o Clube 

adquiriu 200 novos ombrelones para o Parque 

Aquático e 30 para a área do Parquinho.
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Marcelo Peito
Diretor de Esportes Especializados

Criação de equipes de compe-
tição nos planos para 2022

  A Diretoria de Esportes Especializados, assim 

como todas as outras, retomou as atividades co-

letivas com muita responsabilidade e seguindo 

os protocolos da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Os jogos coletivos foram evitados em um pri-

meiro momento. As turmas foram escaladas 

para respeitar a metragem exigida por pessoa. 

Não foi fácil, mas este “novo normal” tem que 

ser adaptado e desenvolvido nos esportes cole-

tivos. A modalidade tênis não teve consequên-

cias nesse retorno. Presenciamos uma procura 

muito grande, por parte dos associados, que fi-

caram confinados em suas residências durante 

a quarentena, por atividades físicas e de lazer. 

  Com isso buscamos sempre a excelência em 

nossas aulas. Com relação a algumas modalida-

des tivemos ótimas surpresas, como a criação de 

duas novas turmas de voleibol e um aumento 

de 50% de sócios inscritos na modalidade, com-

parado a novembro de 2019. Notamos que com 

o trabalho mais individualizado, o rendimen-

to dos atletas melhorou muito. Conseguimos 

manter todas as turmas do esporte especiali-

zado em atividade, não fechamos nenhuma de 

nenhum desporto, e ainda estamos oferecendo 

novos horários no basquete, voleibol e em ou-

tras atividades.  A Iniciação Esportiva Universal 

(IEU) está “bombando” com a procura dos pais 

de crianças de 3 a 9 anos. Nos Sábados Espor-

tivos tivemos uma boa aceitação dos associa-

dos, que ainda não tinham conhecimento das 

escolas de esportes especializados. Na Gincana 

Esportiva, uma das modalidades mais disputa-

das foi o basquete, que vem se adaptando para 

oferecer mais espaço para o sócio. 

  Sobre o Ginásio Poliesportivo, a reforma se fez 

necessária para a segurança de todos. Estamos 

reinaugurando o espaço com novas pinturas 

no piso, novas traves e tabela de basquete ofi-

cial com aro retrátil. Esta quadra é a válvula de 

escape para as escolas de esportes nos mo-

mentos de chuva. 

  Agora falando em torneios, temos vários para 

citar. O Beach Tennis está crescendo muito no 

JCC. Foi tanta procura que criamos duas cate-

gorias: iniciante e avançado. Nos dias 14 e 15 de 

novembro, tivemos o nosso 1º Torneio Relâm-

pago de Beach Tennis. Já o Torneio Interno de 

Vôlei feminino é uma tradição que adaptamos 

para o período de pandemia. Foi realizado em 

apenas um fim de semana, mas com jogos 

emocionantes. A luta e a garra demonstradas 

pelas jogadoras foi em homenagem à associa-

da Carmem Lucia Menezes, aluna assídua da 

modalidade, que faleceu este ano. Esperamos 

voltar em breve com as competições interclu-

bes! 

  O 3º Torneio Interno de Peteca teve a partici-

pação de aproximadamente 60 atletas em di-

versas categorias e também fomos prestigia-

dos com a categoria feminina. Foram dois fins 

de semana com jogos espetaculares e muita ri-

validade saudável. Por falar em peteca, a nossa 

equipe Máster foi campeã do Torneio FECEMG.            
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  São atletas de ponta! Em outras edições tam-

bém levantamos títulos. Estamos orgulhosos 

deste trio composto por Hernani Vitor Fraga, 

Sérgio Murilo e Agnelo Cassius. A peteca do 

JCC também foi representada nas categorias 

adulto e sênior masculina. Tivemos ainda a par-

ticipação na FECEMG de outros esportes como: 

tênis, com diversas categorias: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª clas-

se masculina e 3ª, 4ª e 5ª classe feminina; e vôlei 

de areia com o quarteto misto, dupla feminina 

e masculina. 

   A modalidade futebol de salão está sendo re-

ativada no JCC nas categorias de base. Ofere-

cemos aos nossos associados a Sub 13 e a Sub 

17. Optamos por jogos para a avaliação dos de-

sempenhos tático, técnico e cognitivo. As par-

tidas nos mostraram que temos muito poten-

cial para a formação de equipes de competição 

neste esporte. 

  Para 2022 temos muitos objetivos, como a já 

citada criação de equipes de competição em 

todas as modalidades especializadas. Esta ação 

promove entre os atletas mais novos a fideli-

dade, o respeito e o amor pelo Clube. Com isso 

podemos colher os frutos mais à frente. Temos 

em mente a criação de um Ginásio Poliespor-

tivo com medidas oficiais, além da ampliação 

do espaço físico para situações de chuva. Pre-

tendemos também aumentar a oferta de ho-

rário em todos os esportes especializados. Que-

remos ainda participar do maior número de 

competições municipais, estaduais e nacionais 

para elevar o nome do Jaraguá Club como ele 

sempre mereceu. 

  Tudo isso foi, é e será possível graças ao apoio e 

à dedicação dos colaboradores, professores, as-

sessoras, além da união de nossa Diretoria co-

mandada pelo presidente Claudio Gama, com 

o apoio incondicional do vice-presidente Wen-

del Rios, um incentivador dos esportes. Esta-

mos de portas abertas para sugestões, críticas 

e opiniões para o crescimento deste segmento 

de atividades oferecidas pelo JCC. 

A turma da Pelada dos Milionários realizou 
um jogo beneficente, na manhã do dia 8 
de dezembro, no Campo A. Na ocasião, 
cada atleta levou um brinquedo para o 
Natal de crianças carentes do bairro 
Dumaville, em Esmeraldas. A distribuição 
dos presentes aconteceu no dia 19 de 
dedezembro com a presença do Papai Noel. 
Bela ação, peladeiros!

PELADA SOLIDÁRIA
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SINUCA KIDS AGITA OS

JARAGUENSES DOIS CAMPEÕES
  Foram realizadas três edições do Sinuca Kids 

em 2021. Nos domingos de 29 de agosto, 10 de 

outubro e 5 de dezembro o evento movimen-

tou crianças e adolescentes de 8 a 17 anos para 

ótimas jogadas. 

  Os primeiros colocados foram: Rodrigo e 

Bernardo, este segundo venceu os dois últimos 

torneios.

   A participação requer inscrição prévia no De-

partamento de Esportes e as partidas aconte-

cem no Espaço Sinuca Kids. Prepare-se para as 

próximas edições e não fique fora!

  Quatro duplas disputaram a final no Cam-

peonato Interno de Sinuca, realizado en-

tre os dias 7 e 28 de novembro. Na catego-

ria Ouro, Leandro e Deca marcaram 3 a 1. A 

dupla formada por Dálcio e César fez 3 a 2. 

O placar ficou da seguinte forma: Leandro 

campeão, Dálcio vice-campeão, César tercei-

ro colocado e Deca na quarta posição. Tam-

bém participaram, na categoria Prata, Rogé-

rio Custódio, que venceu Fernando por 3 a 1.  

Já Rodrigo F. Filho derrotou Régis por 2 a 1. 

Sendo assim, Rogério foi campeão, Fernan-

do vice-campeão, Rodrigo ficou em terceiro 

lugar, enquanto Régis, em quarto. 

  As partidas foram realizadas às quintas-fei-

ras à noite e aos domingos pela manhã. O 

evento, da Diretoria de Esportes Recreativos, 

contou com a participação de 48 jogadores. 

  O campeonato teve como patrono o senhor 

Benito Mussolini e foi organizado pelo coor-

denador Waldemar Fraga, por Walter Ca-

margo, José Gusmão e Marcelo Gaio.

Bernardo, Gustavo e João Pedro - edição dezembro 2021

48 associados participaram do Campeonato 
Interno de Sinuca
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1º TORNEIO DE

DO CLUBE JARAGUÁ
BEACH TENNIS

  Em novembro o Clube promoveu o 1º Torneio 

de Beach Tennis a fim de difundir o esporte en-

tre os seus associados. A ideia surgiu entre os 

praticantes da modalidade e foi um sucesso. 

Ao todo, foram cerca de 30 participantes que 

suaram as suas camisas para obter a melhor 

colocação. 

Os vencedores foram: 

Categoria Iniciante

Campeões: 
Fábio Júnior Ferreira da Silva e 

Fernanda Mora Zakur; 

Vice: 
Márcio Marçal e 

Gustavo Moreno.

Categoria Avançado

Campeões: 
Apolo Dias Filho e 

José Luiz Guimarães; 

Vice: 
Bruno Horta Siqueira e 
Jaime Rabello Junior.

Evento contemplou as categorias iniciante e 
avançado 

Cumprimento e satisfação para dar início aos 
jogos 

Beach Tennis é também encontro com os 
amigos

Duplas disputaram belas partidas
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Equipe Máster vence 
Interclubes da FECEMG

Jaraguense representa MG em 
Campeonato Brasileiro de Peteca

A equipe Máster de Peteca do Jaraguá fez bonito em mais um torneio e 
mostrou que é a melhor da capital mineira. 

  Os Jaraguenses Ernane, Sérgio Murilo e Ag-

nelo compuseram o trio campeão do Torneio 

Interclubes da Federação dos Clubes do Esta-

do de Minas Gerais (FECEMG). A competição 

reuniu 12 instituições entre os dias 05 e 07 de 

novembro. 

   O Jaraguá Country Club participou do Cam-

peonato Mineiro de Peteca 2021, no Ginásio Di-

vino Braga, em Betim, entre os dias 30 de outu-

bro e 2 de novembro.

   O atleta Guilherme Dias Coelho nos repre-

sentou e foi classificado na categoria Pro, em 

2º lugar. Automaticamente, classificou-se para 

o Campeonato Brasieliro de Peteca 2021 repre-

sentando Minas Gerais. A disputa  foi realizada 

no Iate Clube de Brasília, de 13 a 15 de novembro.

   Nossos parabéns ao Guilherme!

   A vitória da equipe do Jaraguá aconteceu con-

tra o Clube Oi Art. 

   Participaram também as equipes das catego-

rias Adulto e Sênior do Clube.

Equipe Máster Jaraguense

Participação do sócio Guilherme no 
Campeonato Brasileiro de Peteca
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Torneio Interno de 
Vôlei Feminino do Jara

Torneios avaliativos Futsal

SUB13 E SUB17
   Entre os meses de outubro e dezembro de 2021, o Clube Jaraguá, com a intenção de avaliar o 

desempenho tático, técnico e cognitivo dos jovens praticantes de Futsal, promoveu torneios ava-

liativos na categoria Sub13 e Sub17.

   Cada categoria esteve representada por cinco equipes que, de acordo com o Departamento 

de Esportes, tiveram um bom desempenho em quadra. Agora, com os dois grupos formados, os 

atletas irão treinar a todo vapor para que estejam preparados para participar de competições e 

torneios internos e interclubes em 2022.

  Para marcar o retorno da quadra de Vôlei, o 

Clube Jaraguá realizou no dia 23 de outubro, o 

Torneio Interno de Vôlei Feminino. Quatro equi-

pes marcaram presença e fizeram bonito em 

quadra. 

   Após oito partidas de muita emoção e bolas 

altas, quem levou a melhor e conquistou o 1º lu-

gar foi a equipe Verde. O segundo lugar ficou 

para a equipe Laranja e o time Amarelo ficou 

com o bronze.

   Fizeram bonito! Parabéns!

Errata: Na edição 23, divulgamos o resultado 

do 3º Torneio Interno de Peteca. Na Categoria A 

– Masculino o correto é: campeões (Guilherme 

e Halston) e vice-campeões (Agnelo e 

Christian). Pelo erro, pedimos desculpas.

As meninas do Vôlei do Jara 
brilharam em quadra

Torneio avaliativo aferiu o desempenho 
tático, técnico e cognitivo
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   No início de novembro aconteceu a final da 1ª 

Copa Interna de Squash que reuniu calouros e 

veteranos da modalidade. Ao todo, foram 31 jo-

gadores que estiveram em quadra disputando 

as melhores colocações. 

   A copa aconteceu entre os dias 02 e 06 e teve 

como campeões os seguintes sócios:

Errata: Na edição 23 erramos e pedimos desculpas. As fotos dos atletas Felipe Batista e Renan 

Gouvêa saíram trocadas. Felipe foi campeão da Máster e Renan campeão da 7ª Classe.

CATEGORIA MÁSTER

Campeão: Eliseu Figueiredo

Vice-Campeão: Francisco de Assis Ribeiro 

(Comandante Assis)

CLASSE B

Campeão: Felipe Batista

Vice-Campeão: Daniel Loureiro

CLASSE C:

Campeão: Igor Torres

Vice-Campeão: Fernando Horta Latini

CALOURO: 

Campeão: Marco Túlio de Figueiredo 

Campolina

1ª COPA DE SQUASH
do Jara

Confraternização reuniu grande parte da 
Diretoria Executiva

Em cada partida, uma grande emoção

Confraternização após a Copa

1ª Copa de Squash reuniu veteranos e 
calouros da modalidade
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Cidinha entregou a Marton a medalha 
da 3ª colocação

Maratona de Buraco durou mais de 10 horas

Retorno da Maratona de Buraco

ESPORTES COLETIVOS

Dica e Henrique, 
 a dupla vencedora do Buraco

Após um longo período a turma do Buraco toda reunida

   Após um longo período de pausa, os jogado-

res se reencontraram em um ambiente amigá-

vel e descontraído. Entre um descarte e outro, 

os participantes passaram horas de entreteni-

mento e boas risadas. 

  Ao fim do dia, a organizadora Maria Barbosa 

Giovanini (Cidinha) revelou as três duplas ven-

cedoras: 

1º Lugar: Henrique Foureaux e Rosângela da 
Silva (Dica);
2º Lugar: Marli Florêncio e Maria José (Zezé);
3º Lugar: Marton Silva e Waltercides da Costa. 

  Em dezembro, sócios apaixonados pela mo-

dalidade, realizaram a II Maratona de Buraco 

de 2021 que garantiu aos participantes um dia 

com muita animação.

No dia 16 de outubro, a Área do Tatu, no Clube Jaraguá, sediou a retomada da Maratona de 

Buraco. O torneio contou com a participação de 20 duplas. 

Marli e Zezé levaram para a 
casa o troféu de prata
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  A retomada das atividades do Boliche do Jara 

aconteceu no segundo semestre de 2021, com 

dois eventos que movimentaram a Área do 

Tatu, local onde ficam localizadas as pistas da 

modalidade.

   Entre 02 de outubro e 21 de novembro ocorreu 

o Torneio Individual de Boliche, com Handicap, 

nas categorias individual e duplas. A campeã 

das rodadas foi Vanessa Andrade, o vice-cam-

peão e o 3º colocado foram Rafael Lima e An-

dré Figueiredo, respectivamente. A premiação 

ocorreu no dia 12 de dezembro, nas dependên-

cias da área do Boliche. A classificação final foi:

1° lugar: Vanessa Andrade; 

2° lugar: Rafael Lima; 

3° lugar: André Figueiredo.

Dois torneios marcaram o retorno 
do Boliche no Jara

1º lugar: Bruno e Bernardo;

2º lugar: Lauro e Roberto;

3º lugar: Clever e Gustavo.

Campeã do Torneio Individual, Vanessa Andrade,  
junto à Diretoria do Clube e do Boliche

Sr. Ronald representando a filha
 de Tetsuaki Wakabayashi

Homenagem aos mais antigos 
participantes do Boliche

Campeões da Dupla Canadense - Da esquer-
da para a direita - Clever e Gustavo (3º lugar), 

Bernardo e Bruno (Campeões), 
Roberto e Lauro (Vice)
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   Outro evento que agitou as pistas foi o Torneio 

de Boliche – Dupla Canadense, que ocorreu no 

dia 28 de novembro e a classificação final foi:



ESPORTES COLETIVOS

Out/ Nov/ Dez    35

Nos dias 27 e 28 de novembro foi realizado o Torneio de Vôlei de Areia do Jaraguá. A competição 

reuniu 40 atletas dos dois sexos. Duplas e quartetos disputaram as partidas.

  As três primeiras duplas receberam medalhas. 

Foram elas: Arthur Lamounier e Valéria 

Lamounier, Igor de Matos e Cláudia Zuppo, 

Thiago Lima e Soraya Ribeiro. Os dois primei-

ros quartetos também foram premiados. Igor 

de Matos, Luciana Lacerda, Rogério Junqueira 

e Nayara Cássia e o segundo formado por 

Ricardo Santos, Isadora Andrade, Roonei de 

Oliveira e Juliana Jordão.

  Após o torneio, foi realizada uma confraterni-

zação no quiosque 21 com a presença da Dire-

toria Executiva. 

   Parabéns, turma do vôlei de areia!

  Em novembro, os jogadores de Truco do Jara-

guá participaram de mais uma maratona que 

reuniu 76 jogadores divididos em 32 duplas. Fo-

ram horas de diversão e muito carteado. 

 Nesta edição, as melhores classificações 

ficaram com:

1º lugar: Jayme e André Calazans;

2º lugar: Júlio Gontijo e Gustavo GB;

3° lugar: Hugo César e Dr. Ronaldo;

4º lugar: Júlio Pacheco e Vaninho.

Duplas e quartetos disputam 
vôlei de areia

Retorno da Maratona de

TRUCO

Confraternização após o torneio

Campeões da rodada

Jogadores tiveram horas de 
disputa e entretenimento

Torneio de Duplas e Quartetos 
reuniu 40 atletas
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Mulheres do Handebol brilham na 
quadra do Jaraguá

  E as mulheres realmente estão dominando o Jara! Entre novembro e dezembro de 2021 ocorreu 

o Campeonato Interno de Handebol Feminino, o ‘Donas da Bola’, que reuniu 50 mulheres que 

mandaram muito bem dentro de quadra.

  As equipes vencedoras da última rodada 

foram:

1º lugar: Gaia;
2º lugar: Nice;
3º lugar: Afrodite.

  O Campeonato também enalteceu jogadoras 

que tiveram destaque durante o evento. Foram 

elas:

• Isabela Canabrava Soares (Bela) - Artilheira 

com 35 gols

•  Isabela Maia Ramos (Isaah) – Defesa Vazada

MESAS DE 
CARTEADO
Agora, os adeptos do carteado podem encontrar mais mesas 
apropriadas pelo Clube. Foram adquiridas mais 8 mesas que 
estão distribuídas na Área de carteado ao lado do Boliche e 
também próximo ao Bar do Moreira.

A equipe Gaia foi a campeã do Campeonato Interno de Handebol
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MESAS DE 
CARTEADO
Agora, os adeptos do carteado podem encontrar mais mesas 
apropriadas pelo Clube. Foram adquiridas mais 8 mesas que 
estão distribuídas na Área de carteado ao lado do Boliche e 
também próximo ao Bar do Moreira.
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Professores participam de 
Seminário de Formação Esportiva

  Os professores do Parque Aquático do Clube 

Jaraguá, Bruno Bedetti e Webert Rodrigues, 

participaram do VII Seminário Nacional de For-

mação Esportiva entre os dias 27 e 29 de outu-

bro, na cidade de Campinas/SP.

   O objetivo do evento foi incentivar a formação 

e a prática esportiva dentro do Clube, valorizar 

e melhorar o programa de formação de atletas 

por meio da qualificação dos profissionais en-

volvidos. 

   Os professores participantes contam que, du-

rante o Seminário, foram debatidas as políticas 

de formação de atletas, o planejamento das 

ações a serem desenvolvidas em cada ciclo 

olímpico, entre outros. Foram reuniões, painéis 

de debates, oficinas, workshops, plantões téc-

nicos e jurídicos, além de palestras técnicas e 

motivacionais. 

  O evento reuniu 156 clubes integrados ao Co-

mitê Brasileiro de Clubes (CBC). 

Técnico do Nado Artístico, Prof. Webert Rodrigues e 
o Técnico da Natação, Prof. Bruno Bedetti

ESPORTES COLETIVOS
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NOSSA 
- Brinquedoteca;

- Laboratório Maker;

- Salas especializadas;

- Parque interativo (infantil).

- Quadras poliesportivas;

- Cozinha pedagógica;

- Espaço de convivência;

- Laboratórios;
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Alimentação
supervisionada e dequalidade

Você sabia?

  Você sabia que o Jaraguá conta com uma 

profissional formada em Nutrição e que acom-

panha a produção e confecção dos alimentos 

em todos os pontos de refeição do Clube? 

  A profissional Alessandra Moreira Rocha atua 

no controle de qualidade, por meio da fiscali-

zação e orientação às concessionárias de ali-

mentação (bares e restaurantes) e segue as 

legislações vigentes da Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (ANVISA). 

   Nos eventos promovidos pelo Clube, a Ales-

sandra acompanha os procedimentos de mani-

pulação, higiene e controle de temperatura dos 

alimentos a fim de garantir uma alimentação 

segura aos sócios e frequentadores do local. 

“Planejo com a Diretoria do Jaraguá implantar 

procedimentos aliados às concessionárias para 

oferecer refeições adequadas e higiênicas aos 

consumidores”, explica. 

  Para Alessandra, atuar como profissional da 

Nutrição é ter a satisfação de poder auxiliar e 

contribuir para uma alimentação saudável, 

de qualidade e que possa fazer a diferença na 

vida dos colaboradores e associados do Clube 

Jaraguá.

Out/ Nov/ Dez    39

A nutricionista faz a supervisão alimentícia 
dos restaurantes, bares e eventos do Clube
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  Após o Brasil conquistar 3 medalhas de prata com o 

skate nas Olimpíadas de Tóquio 2020, a modalidade 

vem ganhando muita notoriedade no país. 

  Praticado no Brasil desde a década de 1960, com a 

popularidade desta modalidade durante os Jogos das 

Olimpíadas 2020, muitas pessoas despertaram um in-

teresse maior em praticar o esporte. O skate já chegou 

a ser proibido nas ruas da maior cidade brasileira no 

fim dos anos 1980 por ser visto como “esporte de mar-

ginal”, mas, com o tempo, foi conquistando o coração 

dos brasileiros e ganhando cada vez mais adeptos.   

  Depois da consolidação do skate como esporte ao 

redor do mundo, em 2016, o Comitê Olímpico Inter-

nacional (COI) incluiu o skate como modalidade inte-

grante dos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio. Essa 

inclusão, para o Brasil, foi muito bem-vinda, pois além 

de ajudar ainda mais a disseminar a modalidade, o 

skate, desde a inclusão, era uma das grandes espe-

ranças de medalhas para o país nos jogos. 

  Com efeito, o skate foi um sucesso e, entre os talen-

tosos skatistas que participaram da edição pioneira 

da competição, a pequena fadinha do skate, Rayssa 

Leal, foi destaque e, aos 13 anos de idade, se tornou 

a mais jovem brasileira medalhista da história. Rayssa 

conquistou a medalha de prata e está se tornando um 

ídolo para o público, que vem se interessando muito 

mais por essa modalidade do esporte depois dos Jo-

gos Olímpicos.    

  Se você tem gosto por esportes radicais, esse é um 

muito legal para você se apaixonar e se aventurar nas 

inúmeras manobras que é possível fazer em cima 

das quatro rodinhas mais comentadas do momento. 

É imprescindível lembrar de sempre usar os equipa-

mentos de segurança para evitar lesões, pois como 

qualquer atividade física, é importante ficar atento 

aos riscos. D
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   O Jaraguá Country Club tem mais de 45 mil 

m² de área verde e permeável, inúmeras árvo-

res lindas que fazem sombra, além de vários 

gramados espaçosos para que o associado pos-

sa desfrutar do contato com a natureza de dife-

rentes formas. Um paraíso verde, bem no meio 

da cidade, ideal para a prática da meditação. Os 

benefícios em praticá-la são enormes e o que 

não falta por aqui são cantinhos agradáveis e 

silenciosos para que você possa viver o seu mo-

mento de relaxamento e auto cuidado. 

  Então se você quer um lugar agradável, si-

lencioso e fresquinho, existem vários na par-

te inferior do clube, ao redor dos quiosques e 

campos de futebol. Meditar ajuda a encontrar 

equilíbrio mental com práticas e técnicas que 

auxiliam a treinar a mente e tornar a busca por 

foco e atenção como parte de hábitos diários. 

O controle da respiração é uma das principais 

ferramentas. Quanto mais o indivíduo praticar, 

maior será a potencialização dos aspectos posi-

tivos para a saúde física e emocional. 

  Em meio a tantas inseguranças, a meditação 

surge como uma aliada para ajudar a encon-

trar equilíbrio e a enfrentar as batalhas diárias. 

Por não exigir nenhum tipo de equipamento 

específico ou orientação profissional específi-

ca, a meditação é uma prática extremamente 

acessível e caso você tenha alguma dificuldade, 

pode recorrer a vídeos no YouTube ou a aplica-

tivos como o Lojong, que é gratuito e oferece 

vídeos explicativos e meditações guiadas.

   Pegue seu tapetinho e vem pro Jara!

  Acesse o QR Code abaixo, baixe o app Lojong:

Baixe o App aqui

MEDITAÇÃO É VIDA
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Aulas diversas e muita animação 
nas tardes de quarta

Movimente-se no Jara

  O Grupo + Ativo reúne sócios a partir dos 35 

anos e promove atividades interativas, culturais 

e artesanais às quartas-feiras, entre 15h e 17h. 

Atualmente, cerca de 30 pessoas têm compare-

cido semanalmente. Nos últimos meses foram 

oferecidas aulas de culinária, pintura em tecido, 

hidroginástica, além de bingo e alongamentos.

  Às terças e quintas, pela manhã e à tarde, você 

pode participar do Movimente-se. Trata-se de 

um grupo que se reúne das 9h30 às 10h30 para 

alongamentos e dança recreativa no palco da 

Piscina da Passarela. Já entre 15h e 16h, no Bel-

vedere, acontecem aulas de Ioga.

  O Movimente-se é aberto aos associados de 

todas as idades e quem quiser participar é só 

chegar. Compareça!

  O + Ativo é aberto aos associados e a inscrição 

deve ser feita com a professora Flávia, ao che-

gar para participar. O ponto de encontro é no 

Salão Social ou no Belvedere.

  Animação e diversão garantidas! Apareça você 

também!

Confraternização após aula de culinária

Nas terças e quintas, a turma da manhã tem 
aulas de alongamentos e dança recreativa

A turma da tarde conta 
com a prática do Ioga
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Confraternização após aula de culinária
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Aqui a
natureza inspira,
ensina e acolhe! 

Matrículas
abertas

INFANTIL AO MÉDIO

(31) 3441-4988
santamarcelina.org.br
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  O Baile da Melhor Idade acontece mensal-

mente e, em 2021, contou com quatro edições. 

Com a retomada dos eventos, o primeiro baile 

do ano foi realizado na noite do dia 29 de se-

tembro, na Piscina da Passarela, e o som ficou 

por conta da banda Musical Trilha Sonora. 

  O segundo foi no Salão Social, no dia 27 de 

outubro, para festejar os 25 anos do Clube da 

Melhor Idade. As músicas foram tocadas por 

Hélio e banda. Na ocasião, houve homenagem 

póstuma com entrega de placas aos familiares 

de: Hilda de Melo Rocha, David Raad, Biagio 

Viceconte e Carlos Alberto Pádua de Carvalho. 

Eles foram fundadores do  Clube da Melhor Ida-

de (CMI). 

  Já no dia 10 de novembro o baile foi em co-

memoração ao Novembro Azul, mês mundial 

de combate ao câncer de próstata. A banda 

Musical Trilha Sonora voltou ao Jaraguá e não 

deixou ninguém parado. Em dezembro, tive-

mos a edição especial de Natal com a dupla 

Franklin e Jussara. 

  A venda de mesas para o Baile da Melhor 

Idade é feita na Secretaria do Clube, somente 

para os nossos associados. Estamos seguindo 

os protocolos de segurança para a preservação 

da saúde de todos. O uso de máscara continua 

sendo obrigatório.

Comemoração dos 25 anos do CMI
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Clube da Melhor Idade
Quatro bailes movimentam o

EVENTOS
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Comemoração dos 25 anos do CMI
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Halloween
DO JARA

   E o Jaraguá comemorou o Halloween de 

2021 com muitos doces, travessuras, diversão, 

música e muita gente horripilantemente bo-

nita. 

   Com decoração temática, o Clube recebeu, 

no palco do parque aquático, o cantor Johnny 

Klein que, com seu repertório animado, agi-

tou a noite dos sócios que compareceram 

para comemorar conosco.

   A monitoria do parquinho registrou a pre-

sença de aproximadamente 100 crianças. 

Teve muita brincadeira e entretenimento 

para a alegria dos pequeninos.

Doces ou travessuras

Meninada assustadora

Criatividade nas fantasias

Muita diversão e música boa
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Apresentação da mascote, teatro e 
brincadeiras no Dia das Crianças

   O Dia das Crianças foi muito especial, com 

alegria e animação para a meninada. Na oca-

sião, aconteceu a apresentação da mascote, o 

jacaré Jaguaré, criada pelo associado Vinícius 

Reis Cruz, de 13 anos, e escolhida pelos sócios, 

por meio de concurso.

  A data é um dos eventos tradicionais do Jara-

guá e, em 2021, com o retorno gradativo das 

atividades e respeitando o limite de pessoas, o 

Clube trouxe para o público infantil o “Traqui-

Vinícius Reis Cruz e parte da Diretoria Executiva

Jaguaré fez sucesso com a meninada Crianças curtiram as guloseimas
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tana Musical Show “, que realizou uma linda e 

lúdica apresentação no Salão Social. 

   O evento teve também a distribuição de al-

godão doce, pipocas, cachorro-quente, refrige-

rante e picolés, além de dois infláveis à dispo-

sição da criançada, no Belvedere.

  O Jara ofereceu ainda a Monitoria Infantil, no 

parquinho, com muitas atividades e brincadei-

ras aos pequenos. Plateia animada com o musical

Picolés refrescaram a meninada

Alegria e descontração num dia especial
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OktoberJaraOktoberJara
 traz um pedacinho da Alemanha para o Clube

Es war ein Erfolg!*Es war ein Erfolg!*
  *Foi um sucesso!

A Alemanha no Jara

Praça de alimentação movimentada Muita comida boa

O cantor Guilherme Mendes foi uma 
das atrações do evento

48    Out/ Nov/ Dez

EVENTOS

  Muita música, comida de qualidade e cerveja 

gelada marcaram os dias 02 e 03 de outubro, 

no Jaraguá Country Club. A festa alemã Okto-

berJara reuniu inúmeros sócios que curtiram a 

decoração típica com muita animação.

  A Praça de Alimentação foi montada no Bel-

vedere. Já no palco da Piscina da Passarela, 

subiram as atrações musicais. No sábado, se 

apresentaram Guilherme Mendes e a dupla Re-

nan e Rafael. No domingo, Paulinho Alabart e a 

Bandacústica garantiram o som. 
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  Alunas da Escola de Dança Sinara Machado 

apresentaram uma Mostra Coreográfica no 

dia 7 de dezembro, no Salão Social do Jaraguá. 

Dezenas de associados prestigiaram as meni-

nas que brilharam no palco com muita beleza 

e desenvoltura. O evento foi o trabalho de con-

clusão do ano das alunas. Parabéns a todos da 

escola de dança! 

JaraPoint é diversão garantida

Mostra Coreográfica 
encanta os associados

  Games, food truck e milk shake! Uma opção 

de lazer para os jovens, o JaraPoint acontece 

no último fim de semana do mês, aos sábados 

das 14 às 20h e aos domingos das 11 às 19h, 

próximo ao Salão de Sinuca e quiosque 01. Em 

2021 tivemos edições em agosto, setembro, 

outubro e dezembro. 

  Jogos super legais, diversão, muita interação 

e lanches deliciosos para toda a família. Fique 

ligado em nossas redes sociais e apareça por 

lá no próximo!

Alunas levantam a plateia
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  O mês de novembro de 2021 foi marcado pelo sexagenário do Jaraguá Country Club. Para 

celebrar os 60 anos de uma linda história, entre os dias 19 e 28, aconteceu uma série de eventos 

que reuniu os associados em atrações para todos os gostos. Confira aqui tudo o que rolou nestes 

dias especiais.  

Semana de festa celebra 
os 60 anos do Clube

Centenas de sócios se reúnem em      
baile pelo sexagenário do Clube
  Cerca de 900 pessoas compareceram ao baile de aniversário dos 60 anos do Jaraguá Country 

Club, no dia 19 de novembro. Ao chegar, o sócio pôde apreciar um grande painel com fotos anti-

gas e atuais do Clube. A música ficou por conta da banda Expresso Hits que animou o Salão So-

cial das 22 às 4h. Ao som de ritmos variados, os associados dançaram, degustaram os quitutes do 

buffet e saborearam deliciosos drinks. Foi uma noite repleta de empolgação e boas recordações. 
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Painel de fotos na recepção do baile

Banda Expresso Hits Noite animada com ritmos variados
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Cena de Ítalo Laureano

Agradecimento ao público Rejane Faria e Ítalo Laureano
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Peça leva associados a reflexões

Trouxe várias reflexões, em diferentes contextos, que podem 

influenciar o nosso pensamento e as nossas ideias. Achei 

bem bacana a iniciativa e espero que tenham outras.

Paola Neves

”

”

  Entre as atrações que marcaram as comemorações dos 60 anos do Jaraguá Country Club, tive-

mos a exibição da peça Ignorância, do grupo Quatroloscinco. Na noite do dia 23 de novembro, 

os atores Rejane Faria e Ítalo Laureano apresentaram situações que traçam um recorte sobre a 

ignorância humana. 

   O espetáculo contou com a presença do público esperado no Salão Social.
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Durante festividades dos 60 anos, ex-tenista 
deixa mensagem para Jaraguenses
  O talk show do ex-tenista Fernando Meligeni com o jornalista André Kfouri foi um sucesso de 

público no Salão Social, no dia 24 de novembro. Uma das atrações das comemorações dos 60 

anos do Jaraguá Country Club, o evento reuniu os associados para assistirem ao bate-papo sobre 

esporte, carreira e motivação. No final, os sócios puderam interagir com perguntas ao ex-tenista. 

A noite foi encerrada com a Diretoria do Clube realizando a entrega das placas de agradecimento 

a Meligeni e a Kfouri.

  Na ocasião da visita, Meligeni deixou um reca-

do para os jovens esportistas do Clube. “Minha 

dica é para aproveitar o esporte com tudo que 

ele tem. Moramos em um país, infelizmente nos 

últimos anos, muito competitivo. Tudo que va-

mos fazer tem que ter vitória. Não aceitam que 

você goste de tênis e futebol ao mesmo tem-

po. Tem que ser este ou aquele. Não se pode 

gostar de duas coisas, só de uma. Mas o esporte 

ensina. O menino que vem aqui aprender a jo-

gar tênis, não precisa mirar o profissionalismo. 

Ele precisa mirar se divertir dentro da quadra, 

aprender os valores, ter desafios, aprender a 

competir.” 

  Já Kfouri teceu vários elogios ao Jaraguá e disse 

que o sócio precisa saber aproveitar ao máximo 

este espaço de esporte e lazer. “O Clube é belís-

simo, é muito bem organizado, um ambiente 

ótimo, não conseguiria entender alguém morar 

aqui perto e não fazer o possível para estar aqui 

todos os dias. Como alguém que sempre prati-

cou esportes, não profissionalmente, mas pra-

tica até hoje e conhece os benefícios de poder 

ter ao menos uma parte do dia dedicada a isso, 

entendo que um clube como este é um paraíso 

e as pessoas precisam aproveitar ao máximo.” 

  Durante a visita, Meligeni conheceu as quadras 

de tênis do Jaraguá e ficou admirado com a 

estrutura do Clube.

Sócios de todas as idades estiveram presentes
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Sócios de todas as idades estiveram presentes
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Achei a palestra muito boa! Pude esclarecer a dúvida de 

como lidar com as críticas. Era uma pergunta para a qual eu 

sempre buscava uma resposta e agora eu tenho!

Daniel Honório, 12 anos

Stand Up com o ceguinho mais famoso do 
Brasil extrai risos e aplausos da plateia

”
”

  Risos, descontração e muita receptividade – 

estas foram as sensações das 400 pessoas que 

estiveram presentes na noite do dia 25, no Salão 

Social, para prestigiar a apresentação de Stand 

Up Comedy com o humorista mineiro, Geraldo 

Magela. 

  Com o espetáculo “Ceguinho é a Mãe”, em 

cena há 25 anos, Geraldo Magela apresentou de 

maneira cômica situações vivida por ele duran-

te sua rotina e trajetória de vida. Vários relatos 

cômicos marcaram esse espetáculo diferente, 

irreverente e conscientizador.

Kfouri e Meligeni 
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Achei muito bacana o Clube valorizar a cultura do Teatro e tra-

zer o Ceguinho, um cara sensacional e que todo mundo ama 

de paixão e, principalmente, estar reunidos com todos aqui no 

Salão Social, prestigiando a peça que é sinônimo de muita ale-

gria. Tem muita gente que ama a peça e é sempre um prazer 

poder assistir a bons espetáculos iguais a esse de hoje.

Ronilson Martins ao lado da sua esposa Mayara Mendes

”

”
Tianastácia comanda o 
Happy Hour de aniversário
  Um Happy Hour pra lá de especial marcou a noite de 26 de novembro, no Jaraguá. A banda belo 

horizontina Tianastácia subiu ao palco para comemorar os 60 anos do Clube. 

  Os músicos também estavam em ritmo de festa, pois em 2021, a Tianastácia completou 25 anos 

de carreira. O público estava bem eufórico e curtiu cada momento com muito rock and roll.

O rock do Tianastácia invadiu o Clube
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Festa dos 60 anos teve o sábado 
repleto de shows
  O sábado das comemorações dos 60 anos do Jaraguá Country Club foi marcado por três anima-

dos shows de rock. No palco montado no estacionamento se apresentaram as bandas Aura Sexy, 

Ca$h e o cantor Valério Araújo, cover de Cazuza.

  O vocalista da banda Aura Sexy, Juninho, disse 

que estar no Jaraguá é estar em casa. “É mara-

vilhoso fazer este show aqui, na comemoração 

dos 60 anos que eu sei como é importante esta 

data. Estamos falando do melhor clube de Belo 

Horizonte. Também me sinto um Jaraguense. 

Agradecemos a confiança.” 

  Já o vocalista da Banda Ca$h, Daniel Mazzochi, 

disse que namorava o Jaraguá há bastante 

tempo e ficou muito feliz com a oportunida-

de de participar da festa de 60 anos. “Por sorte 

nossa conseguimos estar aqui em um grande 

evento, uma data tão importante para o Clube.        

   Para a gente é super especial fazer parte desta 

história.” 

  Por sua vez, o cantor Valério Araújo se sentiu 

lisonjeado em ser convidado para a festa do 

sexagenário. “Fiquei sabendo que é o melhor 

clube de Belo Horizonte e fico muito feliz 

porque sei que tem outros covers do poeta aqui 

na região, mas fui chamado para fechar a noite 

deste sábado.” 

  À disposição do público, no estacionamento, 

havia praça de alimentação com opções de 

churrasco a acarajé.

Cantor Valério Araújo e banda

“Poder ter a experiência em participar das comemorações do 

aniversário de 60 anos do Jaraguá foi incrível. O show do Ti-

anastácia foi bem organizado com uma estrutura de alimen-

tação que proporcionou maior conforto para os associados. Pa-

rabéns por cada detalhe de todos os envolvidos na realização 

deste evento. ”

Everton Barbosa e Ana Gabriela

”

”
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Achei o show do Aura Sexy muito bom. Eles já tocaram aqui 

em outro evento. A banda é muito boa, carismática.

Foi sensacional, foi o melhor! Toda a festa foi muito bem or-

ganizada, pensada para o sócio. Foi impecável! Parabéns aos 

envolvidos, em especial ao time de Eventos porque não é fá-

cil fazer um evento desta grandeza com tamanha perfeição.

Gisele Costa e Silva Pedrosa

Daniela Murta.

”

”

”

”

Aura Sexy 

Cantor Valério Araújo
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Acho que o Clube fez uma ótima opção, sons bem ecléticos, 

adoro rock e gostei muito. A programação de aniversário 

está excelente! Sou sócia desde novinha, casei, adquiri cota 

e estou achando a evolução do Clube muito boa. Estou apro-

veitando bastante! Ana Carolina Pita.

”
”

Daniel - vocalista Banda Ca$h Juninho - vocalista Aura Sexy

Banda Ca$h

EVENTOS
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Ritmos para todos os gostos
  Após um sábado envolto por muito pop e rock, 

o Clube Jaraguá proporcionou no dia do aniver-

sário do clube, dia 28 de novembro, momentos 

agradáveis, com muita comida e diversão de 

qualidade. 

  A primeira atração dominical nos festejos de 

60 anos foi DJ Mayrink, que agitou o público 

com músicas que fazem a sensação do mo-

mento. Desde de 2008 o Disc Jockey é figura 

conhecida da noite e da balada belorizontina. 

  Para fechar com chave de ouro, no fim da tar-

de, a família jaraguense pôde se divertir ao som 

da atração principal do Clube. Ao som do Só Pra 

Contrariar, o público cantou, dançou e curtiu 

muito. 

  Foi uma semana inteira de programação que 

contemplou todas as faixas etárias e trouxe a 

oportunidade do reencontro de muitos associ-

ados. 

De todas as festas que tiveram no Jaraguá, eu participei, 

pois meu marido foi Diretor Social por muitos anos (Mauro 

Pires), mas eu achei essa última semana de festividade ma-

ravilhosa e muito bem comemorada. O que mais me tocou 

foi a alegria dos sócios reencontrando e festejando a vida – 

que é o objetivo do evento – e isso aconteceu! Gosto muito 

de ver a resposta dos sócios em relação ao esforço do Clube 

em promover essas grandes festas e o sócio retribuir com a 

sua presença e a alegria. Gostei muito!

 Maria das Graças Rocha Teixeira.

”

”

DJ Mayrink apresentou os 
melhores hits do momento
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Público revivendo os sucessos
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SPC coloriu a tarde de aniversário do Jara

SPC foi a sensação das festividades no Jara

A animação dos sócios também foi um show à parte
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A chegada do

Papai Noel

  E no domingo que antecedeu o Natal, dia 19 

de dezembro, o Clube Jaraguá preparou seu 

salão, iluminou seu jardim e fez toda a recepção 

para a chegada tão esperada do Papai Noel. O 

bom velhinho chegou ao Salão Belvedere e fez 

brotar o sorriso da criançada que o esperava 

com muita ansiedade e carinho.

  Durante os festejos, houve a apresentação da 

Companhia Uai Circo, com malabares, contorci-

onismo, tecido, palhaços, muita diversão e mo-

mentos que encantaram a todos os presentes. 

A criançada também curtiu muita brincadeira 

com a galera da monitoria infantil. 

  Mais um evento tradicional e de sucesso que o

Jara preparou com carinho para os seus asso-

ciados.
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Ano Novo

Prontas para receber 2022

Noite de confraternização

Banda San Remo

Diretoria reunida

Alegria no Parque Aquático

Animação no Salão Social

  Luzes, brindes e muitas comemorações em-

balaram a noite de Réveillon no Clube Jaraguá. 

Com pé direito, entraram em 2022 com os bri-

lhos dos fogos, alegria e muita esperança no ano 

vindouro.

  No Salão Social, os associados foram anima-

dos pela Banda San Remo, que agitou a noite do 

pessoal que passou por lá. No Parque Aquático 

a animação ficou por conta da Banda Walkman, 

que revisitou músicas da década de 70, 80 e 90.

  Acompanhe abaixo os registros dessa noite pra 

lá de especial:

EVENTOS
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Perguntas Frequentes
Entrega de comprovante universitário

Monitoria Infantil

Boleto duplicado 

Reserva de quiosque

Sou universitário (a). Posso continuar como dependente na cota dos meus pais?

Aos dependentes solteiros, dos 21 aos 26 anos de idade sendo estudantes universitários, é 

concedida a isenção de pagamento da taxa de condomínio desde que apresentem a com-

provação da matrícula semestralmente nos meses de fevereiro e agosto de cada ano. Após 

este período não haverá devolução do montante, porventura já pago anteriormente àquela 

apresentação.

Como funciona a Monitoria Infantil?

Oferecemos a Monitoria Infantil para os nossos associados aos sábados, domingos e fe-

riados das 9h às 17h. Somente crianças a partir dos quatro anos de idade podem ficar no 

local sem os pais, sob a responsabilidade dos monitores. As inscrições devem ser feitas no 

Parquinho no dia da monitoria. O serviço é gratuito. Ainda para as nossas crianças, são ofe-

recidas as oficinas infantis às quartas e sextas-feiras, das 10h às 11h.

Recebi o boleto de pagamento duplicado. E agora?

O banco tem uma data prevista para gerar os boletos e enviar pelos Correios. Quando a 

instituição financeira não identifica o pagamento dentro da data de vencimento, automa-

ticamente, gera outro e envia novamente. Mas fique tranquilo (a)! Quando acontecer isso 

considere o boleto gerado pela Secretaria do Clube e enviado para o e-mail de cadastro. Em 

caso de dúvida, entre em contato: (31) 3490-9100.

 Como faço para reservar um quiosque?

As reservas de quiosques podem ser feitas pessoalmente na Recepção do Clube (ao lado 

do Parquinho) ou pelo aplicativo, de acordo com disponibilidade no momento da reserva. 

Devem ser feitas pelo sócio titular ou seu cônjuge, apresentando o número da cota. Pelo 

app, basta clicar em Secretaria, Reserva de ambiente, Nova reserva e escolher o quiosque 

desejado para saber se a data está livre. Eles estão disponíveis com 60 dias de antecedência. 

A desistência da reserva deverá ser feita com até 48 horas de antecedência. O não cance-

lamento implicará na restrição de uso pelo mesmo solicitante por um prazo de três meses. 

A reserva é gratuita.
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   Queridos amigos Jaraguenses,

   Estamos iniciando 2022 e nele entramos com 

o coração recheado de expectativas para a nos-

sa vida pessoal e profissional. O último ano nos 

impactou com muitas perdas, mas também 

foi marcado pelo retorno de várias atividades 

que aconteceram para nós como sinônimo de 

esperança e luz no fim do túnel. Este é um mo-

mento em que podemos fazer um balanço do 

último ano e traçar metas para que possamos 

fazer de 2022 um ano diferente em nossas vi-

das. 

  O ano de 2021 trouxe para o Clube Jaraguá 

muita experiência e um ritmo novo. Pensan-

do em acompanhar a tecnologia, foi lançado o 

aplicativo. Ele oferece praticidade nos atendi-

mentos dos associados que podem ter acesso 

ao histórico financeiro, à carteirinha digital e 

resolver outras demandas à distância, com fa-

cilidade e comodidade. Estamos sempre pen-

sando no bem-estar e no conforto de vocês! 

  Mas destaco agora o que foi para mim o gran-

de marco: o aniversário de 60 anos desta ins-

tituição que é a nossa casa. Tivemos uma se-

mana linda, repleta de festividades. O baile foi 

de pura alegria e contou com o painel de fo-

tos que nos fez recordar inúmeros momentos. 

As peças teatrais, o talk show com o Fernando 

Palavra 
da Shirley

Meligeni e os shows tornaram os dias e as noi-

tes agradáveis por aqui. Foi inesquecível para 

mim! Espero que para vocês também. 

  Para este ano que se inicia, o meu desejo é de 

muita saúde e paz para todos. Que tudo possa 

voltar ao normal o quanto antes e possamos 

viver com mais tranquilidade. Aproveitem o 

Clube e tudo o que é oferecido, seja esporte ou 

lazer. Se divirta, confraternize, vibre com as vi-

tórias e seja feliz! Fiquem com Deus. 

  Shirley Gama
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CONDOMÍNIO

ANUIDADE

VENDA DE COTAS

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS

RENDIMENTO DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VENDA DE CONVITES

ALUGUÉIS 

ACADEMIA

ESCOLAS/ESPORTES

DIRETORIA DE FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
 RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA PARQUE AQUÁTICO

RECEITA COM PATROCÍNIO
E PUBLICIDADE

RECEITA COM
MATERIAIS ESPORTIVOS

OUTRAS RECEITAS

PESSOAL

MANUTENÇÃO

INDENIZAÇÃO E PROCESSOS
TRAB. E/OU TERCEIROS

OBRAS E BENFEITORIAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

CHEQUES DEVOLVIDOS

DIRETORIA FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA 
ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA
PARQUE AQUÁTICO

ACADEMIA DE GINÁSTICA

RECEITAS

ABR MAI JUN

FLUXO FINANCEIRO - 2º TRIMESTRE

1.496.714,021.175.136,191.157.053,89

-1.371.730,77-1.129.008,05-1.104.596,93

124.983,25 46.128,14 52.456,96

-

DESPESAS

SALDO MÊS

 1.062.543,151.079.770,54

 --

89.898,84 42.175,86

1.531,07  2.200,18

 10.128,64 8.130,76

 -410,07

 714,388.823,89

 620,43  1.921,51

4.766,85 6.373,08

-37,63

 - 66,86

- -

 3.526,002.372,89 

-614,11

 - -

1.056,832.113,67

 -2.042,84

 350,00- 

 

 1.255.174,43

 -

 133.617,55

 1.584,90

11.376,49

 -

4.478,10

 19.412,94

 59.937,75

 -

-

 -

9.291,63

 783,40

-

1.056,83

-

 -

-799.167,03-764.249,83 -740.995,58

-97.573,42-84.813,97 -84.801,55

-- -

-23.420,40-50.946,26 -178.879,38

-98.098,74-112.104,60  -194.556,44

-74.057,50-73.178,05 -108.340,56

-9.458,62-8.406,19 - 10.070,68

-14.387,83-10.701,65 -9.914,93

-- -

-- -

-- - 

-- -

- -176,40 -296,00

-7.659,19-19,98 -7.056,15

-4.768,67- -36.780,02

-416,65- -39,48
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CONDOMÍNIO

ANUIDADE

VENDA DE COTAS

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS

RENDIMENTO DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VENDA DE CONVITES

ALUGUÉIS 

ACADEMIA

ESCOLAS/ESPORTES

DIRETORIA DE FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
 RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA PARQUE AQUÁTICO

RECEITA COM PATROCÍNIO
E PUBLICIDADE

RECEITA COM
MATERIAIS ESPORTIVOS

OUTRAS RECEITAS

PESSOAL

MANUTENÇÃO

INDENIZAÇÃO E PROCESSOS
TRAB. E/OU TERCEIROS

OBRAS E BENFEITORIAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

CHEQUES DEVOLVIDOS

DIRETORIA FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA 
ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA
PARQUE AQUÁTICO

ACADEMIA DE GINÁSTICA

RECEITAS

ABR MAI JUN

FLUXO FINANCEIRO - 2º TRIMESTRE

1.496.714,021.175.136,191.157.053,89

-1.371.730,77-1.129.008,05-1.104.596,93

124.983,25 46.128,14 52.456,96

-

DESPESAS

SALDO MÊS

 1.062.543,151.079.770,54

 --

89.898,84 42.175,86

1.531,07  2.200,18

 10.128,64 8.130,76

 -410,07

 714,388.823,89

 620,43  1.921,51

4.766,85 6.373,08

-37,63

 - 66,86

- -

 3.526,002.372,89 

-614,11

 - -

1.056,832.113,67

 -2.042,84

 350,00- 

 

 1.255.174,43

 -

 133.617,55

 1.584,90

11.376,49

 -

4.478,10

 19.412,94

 59.937,75

 -

-

 -

9.291,63

 783,40

-

1.056,83

-

 -

-799.167,03-764.249,83 -740.995,58

-97.573,42-84.813,97 -84.801,55

-- -

-23.420,40-50.946,26 -178.879,38

-98.098,74-112.104,60  -194.556,44

-74.057,50-73.178,05 -108.340,56

-9.458,62-8.406,19 - 10.070,68

-14.387,83-10.701,65 -9.914,93

-- -

-- -

-- - 

-- -

- -176,40 -296,00

-7.659,19-19,98 -7.056,15

-4.768,67- -36.780,02

-416,65- -39,48



RECEITAS

JUL AGO SET
 1.659.251,26 1.623.304,61 1.543.934,57

-1.574.668,35-1.559.227,89-1.348.752,07

-

DESPESAS

 1.332.279,28 1.289.418,77

--

 133.478,54 114.485,28 

 355,82 1.124,87

 17.350,47 13.675,69

 1.221,24-

 6.220,01 6.220,20

 32.621,26 26.162,86

 75.110,88 74.263,07

--

 179,50 539,56

--

 12.415,84 12.333,90

 6.348,28 2.949,86

-

-

-

- 5.463,33 1.231,83

 260,16 683,02

-

 845,66 -

 1.321.259,63

-

 148.126,43

 93,59

 19.218,48

 24.118,22

 5.936,43

 34.976,62

 82.986,15

-

 58,15

-

 14.012,04

 4.890,62

-

- 1.231,83

- 2.343,07

-

-790.858,16-798.468,38 -770.761,41

-111.737,87-74.663,76 -89.196,83

-- -

-215.929,31-84.595,85 -324.882,21

-205.693,76-209.012,15 -211.986,05

-128.545,64-105.296,04 -114.888,61

-9.537,25-9.842,41 -9.311,44

-10.958,50-9.973,31 -14.025,21

-- -

-3.685,00-75,00 -478,50

--3.394,80 -712,32

-2.925,00-1.027,96 -

-1.039,42-4.423,98 -3.891,13

-63.582,64-29.863,57 -14.073,00

-5.002,00-16.681,66 -16.318,20

 84.582,91 64.076,72 195.182,50SALDO MÊS
-9.733,34-1.433,20 -4.143,44

FLUXO FINANCEIRO - 3º TRIMESTRE

CONDOMÍNIO

ANUIDADE

VENDA DE COTAS

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS

RENDIMENTO DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VENDA DE CONVITES

ALUGUÉIS 

ACADEMIA

ESCOLAS/ESPORTES

DIRETORIA DE FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
 RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA PARQUE AQUÁTICO

RECEITA COM PATROCÍNIO
E PUBLICIDADE

RECEITA COM
MATERIAIS ESPORTIVOS

OUTRAS RECEITAS

PESSOAL

MANUTENÇÃO

INDENIZAÇÃO E PROCESSOS
TRAB. E/OU TERCEIROS

OBRAS E BENFEITORIAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

CHEQUES DEVOLVIDOS

DIRETORIA FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA 
ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA
PARQUE AQUÁTICO

ACADEMIA DE GINÁSTICA



RECEITAS

OUT NOV
1.898.320,451.722.007,75

- 2.229.072,30- 1.612.141,27 

-

DESPESAS

1.340.905,95

-

171.042,88

158,67

17.983,45

 27.197,20

5.550,01

38.911,62

84.278,06

-

2.306,09

-

17.560,81

 10.144,29

-

-

-1.231,83

2.222,89

-

2.514,00

1.412.291,99

-

 257.078,94

129,21

25.356,05

30.648,61

6.541,36

44.325,99

89.643,31

-

298,72

-

17.649,94

10.796,45

-

-1.056,83

-194,10

2.308,95

- 618.244,06 - 897.913,11

- 177.246,55 - 162.293,54

- -

- 216.773,04 - 506.714,89

- 337.648,70 - 269.596,88

- 94.734,95 - 121.554,92

 - 9.436,07 - 10.806,30

- 15.642,86 - 46.915,44

- -

- 3.818,80 - 980,00

- 9.950,38 - 4.866,46

- 13.494,46 - 18.531,71

- 6.777,99  - 798,00

 - 90.647,41  - 170.933,71

- 14.810,00  - 17.167,34

- 330.751,85109.866,48SALDO MÊS

- 2.916,00 -

-

-

FLUXO FINANCEIRO - 4º TRIMESTRE

CONDOMÍNIO

ANUIDADE

VENDA DE COTAS

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS

RENDIMENTO DAS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VENDA DE CONVITES

ALUGUÉIS 

ACADEMIA

ESCOLAS/ESPORTES

DIRETORIA DE FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
 RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA PARQUE AQUÁTICO

RECEITA COM PATROCÍNIO
E PUBLICIDADE

RECEITA COM
MATERIAIS ESPORTIVOS

OUTRAS RECEITAS

PESSOAL

MANUTENÇÃO

INDENIZAÇÃO E PROCESSOS
TRAB. E/OU TERCEIROS

OBRAS E BENFEITORIAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS 

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS TRIBUTARIAS

CHEQUES DEVOLVIDOS

DIRETORIA FUTEBOL
DE CAMPO

DIRETORIA 
ÁREA TATU

DIRETORIA ESPORTES
ESPECIALIZADOS

DIRETORIA ESPORTES
RECREATIVOS

DIRETORIA
ATIVIDADES SOCIAIS

DIRETORIA
PARQUE AQUÁTICO

ACADEMIA DE GINÁSTICA



OktoberJara

Chegada do Papai Noel

Réveillon Réveillon

Réveillon

Halloween


