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PALAVRA DO

PRESIDENTE

Como previsto e anunciado, seguimos em
evolução em áreas e setores que necessitam
oferecer melhor atendimento ao associado.
Nesse sentido, reforçamos o time de colaboradores da Secretaria do Clube. Aproveito para
enaltecer os Diretores Secretários: Dr. Ronaldo
Cardoso e Sr. Eduardo Veras. Aos dois, parabéns
pelo brilhante trabalho! Desde o início da nossa
gestão, a Secretaria partiu para a digitalização
e aproximação da relação Sócio-Clube. Somos
patronos do projeto de Recadastramento, bem
como da melhoria e do controle de nossos associados.
Entre as várias conquistas está o ingresso de
dois novos

gerentes: Sr. Paulo Coelho, para

cuidar de toda a parte administrativa; e o Sr.
Antônio Carlos, à frente do setor Operacional.

Cláudio Gama

As contratações aconteceram como forma de
investimento na eficiência de nosso Clube. Não
vamos abrir mão de manter o Jaraguá sempre

Saudações, Jaraguenses!
Estamos aqui, mais uma vez, usando este
canal de comunicação para informar melhor
aos nossos associados os feitos de nossa gestão.

organizado, limpo e preparado para receber
vocês a qualquer momento.
No mês de março, retomamos as atividades
de nossas Saunas. Após a liberação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, volta-

Em prol de todos vocês, seguimos firmes em

mos a oferecer esse serviço tão apreciado pelo

nosso desempenho alicerçado na profissiona-

Jaraguense. Durante o período que estiveram

lização dos nossos colaboradores, na eficiência

fechadas, executamos manutenções e melho-

para administrar o Jaraguá Country Club.

rias naqueles espaços. Se após a reabertura,

Neste primeiro trimestre, tivemos uma
grande conquista. Com muito orgulho, inau-

você ainda não visitou a nossa Sauna, vá lá e
aproveite! Estávamos ansiosos para devolvê-las!

guramos o Campo Society. Isso foi a realização

Este mês, voltamos a seguir o nosso Regi-

de um projeto iniciado pela última gestão:

mento Interno. Digo isto em função de que es-

“Carlão e Christian 2017/2019, que consegui-

távamos sob um decreto denominado “estado

mos finalizar agora e com louvor. Todos ga-

de calamidade pública”, que se encerrou em

nhamos com a melhoria do nosso patrimônio

31/03/2022. Dessa maneira, voltamos com a li-

e com mais opções para os sócios. Aproveita-

beração dos convites gratuitos, que são direito

mos a inauguração para promover a 1ª Copa

de cada associado. Sendo assim, faça valer os

do Brasil Society JCC, contando com mais de

seus direitos. Acesse o site www.jaraguaclub.

300 inscrições.

com.br para obter as informações.
Jan/ Fev/ Mar
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Seguimos trabalhando muito e trazendo o

sempre em primeiro lugar! No que tange à

melhor para o Jaraguá. Oferecemos o máximo

Gestão Administrativa, Financeira e Opera-

de atrações sociais para a satisfação dos

cional mantém-se o trabalho que foi proposto

nossos associados. Posso adiantar que tere-

e as ações que estão para serem evidenciadas.

mos grandes acontecimentos neste segundo

Profissionalismo na gestão, investimento no

trimestre de 2022. Dentre eles, a inauguração

quadro de colaboradores com treinamentos e

da Quadra de futevôlei e beach tennis, mais

melhores condições de trabalho, ética, firmeza

um quiosque, novos equipamentos para a

e transparência na aplicação de nossos recur-

Academia, Happy Hour todos os meses, eventos

sos e competência.

aos fins de semana em nosso Parque Aquático,
a nossa tão esperada Festa Junina e o retorno
do CIFU e do Tatuzinho.
A Diretoria Executiva ratifica o nosso propósito de ter um Clube onde os sócios estejam

60 anos

MEMORIAL CHEGA AOS
ASSOCIADOS
A edição especial de 60 anos do Jaraguá Country
Club foi entregue aos nossos associados durante o
mês de janeiro.
O memorial conta toda a história, apresenta ex-presidentes e os colaboradores que há anos se dedicam a essa instituição, que é a segunda casa de
muitos. O leitor encontrou diversos relatos dessas
pessoas que, ao longo dos anos ajudaram e, ainda
contribuem, para a construção do legado do Jaraguá.
Os sócios mais antigos puderam reviver diversas
épocas e, para nós, foi um prazer produzir essa revista tão especial para a história do nosso Clube.
Parabéns, JCC!
4
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Continuem apoiando a nossa gestão e a sequência desse trabalho. O Jaraguá Country
Club está evoluindo com segurança e com os
pés no chão.
Abraços fraternos!

PLACAS DE HOMENAGEM AOS

60 Anos do Clube

Para encerrar com chave de ouro as ações
comemorativas pelo sexagenário do Jaraguá
Country Club, os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e colaboradores
estiveram presentes para inauguração da
placa confeccionada para os 60 anos e da placa
de homenagem oferecida pela Federação dos
Clubes do Estado de Minas Gerais (FECEMG)
pelo aniversário do Jaraguá.
Cláudio Gama e Waldemar Faria, Presidente
do Clube e Presidente do Conselho Deliberativo, efetuaram o ato solene do descerramento.
“Esse momento faz parte da história do nosso
Clube e isso é um orgulho, pois são esses os detalhes que ficam e isso é muito importante”,
frisou Cláudio.
O descerramento aconteceu no dia 27 de
dezembro e as placas estão disponibilizadas no
Hall Administrativo da Sede.

Placa de 60 anos agora compõe o
hall da história do Jaraguá

Descerramento reuniu membros da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo

SUA CARTEIRINHA NA
PALMA DA MÃO!
Agora você possui duas formas de acessar as dependências do
Clube: por meio da carteirinha física ou da virtual. Basta ter
instalado em seu celular o aplicativo do Clube.
Você é quem escolhe qual vai apresentar na Portaria. Ela é
obrigatória para o acesso ao Clube. Assim, o seu acesso à
diversão está garantido.
BAIXE O NOSSO APP

Jan/ Fev/ Mar
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COLABORADORES GANHAM

FESTA DE ANIVERSÁRIO

Na última sexta-feira de cada mês, o Jaraguá Country Club promove uma confraternização para os colaboradores aniversariantes
do mês. Nesse dia, o habitual lanche da tarde é
Mensalmente o Jaraguá celebra os
colaboradores aniversariantes

substituído por salgados, pães de queijo, sucos,
refrigerantes e um bolo de festa.
Os homenageados são chamados pela equipe
de Recursos Humanos e recebem um brinde
do Clube. É um momento animado de descontração durante o expediente. Normalmente, o
vice-presidente, Wendel Rios, e demais membros da Diretoria Executiva prestigiam o evento.
Parabéns, aniversariantes que colaboram com

Bolo, doces e salgados são oferecidos

o Jaraguá!

CANTINHO DE LEITURA
PARA OS COLABORADORES

No dia 16 de fevereiro, os colaboradores do
Jaraguá passaram a contar com um espaço
destinado à leitura. Agora, livros diversos ficam
expostos na área de lanche das equipes.
A exemplo da Geladeira Literária, disponibilizada para os associados, o espaço destinado à
leitura trata-se de um ambiente onde os livros
podem ser retirados, assim como reabastecidos.
O Clube incentiva a prática de leitura e deixa o colaborador à vontade para ler durante o
seu horário de descanso ou em seu ambiente
Diversos livros à disposição para
os nossos colaboradores

6
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familiar.
Boa leitura, turma do Jaraguá!

Club, na função de Diretor 1º Financeiro, eu tinha como meta assegurar um
processo melhor e mais eficiente de captação e alocação de valores arrecadados, tarefas que me deixaram bastante confortável, por trabalhar há anos
no ramo.
Após dois meses e meio na função, fomos apresentados a um fato novo,
inusitado e totalmente fora da curva: o impacto provocado pela pandemia
de Covid-19. Como enfrentar esse adversário que obrigou as famílias a alterarem e adaptarem suas rotinas diárias? Quais os efeitos nas finanças do
Jaraguense, nosso maior ativo? E assim por diante.
Após realizar análises dos dados primários, apresentamos e aprovamos,
junto ao Conselho Deliberativo, propostas para flexibilizar o pagamento do
condomínio, de forma que pudéssemos ter tempo para avaliar, racionalmente, o real efeito e duração desse nefasto vírus, com a premissa de manter a saúde financeira do Clube.
É importante ressaltar que os resultados alcançados foram fruto de diversas decisões tomadas pela Diretoria Executiva, dentre as quais destacamos
o Recadastramento que nos possibilitou a recuperação de crédito-podre,
venda de cotas inativas com aprovação do Conselho e regularização de débitos em aberto.

O FINANCEIRO DO CLUBE
DURANTE A PANDEMIA

Ao ser convidado a participar da Diretoria Executiva do Jaraguá Country

Esse conjunto de medidas, dentre outras amplamente divulgadas nos
nossos meios de comunicação, nos possibilitou manter o caixa do Clube em
uma situação invejável, proporcionando condições para a manutenção da
estrutura arquitetônica do Clube e os projetos em execução.
Para finalizar, destacamos o profissionalismo e dedicação dos nossos colaboradores: Poliana (Contabilidade), Thiago e Taís (Contas a Pagar), Jovelina
(Contas a Receber) e Shara (Custos), setor que está sendo desenvolvido e
em fase final de implantação. Aproveito para agradecer também ao meu parceiro Ronaldo Pacheco, o Dirrona, nosso Diretor 2º Financeiro.

Walmir Fadul

Diretor 1º Financeiro

Jan/ Fev/ Mar
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*Fotos dos espaços da Unidade Guarani
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TRABALHO INCANSÁVEL
PARA MANTER O CLUBE

INSTITUCIONAL
Vivenciamos tempos difíceis nos últimos anos em virtude da pandemia
de Covid-19. Período que exigiu a tomada de decisões difíceis em relação
às contas do nosso Clube. Visto que algumas medidas impostas, como
por exemplo, o fechamento por tempo indeterminado foi inédito para
todos nós.
O Clube Jaraguá, apesar de permanecer fechado por um longo período,
contou com o trabalho árduo de toda a sua equipe financeira para que os
contratos com fornecedores e colaboradores fossem cumpridos plenamente. Ademais, negociações, flexibilizações e demais ações foram feitas
para que o impacto nas contas fosse o menor possível.
Fomos levados a uma dedicação diária para resolver todos os problemas
que surgiam em virtude das mudanças e também para adequação aos
protocolos exigidos pelos órgãos públicos. Essa dedicação só foi possível
e válida, porque contamos com a compreensão dos sócios Jaraguenses
que se mantiveram adimplentes e nos permitiram trabalhar e zelar cada
dia mais pelo nosso Clube.
Com o objetivo de tornar o Jaraguá um ambiente cada vez mais agradável e bem cuidado, investimos nas manutenções preventivas e corretivas
em todos os setores e iniciamos diversas obras, como na Sauna, piscina,
campo, Academia, Pista de Caminhada, Quadra Coberta e outros. Algumas obras se encontram em fase de execução e nós nos comprometemos
a trabalhar ainda mais, para que todas sejam entregues satisfatoriamente. Nosso desejo é que a família Jaraguá desfrute com maior conforto do
seu espaço e usufrua de todo o entretenimento que oferecemos.
Me sinto muito honrado em participar desta Diretoria, junto ao meu
amigo Walmir Fadul, e estou feliz em ver o nosso Clube em pleno funcionamento. Permitido agora, celebrar e rever os amigos, como fizemos nas
comemorações dos 60 anos do Jaraguá.
Oportuno se faz, portanto, parabenizar o Departamento de Eventos que
nos agraciou com festas tão marcantes. O Clube Jaraguá é e sempre será
um lugar onde você encontrará um velho amigo.
Agradeço a todos que compreenderam todas as medidas tomadas por nós.

Ronaldo Pacheco
Diretor 2º Financeiro

Jan/ Fev/ Mar
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LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE
Vamos falar da Lei de Incentivo ao Esporte, conhecida como a “Lei Pelé”!

O QUE É A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE (LEI Nº 11.438/06)?
A Lei de Incentivo ao Esporte permite que pessoas físicas e jurídicas possam realizar captação de recursos
para projetos de esporte, por meio do dispositivo de abatimento do imposto de renda de pessoas físicas e
jurídicas.
Além da lei acima, outras leis fortaleceram a figura do CBC (Comitê Brasileiro de Clubes) que oferta aos
clubes membros, recursos provenientes das apostas da loteria federal para investimento estruturais e de
pessoal com fins de desenvolver os clubes para revelar talentos do esporte brasileiro;
O JARAGUÁ PODE OBTER RECURSOS DA LEI PELÉ OU DO CBC?
O Jaraguá como um clube filiado ao CBC na modalidade vinculado, ainda não pode participar das licitações para compra de materiais, pessoal e melhorias de infraestrutura, pois nosso Estatuto Social ainda
necessita de alguns ajustes para sermos elevados ao patamar de filiado primário. Sem o ajuste estatutário
não conseguimos obter o nosso registro de Certificação junto à Secretária Especial de Esporte;
SERÁ VANTAJOSO PARA O JARAGUÁ SER ELEVADO À CATEGORIA DE FILIADO PRIMÁRIO?
Sim, entendemos que é vantajosa a nossa filiação junto ao Ministério do Esporte, pois caso o Clube realize
investimentos estruturais ou em profissionais na área esportiva, os recursos poderão ser obtidos por meio
dos editais disponibilizados pelo CBC, bem como o próprio sócio Jaraguense poderá financiar os projetos
com o direcionamento do seu imposto de renda aos projetos do Clube;
CASO O CLUBE SE TORNE UM FILIADO PRIMÁRIO IRÁ TRAZER SÓCIOS ATLETAS PARA QUE REPRESENTEM O JARAGUÁ EM COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS?
A intenção é escutar o sócio e entender qual é o melhor caminho a seguir. Caso o Clube opte por receber
sócios atletas, os horários de treinamento não afetarão o dia a dia dos associados;
O QUE O JARAGUÁ PRECISA FAZER PARA SE TORNAR UM FILIADO PRIMÁRIO?
No início da gestão 2020/2022, uma das primeiras ações do Clube foi contratar um profissional para apresentar um estudo de ajuste do nosso estatuto para adequação à Lei de Incentivo ao Esporte, e a comissão
permanente do Conselho Deliberativo trabalhou nestes ajustes e apresentou uma reforma do estatuto que
foi votada ao final de dezembro de 2021 e faltam alguns capítulos e itens para serem aprovados. Todavia,
para a conclusão dos trabalhos deverá ser realizada uma nova AGE (Assembleia Geral Extraordinária) e a
participação do sócio será fundamental, pois alguns capítulos só poderão ser alterados com a participação
mínima de 300 sócios proprietários. A Comissão de Reforma do Estatuto, em conjunto com o Conselho
Deliberativo e a Diretoria Executiva do Clube, estão planejando a melhor data. Todos os sócios serão amplamente comunicados para que possam participar e contribuir.

Volta da liberação dos convites gratuitos
No dia 1º de abril os convites gratuitos voltaram a ser disponibilizados!
Sabemos que era uma notícia muito esperada por todos os nossos
associados. Foram mantidas as regras de sempre. Elas estão no
Regimento Interno, Capítulo III, do artigo 12º ao 22º. Conﬁra em
nosso site (Clube/Estrutura - Gestão).
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INSTITUCIONAL

CONSELHO DELIBERATIVO
AÇÕES DA DIRETORIA DE SECRETARIA SÃO APRESENTADAS DURANTE
REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Reunião mensal do CD abordou assuntos importantes relativos ao Regimento Interno

A reunião mensal do Conselho Deliberativo, realizada no dia 21 de fevereiro, foi marcada por um balanço das ações da Secretaria do Clube e pelas homenagens ao dia do Esportista, comemorado em 19
do mesmo mês.

HOMENAGEM AOS

ESPORTISTAS JARAGUENSES

Na ocasião, o Diretor 1º Secretário, Dr. Ronaldo Cardoso Alves, disse que ao assumir a gestão, ao lado do
Diretor 2º Secretário, Eduardo Veras, houve preocupação com o cumprimento do Estatuto do Clube,
com o Regimento Interno. Foi proposta a realização
do Recadastramento dos associados. A medida foi
um desafio já que foi instalada na pandemia
O Dr. Ronaldo ressaltou ainda a importância dos
dados reais e concretos acerca do número de cotas. A partir do trabalho que os diretores e secretários vêm fazendo hoje, o Jaraguá daqui para frente
terá o domínio das informações corretas de todos
os seus sócios. Ao perder a cota, vender, sair ou em
caso de falecimento, o associado estará monitorado
dentro do sistema. Dessa forma, a cota vai ter o destino que o Estatuto oferece e isso, infelizmente, não
acontecia.
Ele destacou também que a parceria entre o Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva foi fundamental.“A vontade dos conselheiros foi predominante no sentido em que tudo que nós fizemos foi
com transparência e com parcimônia no gasto do
dinheiro do Clube. Garantimos ótimos resultados
de gestão!”.
Ainda em seu discurso, o Dr. Ronaldo disse que o
Recadastramento apontou que o Jaraguá Country
Club possui 5.009 associados divididos em Sócios
proprietários, remidos, contribuintes de proprietários, contribuintes de remido e beneméritos.

Esportistas Jaraguenses receberam homenagens

Na mesma noite, seis atletas do Jaraguá foram prestigiados e receberam um certificado
sendo parabenizados por toda dedicação, comprometimento e incentivo ao esporte do Clube.

CONHEÇA OS CONTEMPLADOS:
• Alisson Marques Reis Ferreira – Basquete;
• Anderson Gonçales Oliveira – Futevôlei;
• Luciana Ramos L. Rezende – Beach Tennis;
• Marcia Milton Vianna – Vôlei;
• Sérgio Pergentino – Futsal;
• Silvane Avelar Fontes – Vôlei de Areia.

Jan/ Fev/ Mar
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O CIFU está de volta!
Com muita alegria e com bola rolando em campo, o Jaraguá
Country Club voltará a realizar o Campeonato Interno de Futebol
(CIFU), a partir de 29 de maio. A competição é um clássico do futebol de campo e faz parte do calendário de eventos do Clube há mais
de 40 anos.
Este ano, o tema será ‘Copa do Mundo’. Nos anos de 2020 e 2021,
devido à pandemia, o campeonato, considerado o melhor de futebol de campo do Brasil, não foi realizado. Por isso, é grande a expectativa entre os atletas. “Os sócios estão ansiosos para participar.
Reunimos, em média, 700 atletas inscritos por categoria de idade.
Sendo Jovem, Máster, Sênior e Veterano. O CIFU proporciona ao
sócio rever os amigos antigos e fazer novas amizades. Com duração de aproximadamente três meses, eles se reúnem todos os
fins de semana para jogar e fazer resenha”, destaca o diretor de
Futebol de Campo, Rui Remi Alvim.
Em 2019, o CIFU teve a participação de aproximadamente 600
esportistas em cinco categorias: Jovem, Bronze, Prata, Ouro e
Diamante, com idade mínima de 17 anos. A faixa etária é livre. Prepare-se e separe a sua chuteira! Estamos ansiosos para ver a bola
rolar!

Após dois anos, CIFU retornará em maio

Vem aí o Tatuzinho!
Após dois anos suspenso, devido à pandemia, o campeonato Tatuzinho estará de volta, a partir do dia 15 de maio, para fazer a alegria
da meninada do Jaraguá. A bola rola nos campos de areia do Clube
e o diretor da Área do Tatu, Antônio Elias de Moraes, ressaltou a importância da competição no desenvolvimento de crianças e adolescentes: “O Tatuzinho é ótimo para o desenvolvimento físico, mental e social, principalmente para um melhor relacionamento entre
grupos. Além disso, ajuda a evitar o excesso de tempo no computador e a procura por atividades ilícitas.”
Vamos lá, meninada. Estamos na torcida!

Em maio, a bola irá rolar novamente com o
retorno do Tatuzinho

s

Diversao no Jara
A Área do Tatu conta com um espaço para a prática do
futmesa. A modalidade que é uma mistura de tênis de
mesa, futebol e futevôlei invadiu as areias da orla
brasileira, mas também é praticada em clubes, escolas, praças e campos.

O que pode?

O que nÃo pode?

•TOCAR A BOLA E SACAR COM CABEÇA,
OMBRO, COXA, PEITO E PÉ.

• TOCAR A BOLA E SACAR COM
MÃOS E BRAÇOS.
• ENCOSTAR NA MESA COM MÃOS
E BRAÇOS.

• SUBIR NA MESA COM OS PÉS E ENCOSTAR
O ABDÔMEN.

ENTREGA DO CAMPO SOCIETY
DIRETORIA EXECUTIVA CUMPRE PROMESSA E ENTREGA CAMPO

inas

Pelada das men

Diretoria Executiva

Bola rolando em dia

de estreia

A manhã do dia 13 de março de 2022 entrou para
a história do Jaraguá Country Club. Nesta data foi
inaugurado o nosso Campo de Futebol Society.
Houve a cerimônia com a participação de toda a
Diretoria Executiva, hasteamento das bandeiras do
Brasil, de Minas Gerais e do Clube, além da execução do Hino Nacional. Marcaram presença atletas
dos times formados para a 1ª Copa do Brasil Society
JCC, que teve abertura no mesmo dia, e as meninas
do futebol feminino estrearam o campo com uma
pelada.
Medindo 70m x 35m, a novidade do Jara conta com
gramado sintético e com sistema de amortecimento modelo e-layer, composto por base flexível monolítica, com espessura de 15mm, moldada no próprio local. Segundo o sócio-diretor da empresa Flex
Gramados Sintéticos, Clóvis Mendes Filho, a estrutura do ShockPad, embaixo da grama, é composta por
grãos de borracha SBR aglutinados com resina de
poliuretano, sobre o contrapiso. “Isso dá maior conforto de jogo, podendo ser utilizado qualquer tipo
de chuteira, proporciona maior absorção de impacto e alta durabilidade. Trata-se de um sistema
de classificação Fifa Quality Pro, o mesmo utilizado
no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro”, explica.
O trabalho desenvolvido pela Diretoria Executiva
era um sonho do presidente Cláudio Gama, desde
os tempos que era diretor de Futebol de Campo. O
atual diretor da área, Rui Alvim, disse que a execução do projeto ocorre agora com várias perspectivas de dar o melhor para o associado. “Como todos
nós gostamos de futebol, ficou com uma dimensão
quase de futebol de campo, onde podem jogar oito
atletas em cada lado. Isso vai movimentar também
o futebol de campo. Na época da chuva, eles podem vir jogar o society e durante o ano todo vai ser
prancheta. Não terão peladas organizadas. Dessa
forma, o sócio poderá, a hora que quiser, colocar
o nome na lista e as equipes serão formadas. Isso
dará oportunidade para todo associado jogar futebol. Durante o ano também terão Escolinhas de
Futebol e a pelada do futebol feminino, que já tem
um horário definido, às terças e quintas, das 20h às
21h. O espaço era esperado pelos sócios há muito
tempo”, ressalta Rui. Duas quadras de futevôlei estão sendo construídas junto ao campo e a previsão
é de que sejam entregues neste primeiro semestre.

1ª Copa do Brasil Society

JCC

No mesmo dia que o Campo Society foi inaugurado teve
início a 1ª Copa do Brasil Society JCC, tema “16 finalistas da
Copa do Brasil 2021”. Participaram quatro categorias: Diamante,
Sênior, Máster e Jovem. A adesão para a competição foi muito
grande, com 360 inscritos, incluindo 21 goleiros.

Categoria Diamante - Campeão Fluminense

Categoria Master - Campeão Atlético Mineiro

Categoria Sênior - Campeão Atlético Mineiro

Uma pelada do futebol feminino antecedeu a primeira partida entre Flamengo e Vasco, categoria Diamante. As meninas
tiveram a honra de estrear o tão esperado campo. A líder do
grupo, Andrômeda Duarte Rezende, disse que a oportunidade
foi única e isso demonstra cada vez mais o incentivo recebido
pelas mulheres dentro do Clube. “Já temos um horário marcado, que foi prioridade da Diretoria. Continuamos lutando
pelo nosso espaço. Vamos seguir firmes nisso para cada dia
trazer mais mulheres para jogar com a gente”. Sempre incentivando a participação das mulheres nos esportes, o vice-presidente Wendel Rios comemorou junto às meninas. “O Jaraguá
é um grande incentivador das associadas. Elas precisam de
espaços de igual para igual. O Jarad’Elas está aí nas noites de
terças e quintas para que as mulheres desfrutem do futebol”.
O adolescente Yuri Henrique Alves de Carvalho, de 16 anos,
foi o atleta caçula da competição. Ele pertenceu ao time do
Fortaleza, categoria Jovem, e disse que o campo ficou muito bacana. “Eu achei que fizeram um trabalho excelente. O
campo está muito macio, muito bom para jogar. Espero que
todos tenham tirado o melhor do campo!”. Já o associado
remido Maurílio da Cunha Vale, de 81 anos, jogador do Atlético Paranaense, categoria Diamante, comemorou que o novo
espaço saiu do papel. “Há muito se falava que seria construído um campo society. Ficou muito bonito! Acompanhei a
obra semanalmente. Foram empregadas técnicas modernas
na construção, detalhe por detalhe. Foi uma Copa única no
Jaraguá Country Club!”. Ele foi o atleta com mais idade a participar do torneio.
Confira abaixo as quatro categorias que participaram da competição:

Categoria Jovem - Campeão Santos
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DIRETORIA PRESTIGIA
TORNEIO FEMININO DE SINUCA
As mulheres do Jara são boas de tacada e participaram do Torneio Feminino de Sinuca, no dia 13
de março. As bolas rolaram com a presença da
Diretoria Executiva e todas fizeram bonito durante
a competição.

1ª EDIÇÃO DO
TORNEIO VAPT VUPT
A primeira edição do Torneio Vapt Vupt de Sinuca
de 2022 foi aberta no dia 20 de fevereiro. As categorias ouro e prata fizeram as caçapas balançar com
muitas jogadas sensacionais.

Parabéns, meninas! Vocês brilharam!

No dia 22, houve a final da categoria Ouro, disputada entre Deca e Marcelo Gaio. O placar foi de 3 x 1
para Marcelo. Já na quinta-feira, 24, a categoria Prata
teve a final entre Mário Márcio e Guedes. O placar foi
de 3 x 2 para Mário Márcio.

RANKING SINUCA 2022
No mesmo dia, aconteceu o início do Ranking Sinuca 2022. O torneio acontecerá até o mês de agosto, sempre às terças, quintas, sábados e domingos.
No total serão 1.260 jogos. O evento reúne os melhores da Sinuca Jaraguense!
16
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Torneio Vapt Vu

pt

SINUCA KIDS AGITA AS
CAÇAPAS DO JARA

Jovens jogadores tiveram
a companhia
dos mais experientes

A primeira edição do Sinuca Kids de 2022 aconteceu
no dia 19 de março e reuniu a meninada com idades
entre oito e 17 anos. Foi uma manhã de muitas tacadas, bolas na caçapa e diversão.
Três garotos fizeram bonito e conquistaram medalhas. Em primeiro lugar ficou o Rodrigo; em segundo,
o Bernardo; e na terceira posição, o Carlos.
Parabéns, meninos! Vocês são demais!

Jogadores arremataram muitas bolas durante o torneio

Jan/ Fev/ Mar
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4ª CONEXÃO CALDENSE

DE VOLEIBOL 2021
Foi realizada em Poços de Caldas, Minas Gerais, entre os dias 30 de outubro e 02 de novembro, a 4ª
Conexão Caldense de Voleibol 2021. Participaram esportistas dos dois sexos, nas categorias 30, 35, 40, 45,
50, 55 e 59+. A equipe feminina do Jaraguá Country Club entrou nas quadras com 18 atletas das categorias
50+ e 55+, acompanhada da técnica Kelly Cristina. As adversárias eram de Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro, Florianópolis e Brasília.
O Jaraguá teve a seguinte classificação:

No dia 23 de fevereiro, as jogadoras foram homenageadas pela Diretoria Executiva do Clube, com um
lanche, na sala da Presidência. Na ocasião, aconteceu a entrega dos troféus. O JCC agradece por ter sido
representado na competição, meninas!

JARAGUÁ PARTICIPA DA

Copa Voleibol AABB/BH
No dia 12 de fevereiro, o Jaraguá Country Club foi
representado por uma equipe de 11 pessoas, na
Copa Voleibol AABB/BH, categoria Masculino Adulto. O campeonato envolveu 12 times participantes. A
equipe Jaraguense disputou dois jogos. Ao todo foram 4 chaves de três times. Infelizmente o Jaraguá
não obteve uma boa classificação. “A participação
da nossa equipe foi uma forma de integração entre
os atletas e de ressaltar a importância da formação
de um time de voleibol masculino em nosso Clube”,
disse nosso atleta Bruno César Silva. Os integrantes
da equipe formada para essa disputa terminaram
a Copa animados com o desempenho que tiveram
em quadra. “Foram jogos acirrados e contra oponentes fortes. O nosso time obteve um excelente
resultado mesmo não sendo classificado para a
final”, completou Bruno. Mais informações sobre a
modalidade e como fazer parte do Vôlei estão disponíveis no Departamento de Esportes do Clube.
18
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Participação na copa animou a equipe
Jaraguense

CONHEÇA AS

Donas da bola
O handebol foi instituído no Clube Jaraguá, em 2018, a partir de uma ideia das sócias Luciana Maria Alves
Pereira e Samantha Cidaley que, com o apoio do então recreador e hoje, coordenador de Eventos do Clube,
Robson Gedra (tio Robson), deram início ao desafio de encontrar parceiras para treinar. Desse modo, surgiu
o “JaraHand”.
Na ocasião, por acreditar no propósito, o técnico Elmar Jorge Leonardi (Batata), também associado, fez o
movimento engrenar trazendo, voluntariamente, qualidade profissional ao que começou como uma simples diversão. Não demorou para que o Jaraguá também apostasse no grupo, oferecendo uniformes e
novos equipamentos para os treinos. De lá para cá, ocorreram três campeonatos internos: o CIEJ, em 2018
e 2019, e “Donas da Bola”– primeira disputa exclusiva do handebol em 2021. “Nosso grupo gostou tanto que
acabou adotando o nome. Entre os planos atuais, está a ideia de montar uma equipe para disputar campeonatos externos para que possamos representar o Jaraguá”, contou Luciana.
O handebol é uma importante ferramenta de inclusão social para muitas sócias, pois mesmo que tenha
como princípio o desenvolvimento físico e da saúde, possui papel educativo pleno. O Donas da Bola reúne
pessoas a partir dos 14 anos. Os treinos acontecem semanalmente, às terças e quintas-feiras, a partir das
19h, na quadra de futsal, próximo ao Campo A. É só comparecer nos dias e horários estipulados ou entrar
em contato com a assessora Luciana, por meio do Instagram: @handeboljaragua.

AGENDA DOS
EVENTOS
ESPORTIVOS
Jan/ Fev/ Mar
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TALENTOS DO JARA SE DESTACAM NO
TORNEIO DE BOLICHE
Foi um sucesso o Torneio de Boliche do Jaraguá, realizado entre os dias 13 de fevereiro e 19 de março. Atletas
de duas divisões fizeram as bolas rolarem na pista. Confira os resultados:
1ª Divisão:
Campeão - Igor Lopes;
Vice-campeão - Rafael Lima;
3º colocado - Lauro.
2ª Divisão:
Campeã - Vanessa;
Vice-campeão - André Tobyas;
3º colocado - Júlio Gontijo.
Parabéns a todos!
Na ocasião, o vice-presidente Wendel Rios e os diretores Misael Alvarenga e Antônio Elias de Moraes prestigiaram os atletas dos strikes. O próximo evento a ser realizado no Boliche será o Torneio de Duplas, entre os
dias 08 e 28 de maio.

1º TREINO DE DUPLAS FEMININAS

DO VÔLEI DE AREIA

Aconteceu, no dia 9 de março, o 1ª treino feminino de duplas da equipe do vôlei
de areia do Jaraguá Country Club. As 16
atletas se reuniram com muita expectativa, entusiasmo e determinação.
Encerramento do Torneio de Boliche

BURACO: CONHEÇA AS DUPLAS VENCEDORAS
A Maratona de Buraco 2022 foi realizada no sábado, dia 26 de março. Participaram 20 duplas. As três
primeiras colocadas foram:

O objetivo das meninas é desenvolver
treinos para que o Clube tenha força participativa e levar o nome do Jaraguá em
competições da modalidade. Para quem
aprecia esporte ao ar livre, o vôlei de areia
é uma excelente dica: vento no rosto, pés
no chão e contato com a natureza. Além
de tudo isso, a modalidade traz muitos
benefícios para a saúde.

Equipe de vôlei de areia do Jaraguá

Maratona de buraco 2022

Parabéns a todas as duplas que participaram desse
dia especial!
20
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QUADRA POLIESPORTIVA
DE CARA NOVA
A Quadra Poliesportiva foi entregue, no início do ano, aos associados após uma intervenção necessária.
Foi feita a substituição de toda a estrutura metálica, que apresentava corrosão devido a um vazamento de
água, proveniente das placas de aquecimento solar, instaladas na cobertura. O vice-presidente Wendel
Rios destacou a importância das melhorias constantes. “Nosso Clube tem 60 anos. É normal um desgaste
natural pelo tempo. Estamos sempre atentos a isso para manter o Jaraguá nas condições que o sócio
quer e merece”.
O espaço, tão importante para o nosso Clube, vem sendo uma alternativa para os atletas de basquete,
futsal e handebol, nos dias chuvosos e mais movimentados.
Ainda não conhece? A Quadra fica localizada acima da Quadra de Peteca. A entrada fica ao lado esquerdo
do Clube, próxima às quadras de handebol.

Seja um atleta JCC
Em fevereiro, o Clube Jaraguá iniciou a montagem
das Equipes
de Competições
para representá-lo
SEJA
ATLETA
em diversas modalidades esportivas como: basquete,
vôlei,UM
tênis, futebol
de campo e futsal. Esses
foram os primeiros a entrar na nova metodologia de treinamento que avalia a parte física funcional, treinos táticos e técnicos cognitivos.
Todos os atletas das referidas modalidades têm acompanhamento diferenciado para melhor desempenho no esporte, sempre respeitando a faixa etária e a individualidade biológica de cada um.
O Departamento de Esportes do Jaraguá informa que haverá mais horários para os treinos semanais, pois a finalidade é preparar os nossos atletas para competições municipais,
estaduais e nacionais.

JCC

Jan/ Fev/ Mar
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Concentração e reflexos rápidos: benefícios do esporte

Tradição desde a inauguração do Clube Jaraguá, o
basquete teve início a partir da reunião de grupos
de amigos para jogar até ser criada a escola de basquete para ensinar a juventude jaraguense a lançar
bolas altas e conseguir excelentes pontuações.
De acordo com Rodrigo Lamar, um dos precursores
da modalidade no Jara, todo o processo de ensino
e aprendizagem é pautado em evidências científicas, levando em consideração os princípios que tornam o desenvolvimento satisfatório. Sendo assim,
os alunos da escolinha aprendem a jogar basquete
em um ambiente leve e vão construindo o repertório de habilidades pertinentes ao jogo. Já as equipes de competição têm um trabalho voltado para
a performance e isso envolve um treinamento com
uma carga horária maior por sessão e os graus de
intensidade são meticulosamente controlados e
planejados. “Todos têm os horários de treinamento
organizados juntamente com a frequência semanal e carga horária bem definida”, afirmou Lamar.
Durante os anos de treinos, práticas e muita garra,
o basquete do Jaraguá conquistou títulos importantes, como o 2º lugar na Copa Sesc e o 3º lugar no
Torneio Intermunicipal, categoria adulta.
O destaque do basquete do Clube Jaraguá fica por
conta do trabalho em equipe que é desenvolvido.
Isso faz com que os atletas tenham consciência que
um esporte coletivo é de suma importância para
colher bons frutos. Todo esse processo fez com que
dois atletas que começaram no Jara assumissem
carreira internacional nos Estados Unidos. Um dos
atletas que esteve no exterior é o Lucas Oliveira, filho
do Fabiano (ex-jogador de um antigo grupo de basquete do Clube). Esse é o exemplo que o basquete
do Jaraguá tem um legado de sucesso.

22
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Combine a cor
Combine a cor com o nome certo.

vermelho

amarelo

azul

verde

marrom
24
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DOCES DO
JOÃO

João ganhou um concurso!
Ajude-o a escolher seu prêmio
colorindo os potes que têm
mais doces em cada par.

Jan/ Fev/ Mar
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O Clube Jaraguá esteve mais colorido e alegre entre os dias 24 e 28 de janeiro, período em que aconteceu
a tão esperada Colônia de Férias. O evento reuniu 120 crianças, com idades entre 4 e 12 anos, distribuídas
em três equipes divididas por faixa etária e cores: amarela, verde e vermelha.
A criançada esteve sob a supervisão e monitoria de profissionais especializados em recreação que, durante os cinco dias, divertiram e animaram as equipes. Foram brincadeiras nas quadras, campos e piscinas
do Clube.
26
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MONITORIA INFANTIL
ALEGRA OS NOSSOS
FINS DE SEMANA
A Monitoria Infantil é um dos serviços essenciais
de recreação oferecidos pelo Jaraguá todos os fins
de semana. Uma equipe especializada e voltada ao
atendimento infantil trabalha uma programação
para o divertimento dos pequenos.
São ao todo quatro pessoas que realizam as atividades (por dia de funcionamento). A Monitoria Infantil
é prestada pela empresa ObaOba, ofertada na área
coberta do Parquinho e sempre conta com a presença dos Jaraguenses mirins.
Para além da diversão e das brincadeiras, a Monitoria Infantil do Jara incentiva a concentração, a socialização e a garantia do cuidado e da segurança. Estes
são alguns dos fatores relevantes para as mamães,
como é o caso da associada Cássia Gracek, mãe do
Francisco 2) e da Clara (9). “O serviço é muito importante, pois traz benefícios tanto para as crianças
quanto para os pais. Para as crianças, por serem
monitoradas e incentivadas a atividades coletivas,
e para os pais, traz a segurança que os filhos estão
sendo assistidos por profissionais. É uma forma de
recreação guiada que proporciona mais interação
entre o Clube e a família”, destacou.

FAMÍLIAS COM CRIANÇAS
GANHAM ESPAÇO ESPECIAL NO
ESTACIONAMENTO
Pais, mães e responsáveis pelos nossos sócios
mirins passaram a contar com o Baby Park.
São duas vagas destinadas para o embarque e
o desembarque, localizadas na porta principal
de acesso ao Clube. O objetivo é oferecer mais
conforto e facilidade na chegada e/ou saída de
quem vem com carrinho de bebê, brinquedos
e bolsas.
As vagas têm marcação no solo, podem ser
utilizadas por até 10 minutos e são sinalizadas
também pela nossa mascote Jaguaré.
O vice-presidente Wendel Rios disse que a
Família Jaraguense precisava desse espaço.
“Falta isso aqui no Clube. Agora, podemos oferecer um estacionamento mais completo com
vagas destinadas aos cadeirantes, idosos, gestantes e ao embarque e desembarque de famílias”.
Façam bom uso!

Para a sócia, Christiane Guedes Santiago Santana,
mamãe da Ana Carolina (7) e da Maria Luiza (10), as
atividades são importantes para incentivar a concentração, a socialização, a união e o cuidado. Já
para Vanessa Rezende Viana Tonelli, que cresceu
nas dependências do Clube Jaraguá, a Monitoria
foca a interação e promove amizades. “Na minha
época não acontecia essa interação, não tínhamos
essas atividades de hoje e mesmo assim trago amigos desde então”, explicou.
Se interessou por esse serviço? A Monitoria acontece todos os sábados e domingos, com horários alternados. Confira sempre a nossa programação de
atividades e deixe os seus filhos desfrutarem de momentos de muita alegria e diversão.
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1º Fase da

Copa Minas Gerais de Natação

Entre os dias 23 e 25 de fevereiro, mais de 20
atletas, com idades entre 12 e 18 anos, da equipe de natação do Jaraguá Country Club participaram do I Torneio Metropolitano de Natação
Infantil a Sênior 2022, realizado no Minas Tênis
Clube I. O objetivo foi a obtenção de índice das
competições estaduais e nacionais de verão 2022.
O técnico Bruno Bedetti disse que os resultados foram os melhores possíveis. “Foi a primeira
competição de 2022 com o objetivo de testagem
dos atletas para a temporada, mas apesar dos
nadadores estarem retornando de férias, os resultados foram espetaculares, levamos ao todo
24 atletas e 120 quedas nas águas. Conseguimos
um total de 40 índices estaduais e 11 nacionais”,
comemora. O JCC está orgulhoso de seus atletas.
Parabéns!

Mais de 20 atletas do Jaraguá
estiveram presentes

Nadadores mirins conquistaram ouro em competição mineira

Equipe de natação do JCC obtém

índices estaduais e nacionais

A equipe de Natação do Jaraguá Country Club
competiu na 1ª Fase da Copa Minas Gerais
de Natação, realizada na manhã do dia 12 de
março, no Colégio Magnum, no bairro Cidade
Nova. Nossos atletas foram destaque absoluto,
tendo em vista que participaram de seis revezamentos e todos conquistaram medalhas de
ouro. Ao todo, 33 jaraguenses das categorias
Mirim a Júnior disputaram com vários clubes e
academias de natação do estado. A competição
teve como objetivo o incentivo da base. Todos
os nadadores ganharam medalha de participação e os três primeiros colocados por prova
foram premiados com medalhas de ouro, prata
e bronze.
Foi um total de 66 quedas na água e o quadro
de medalhas do Jaraguá foi o seguinte:
Ouro - 33 medalhas;
Prata - 11 medalhas;
Bronze - 3 medalhas.

ESCOLA DE NADO
ARTÍSTICO JCC

JCC SERÁ REPRESENTADO
NA SELEÇÃO BRASILEIRA DE
NADO ARTÍSTICO
O professor de Educação Física e técnico da equipe de Nado
Artístico, Webert Ferreira Rodrigues, foi convidado para participar do projeto da Confederação Brasileira de Nado Artístico como assistente técnico. Ele representará o Jara dentro da
Comissão Técnica da Seleção Brasileira da categoria Juvenil. O
projeto tem como objetivo melhorar o nível técnico dos profissionais da modalidade no Brasil.
A equipe estará focada no Mundial Juvenil de Nado Artístico,
em agosto de 2022, nos Estados Unidos. No entanto, as atletas
ainda não estão confirmadas na competição.
Profissionais de diversas regiões brasileiras estão envolvidos
nesse trabalho, que vai viabilizar um processo de alto nível dentro do Nado Artístico. “A partir desta experiência será possível
implementar aqui no Clube e no grupo das meninas melhores
práticas do treinamento da modalidade, trazendo uma qualidade técnica melhor para as nossas atletas, consequentemente, crescimento da equipe no cenário nacional, além da
projeção do nome do Jaraguá dentro da modalidade. No momento do convite fiquei muito feliz com a possibilidade de trazer essa experiência para mim e para o Clube. ”, afimou Webert.
A participação do técnico nesse projeto terá os custos arcados pela Confederação. A equipe do Jaraguá tem hoje 13 atletas,
com idades que variam de 9 a 34 anos. A boa notícia é que, este
ano, a nossa equipe subiu da categoria B para a categoria A.

Se você tem interesse nessa
modalidade, venha conhecer a
nossa escola. Não é exigido que
se saiba nadar crawl, costas, borboleta e peito, mas é necessário
ter uma boa vivência e habilidades na água. Ao contrário do
que muitos pensam, essa não é
uma modalidade exclusivamente
feminina. Desde 2015, com a entrada da prova de dueto misto,
o Nado Artístico passou a ser
aberto para ambos os sexos. Podem se inscrever pessoas a partir
dos seis anos e não há limite de
idade. A escolinha funciona de
terça a sexta-feira, das 17h às 18h.
A mensalidade custa R$46,00.
Mais informações no Departamento de Esportes. O telefone é
3490-9111 ou enviar e-mail para
esportes@ jaraguaclub.com.br.

GUARDA-VIDAS DO JARAGUÁ
ESTÃO DEVIDAMENTE CREDENCIADOS

Grupo de guarda-vidas obteve bons resultados durante o treinamento

Nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro, entre 8h e 17h, a Equipe de guarda-vidas do Jaraguá Country Club
participou do curso de reciclagem para exercício da profissão, conforme Portaria do Corpo de Bombeiros
de Minas Gerais. A empresa responsável pelo treinamento foi a Acqua Butterfly.
Todos os profissionais receberam certificados. Segundo o coordenador do Parque Aquático, Bruno
Bedetti, eles tiveram ótimos resultados. “Na minha avaliação, toda a equipe foi bem nas provas e testes
do curso, devido aos treinamentos constantes realizados de forma diária, avaliações físicas trimestrais na
água, além de cursos de reciclagem em primeiros socorros em parceria com a equipe do nosso ambulatório”.
Atualmente, o Clube Jaraguá conta com nove guarda-vidas devidamente credenciados, capacitados tecnicamente e fisicamente para agir de forma efetiva e eficaz no que diz respeito a salvamento aquático ou
acidentes que porventura possam ocorrer no Parque Aquático.
Parabéns por mais uma capacitação! Com vocês estamos muito mais seguros!

TREINAMENTO
INTERNO
A cada dois meses é proporcionado aos guarda-vidas um treinamento interno, ofertado pelo Clube, com
a finalidade de capacitá-los tecnicamente quanto aos
procedimentos do Parque Aquático. Eles treinam sobre a melhora da segurança para o sócio nas piscinas e
tudo o que envolve salvamento aquático.
O último encontro ocorreu no dia 02 de março.

Treinamento de segurança e salvamento aquático
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OBRA DA PISCINA
OLÍMPICA EM ANDAMENTO
Reformada com alto padrão de qualidade, novo
revestimento e equipamentos importados da Espanha. Assim será entregue aos Jaraguenses a nova
Piscina Olímpica.
A obra foi iniciada em setembro de 2021. A execução
dos trabalhos está sob responsabilidade da empresa
Trat Mais e o acompanhamento é feito pelo coordenador de Obras do Clube, Igor Patrick Ramos. Com
a reforma, a piscina passa a ser enquadrada num
padrão internacional, em questão de acabamento
e maquinários. Todas as ações são realizadas com
base nas normas da Federação Internacional de
Natação, FINA. Com capacidade aproximada de
2.200.000 litros d’água, a piscina mantém suas metragens anteriores de 50 metros de comprimento e
21 metros de largura.

Reforma Piscina Olímpica

As fases maiores já foram concluídas, como por
exemplo, a correção do vazamento na Junta de
Dilatação, item que motivou toda a reforma da piscina pois apresentava vazamento há mais de uma
década; a demolição da piscina com a retirada dos
revestimentos da parede e do fundo; a regularização
das paredes; o enchimento do fundo da piscina com
isopor e tela de aço para não trincar; além da colocação de concreto. Após a concretagem, será feita
com cola a instalação do liner, o novo invólucro, de
1,5mm de trama de poliéster, uma espécie de lona
para acabamento e impermeabilização.
O material para o sistema de filtros e captação de
água veio da Espanha e é de primeira linha para
atender melhor a filtragem da água e o sistema
de bombeamento. O coordenador Igor explica que
outras ações também vêm sendo realizadas. “Em
paralelo a tudo isso estão acontecendo a hidráulica,
que engloba tubulação, filtros e bombas; e a parte
elétrica, que inclui ligar as bombas ao quadro de automação. A etapa final consiste em encher a piscina
e testar o funcionamento de fato. Fazer a aspiração,
a filtragem, verificar se há vazamentos. Além disso, vamos testar ainda as tubulações”, ressalta.
Já o diretor do Parque Aquático, Leonardo Vinte,
aposta que o investimento da atual gestão será de
grande valia para todos que desfrutam do Jaraguá.
“Tanto por parte da Diretoria como do sócio, a expectativa é muito grande com relação ao retorno
deste espaço. Será uma piscina completamente
restaurada, moderna e sustentável, atendendo
com qualidade quem a utiliza de forma social ou
para a prática esportiva”.
A expectativa é entregar a Piscina Olímpica do JCC
ainda neste primeiro semestre.

Acabamento padrão internacional
Jan/ Fev/ Mar
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APÓS DOIS ANOS
DE ESPERA, SAUNAS
VOLTAM A FUNCIONAR
As Saunas do Jaraguá Country Club voltaram a funcionar no dia 18 de março, após a publicação da Portaria 0174/2022, da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte, de 17 de março de 2022.

As informações sobre a utilização das Saunas podem ser obtidas em nosso site:
(www.jaraguaclub. com.br, aba Social/Recreação Saunas).

No entanto, segundo a medida, a utilização do serviço só pode ser feita mediante a apresentação do
comprovante da terceira dose da vacina contra a
Covid-19. Associados que tomaram a vacina da Janssen (dose única) só poderão utilizar a Sauna com o
comprovante da dose de reforço, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
A Prefeitura tomou a decisão após a publicação da
Nota Técnica Nº 004/2022, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, que recomendou tal flexibilização
diante dos índices de vacinação da população e do
cenário epidemiológico e assistencial em Belo Horizonte.
O vice-presidente Wendel Rios disse que todos
ansiavam por esse momento. “A liberação das saunas era muito esperada pelos nossos associados.
Os espaços estavam interditados desde o início da
pandemia, em março de 2020. Que bom poder reativá-las!”

Agora os Jaraguenses podem usu
fruir novamente
da Sauna

CONHEÇA O
AMBULATÓRIO
DO JARA

Localizado embaixo do Belvedere, ao lado do
“Bar do Moreira”, o Ambulatório do Jaraguá Country
Club realiza atendimentos aos sócios, colaboradores e prestadores de serviço, de modo a orientar e
acompanhar os casos, prezando pela vida e saúde
de todos.
De acordo com o enfermeiro Erik Lincoln da Silva,
toda a equipe é treinada e qualificada para atendimentos de urgência e emergência. Ao todo, o local
conta com o serviço de oito profissionais completamente capacitados. São seis técnicos de enfermagem e dois enfermeiros.
Mensalmente, o Ambulatório do Jaraguá realiza,
em média, 600 atendimentos, sendo na sua maioria, aferição dos dados vitais, curativos e pequenos
traumas. “Nos períodos de campeonatos e grandes
eventos são montados ambulatórios itinerantes a
fim de garantir atendimentos rápidos em situações emergenciais”, completou a enfermeira Raiza
Gomes de Campos.
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O setor possui equipamentos e insumos para o
atendimento adequado e qualificado dos pacientes,
desde serviços básicos aos mais avançados como,
por exemplo, traumas mais graves. O espaço segue
padrões internacionais de Segurança do Paciente,
possuindo Protocolos de Urgência/Emergência, Sistematização da Assistência de Enfermagem com
utilização do Case Management, equipamentos
certificados por órgãos competentes e rígido controle de qualidade e manutenção preventiva.

GRUPO + ATIVO E AS
BELEZAS DE INHOTIM
Um dia repleto de natureza e arte, no maior museu a céu aberto do mundo. Foi assim a quarta-feira, 16 de
março, para os integrantes do Grupo + Ativo, que visitaram o Instituto Inhotim. Lá está um dos mais importantes acervos de Arte Contemporânea do Brasil.

A caravana contou com a presença de 22 associados, que compõe o grupo, além da Diretora Administrativa, Marília Ramos Batista, e colaboradoras do Clube. A sócia Sandra Guimarães Barbosa disse que precisa
repetir a dose. “O passeio foi excelente. Gostei demais e o meu marido também adorou. Vamos fazer outros passeios assim”. Já Paulete Maria Gerken ficou encantada com tudo o que viu. “Foi um dia ótimo! No
Inhotim, existem galerias interessantes e a paisagem é maravilhosa. Tudo que diz respeito à natureza
pode-se encontrar lá. É um misto de obras de arte e paisagismo. Valeu muito à pena!”.

Após contemplarem as belezas do lugar, apreciarem as artes e saborearem um delicioso almoço, os participantes retornaram ao Clube felizes com o dia diferente que tiveram.

Na tarde do dia 23 de fevereiro, a
turma animada do Grupo + Ativo esteve
na sala do Boliche com a ﬁnalidade de
muita diversão e confraternização para
comemorar o carnaval. As
participantes contaram com a visita do
vice-presidente Wendel Rios e do
Di
Diretor
1º Secretário, Dr. Ronaldo
Cardoso Alves.

Durante a dinâmica, o grupo jogou,
dançou muitas marchinhas e celebrou
a união. Toda semana, os componentes
do + Ativo participam de atividades
variadas, sempre prezando pelo
bem-estar, diversão e coletividade. Os
encontros ocorrem às quartas-feiras,
das 15h às 17h, no Salão Social ou no
Belvedere. Inscrições gratuitas, na
hora, com a professora Flávia.
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MODERNIZAÇÃO
DA ACADEMIA
A Academia passou por reformas que trouxeram
muitos benefícios para os sócios e para o Clube. Por
meio da modernização é possível levar mais conforto
e segurança para os usuários. Entre as novidades, no
mês de fevereiro, foi adquirido o equipamento Agachamento Articulado Hack Squat, da marca Matrix.
Adequado para a prática de agachamentos, o aparelho vem para auxiliar no fortalecimento dos músculos dos quadríceps, glúteo máximo, isquiotibiais
(posterior da coxa), panturrilhas, quadril, lombar e
abdômen. Investir na Academia é uma das diversas
ações realizadas pela atual gestão. O vice-presidente, Wendel Rios, reforça a importância do espaço
para os associados. “Ter uma Academia completa
em termos de aparelhagem e com profissionais
capacitados é muito importante para nós. Clube é
lazer mas também é saúde e qualidade de vida.”
A Academia do Jara funciona de segunda a sexta-feira das 6h05 às 22h. Aos sábados das 8h às 14h e
aos domingos das 8h às 14h.

Novo aparelho garante fortalecimento dos membros
inferiores

YOGA É NO
MOVIMENTE-SE
Semanalmente, associados de todas as idades se
reúnem para as atividades do Movimente-se. Os encontros acontecem às quartas e sextas-feiras, das 9h
às 10h e às terças e quintas-feiras, das 16h às 17h, para
a prática de Yoga. Essas aulas são ministradas pela
professora Flávia, no Salão Social ou no Belvedere e
têm duração de 60 minutos. O grupo trabalha diversas técnicas a fim de condicionar e controlar a respiração, a mente e a energia do corpo.

Equilíbrio e controle da mente

Além do Yoga, o Movimente-se também conta com
aulas de alongamento e dança às terças e quintas,
das 09h30 às 10h30, no palco da Piscina. Para participar das dinâmicas basta comparecer no horário e
local indicados. Para a prática do Yoga é necessário
trazer a sua esteira.
O Movimente-se é gratuito. Esperamos você!
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Ainda no começo de 2020, sem saber o que estava por vir, demos
início às atividades sociais como o Circuito Verão, com muita música
e atrações para todas as idades. Tivemos a Colônia de Férias para a
criançada que se divertiu bastante. Planejamos o primeiro Jarafolia
do Jaraguá para que fosse o primeiro de muitos. O evento foi além
das expectativas. Várias bandas animaram os foliões. Ainda deu tempo, antes do fechamento dos clubes, de fazermos o Baile do Pirata,
tradicional do carnaval jaraguense, e um dos mais cobiçados de Belo
Horizonte. Promovemos ainda a Matinê Infantil.
Somente a partir de maio de 2021 pudemos voltar com algumas
atividades e, para compensar os meses parados, lançamos o Sábado
Animado e o Domingo Musical, que até hoje fazem sucesso à beira
da piscina. Na sequência, o primeiro Happy Hour, o Dia do Rock e
depois, o Happy Hour de Halloween. Já havia mais flexibilização e os
eventos foram retornando devagar, como os bailes da Melhor Idade,
o Dia das Crianças, as aberturas de campeonatos, que também são
organizadas pelo departamento de Eventos.
Depois, surgiu mais um desafio: produzir uma festa para comemorar os 60 anos do Jaraguá Country Club. Após várias reuniões da Diretoria Executiva, decidimos não por uma festa mas por uma semana
inteira de atrações. Tivemos baile, palestra, espetáculo teatral, stand-up, Happy Hour com Tianastácia, vários shows no fim de semana e
para fechar com chave de ouro, a presença da famosa banda Só Pra
Contrariar. Depois, o desafio foi organizar o Réveillon. Duas bandas,
uma no Salão Social e outra no palco da piscina, fizeram a festa brilhar do começo ao fim. Nossa programação para este ano é extensa
e de muito trabalho. Há dois anos sem a Festa Junina, a nossa expectativa para esse grande evento é a melhor possível. Não vamos
medir esforços para fazer o arraiá mais fantástico de todos os tempos.
Aguardem!
Gostaria de agradecer a toda equipe de Eventos, aos colaboradores e à minha esposa Deborah, que sempre me ajudou e incentivou. Sem eles seria impossível ser diretor. Obrigado a todos pela
confiança no trabalho da nossa gestão e que Deus nos ilumine e
abençoe nos eventos de 2022.

Marcos Antônio
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Diretor Social

EXPECTATIVA PARA A
RETOMADA DOS EVENTOS

Foi muito gratificante ter o meu trabalho reconhecido durante a
gestão passada e ser convidado pelo presidente Cláudio Gama e pelo
vice Wendel Rios, para novamente compor a Diretoria Social. Naquela época, não vivíamos a pandemia e a motivação de fazer um bom
trabalho era enorme. Infelizmente, no começo de 2020, o mundo enfrentaria uma de suas piores crises, afetando tudo e todos. Desta forma, o setor de eventos foi bastante prejudicado.

Muita gente bonita e animada participou dos três
fins de semana do Circuito Verão 2022 do Jaraguá.
Foram dias de muita atividade e descontração oferecidos, exclusivamente, para os sócios de todas as
idades.

O Circuito Verão fez a alegria

dos pequenos

Brinquedos infláveis, música ao vivo, gincanas para
a família, aulões de ginástica na piscina e funcional
na areia, foram algumas das sensações desta edição.

Ação Solidária
Neste período, o Clube realizou uma campanha
que visou as vítimas das chuvas em Minas Gerais.
Foram recolhidos alimentos não perecíveis, roupas,
calçados e itens de higiene pessoal.
As doações foram entregues para a ONG “Amigos
de Minas”, entidade que há 20 anos ajuda àqueles
que necessitam de amparo.

Aulão de Dança na Piscin

a da Passarela

Turma do aulão de funcional na areia

Entrega de doações
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BAILE DA

MELHOR IDADE

DIA DA MULHER

O primeiro Baile da Melhor Idade de 2022 aconteceu no dia 16 de março. Com a temática voltada para
o Dia da Mulher, o evento movimentou o pessoal e
colocou a galera para dançar.
A noite foi muito especial e animada com a apresentação da dupla Franklin e Jussara, que não deixou ninguém parado.
O Baile da Melhor Idade acontece mensalmente,
no Salão Social. Não fique de fora! Esperamos por
você!

Salão Social ficou lotado

Público se divertiu ao som de
Franklin e Jussara

O dia 26 de março foi de muitos games no Belvedere do Jara. Crianças a partir dos sete anos, adolescentes e adultos participaram, gratuitamente, do
Arena Game - Campeonato de Videogame Fifa 22
– Playstation. Duas categorias disputaram: Infantil
(dos 7 aos 15 anos) e Adulto (a partir dos 16 anos).
Na categoria Infantil consagrou-se campeão
Samuel Alves Cardoso que derrotou João Pedro de
Souza Paz com o placar de 4x1. Na categoria Adulto, Alessandro Gomides Velloso venceu Daniel R. C.
Januário com o placar de 2x0.
Teve também carrinho de pipoca e muitos outros
games para quem não participou do campeonato.
No mesmo fim de semana, sábado e domingo, infláveis nas piscinas e futebol de sabão fizeram a alegria
da meninada. A Ação Kids foi repleta de diversão
para todas as crianças do Clube.

Da a Me
Crianças, jovens e adultos tiveram a diversão
garantida no Arena Games

UM DIA TÃO ESPECIAL COMO O DIA DA MULHER QUE NOS
TROUXE AO MUNDO NÃO PODE PASSAR EM BRANCO.

NO DIA 6 DE MAIO, SEXTAFEIRA, TEREMOS O BAILE DAS
MÃES E NO DIA 8, DOMINGO, ENTREGA DE BRINDES, MISSA
DAS MÃES E ALMOÇO PARA HOMENAGEAR AS MAMÃES DO
CLUBE.

UMA FOLIA DIFERENTE NO
CARNAVAL DO JARA
Entre os dias 25 de fevereiro e 1º de março, o
Jaraguá Country Club ofereceu momentos de muitas cores e animação para alegrar os foliões Jaraguenses. Durante o período de Carnaval, diversos
ritmos agitaram a galera.

Mesmo com a ausência de alguns eventos tradicionais, como o Baile do Pirata, o Jara propiciou aos
seus associados muita festa, como o Happy Hour,
ocorrido na noite de 25 de fevereiro, com a Banda do
Marcão. O Bloco do Bazin e o axé da Márcia Drumond
fizeram a alegria no Sábado Animado. Já o Domingo Musical ficou por conta do samba do Mandruva e
do axé da Mina. Neste dia, destaque especial para a
Matinê Infantil que reuniu meninos e meninas com
as suas fantasias, confetes e serpentinas. A banda
Super Fantástico contagiou o Salão Social com um
repertório bem divertido. A segunda-feira foi marcada pelas marchinhas da banda Trilha Sonora e pelo
axé do INT. A terça foi de muito samba com o Renato
Muringa e com o Grupo Tradição.
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Carnaval para toda a família

ASSOCIADAS RECEBEM CARINHO
DO JARAGUÁ PELO

Dia Internacional da Mulher

Distribuição de rosas, café da manhã, aula de alongamento, além de análise
capilar oferecida pela empresa Kleon marcaram o domingo, dia 6 de março,
no Jaraguá Country Club.
O evento gratuito foi um carinho para as nossas associadas, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.
Parabéns, meninas! Vocês são muito especiais para nós!
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ATRAÇÕES ESPECIAIS NA ACADEMIA

Café da manhã, lanche da tarde e da noite
celebraram o Dia Internacional da Mulher, na
Academia do Jara. Além disso, as alunas foram
contempladas com massagens da nossa sócia
Márcia, do Santosha Terapias Integradas.
Foi um dia muito especial para todos da Academia.
HOMENAGEM À EQUIPE FEMININA DO JARA

As colaboradoras do Jaraguá Country Club
foram prestigiadas com rosas vermelhas, pela
Diretoria Executiva, no Dia Internacional da
Mulher. Pela manhã, todas foram parabenizadas pelo vice-presidente, Wendel Rios, e pela
Diretora Administrativa, Marília Ramos Batista.
Houve a exibição de um vídeo e foi servido um
café bem farto. À tarde, além do lanche, aconteceu a palestra “Saúde da Mulher”, promovida
pela equipe do Ambulatório.
Agradecemos o empenho de todas as nossas
colaboradoras no dia a dia do Clube!
MULHERES SÃO HOMENAGEADAS EM REUNIÃO
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Na reunião do Conselho Deliberativo realizada no dia 28 de março, as conselheiras
foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher. Cada uma recebeu uma rosa
como forma de carinho e reconhecimento.
Na ocasião, a primeira-dama do Clube,
Shirley Gama, e a esposa do vice-presidente,
Juliana Ayub, foram agraciadas com buquês
de flores. O presidente Cláudio Gama e o vice
Wendel Rios também estiveram presentes.
A diretora Administrativa, Marília Ramos
Batista, fez um agradecimento ao Conselho.

Jan/ Fev/ Mar
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Mulheres de destaque
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do Clube Jaraguá
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jaraguá na rotina diária
de avós e netos

Após a volta às aulas presenciais em Belo Horizonte, a rotina das crianças do Clube sofreu mudanças. Alguns vovôs e vovós se disponibilizam para vir, diariamente, ao Jaraguá com seus netinhos para as práticas
das escolinhas de esportes ou apenas para diversão antes ou após o turno escolar.
Este é o caso de Maria Lúcia de Oliveira Gonçalves
que acompanha a neta Maria Clara em suas atividades no Jara. A avó percebeu que a rotina de trabalho dos pais impossibilitava de trazê-la ao Clube e
se prontificou a acompanhá-la nas brincadeiras no
Parquinho, na natação e também nas aulas de jazz.
Maria Lúcia ressalta a importância de estar presente
nesses momentos: “Amo estar com ela. Aumenta
mais a nossa proximidade, o que para mim é excelente. É uma terapia!”
Já o vovô Hamilton Elesbão acompanha a netinha
Maria Eduarda, que teve o seu turno escolar trocado e precisou mudar para a escolinha de natação
na parte da manhã. Ele nos contou ainda que já
trazia seus outros netos ao Clube antes de se mudarem para a Flórida, nos Estados Unidos. Hamilton
garante que tem toda uma história com o JCC: “O
Jaraguá é o meu quintal, moro pertinho. Minhas
filhas também aprenderam a nadar aqui. Depois
do meu apartamento, a melhor aquisição que fiz
foi a cota do Clube.”
Ambos os avós disseram que as vindas ao Jaraguá
proporcionam grande interação com os netos. Para
eles quando não dá para vir fica até uma pontinha
de saudade no coração.

PRIMEIRA COTISTA
VOLTA AO JCC APÓS 30
No dia 20 de março recebemos a visita da nossa cotista número 1, a associada remida Maria Lívia Pinheiro Chagas, conhecida
como Lila, de 90 anos. Ela veio passar a tarde de domingo no
Clube, acompanhada da filha, da neta e esposo e do bisneto.
Dona Lila é viúva do sr. Vicente de Paula Chagas, o terceiro
presidente da história do Jaraguá Country Club, do qual esteve
à frente entre os anos de 1974 a 1977.
Na ocasião, nossa sócia, que há mais de 30 anos não vinha ao Jaraguá, foi recepcionada pelo diretor 1º Secretário,
Dr. Ronaldo Cardoso Alves. Elizabeth Pinheiro Chagas, filha de
dona Lila, disse que a mãe ficou encantada com tantas novidades. “Ela viu muitas piscinas novas que não tinham, a área
infantil está muito legal, várias quadras e bares com comidas
excelentes. Os carrinhos também são uma inovação. Nos sentimos muito bem. Minha mãe está pensando em vir um pouquinho aos fins de semana. Vimos as pessoas bem alegres por
estarem no Clube.”
Dona Lila decidiu voltar ao Jaraguá após receber a carta da
Secretaria, promovendo o recadastramento dirigido, que lhe foi
endereçada e também a todos os demais sócios remidos que o
Clube buscou para o convívio novamente. Agradecemos a sua
visita! Foi uma honra para nós.

CAMPEÃ OLÍMPICA VEM AO
CLUBE RECORDAR A INFÂNCIA

Vice-presidente Wendel Rios e diretoria com a atleta Walewska
visitando o Clube
Tivemos a honra de receber, no dia 12 de março, a visita da campeã olímpica de Vôlei, Waleswka Oliveira.
Ela começou a pisar nas quadras do nosso Clube e veio matar saudades dos tempos de infância, que passou no Jaraguá.
A atleta foi recepcionada pelo vice-presidente, Wendel Rios, e pela Diretoria Executiva. Na ocasião,
Waleswka recebeu uma placa de homenagem por toda a sua dedicação e o seu empenho ao esporte brasileiro.
Adoramos te ver, Waleswka!

Amigos e amigas Jaraguenses,
Mesmo diante de situações preocupantes no
cenário mundial, começamos o ano de 2022
esperançosos. Acredito que o pensamento positivo faz toda a diferença em nossas vidas e em
nossas relações. O primeiro trimestre nos mostrou algumas coisas boas, alguns avanços e isso
também deve ser observado.
O dia 8 de março merece ser lembrado para reconhecer o esforço das mulheres que lutaram
para que conquistássemos o que temos hoje! A mulher nasceu para brilhar, lutar pelos seus sonhos, buscar aquilo que faz o seu coração pulsar. É sentimento puro, onde a sensibilidade brota
e sua forma de ver o mundo é única. Ela se esforça para fazer dele um lugar melhor e isso faz da
mulher um ser extraordinário.
A mulher é serenidade no olhar, aconchego no abraço e paz no coração. Seus gestos traduzem a
sua essência, seus traços femininos demonstram a real beleza. O Clube Jaraguá não deixou que
passasse em branco uma data tão relevante, oferecendo às associadas vários eventos.
No domingo, dia 6, houve uma ação geral e gratuita para as nossas associadas. Distribuímos
rosas, um farto café da manhã e aula de alongamento, além de um serviço de análise capilar. A
Academia do Clube promoveu momentos especiais, no próprio dia 8. Foram servidos lanches durante o dia todo e oferecidas massagens para as alunas. As nossas colaboradoras não poderiam
ser esquecidas. Elas foram recepcionadas pela Diretoria Executiva com rosas vermelhas e dois
deliciosos cafés, um pela manhã e outro à tarde. Sabemos que o Jaraguá é repleto de mulheres
talentosas que se destacam em diversas modalidades esportivas e nos enchem de orgulho e
alegria a cada conquista. Por isso, promover dias especiais para elas foi muito mais que merecido.
Passamos pela Páscoa, que considero um importante momento de reflexão! Ela é uma das festas
mais significativas para os cristãos, pois celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Em seguida, vamos
comemorar o Dia das Mães, data que sempre teve destaque em nosso Clube e este ano não será
diferente. Teremos ainda o tão esperado retorno da nossa Festa Junina.
Como Primeira Dama deste maravilhoso Clube, agradeço e desejo a todas que tenham dias
maravilhosos e repletos de alegrias durante essas comemorações que foram feitas especialmente para vocês.

GALERIA DE

FOTOS
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REGISTROS DO HAPPY HOUR JARA ROCK RETRÔ

EQUIPE MASTER DE NATAÇÃO

EQUIPE MASTER DE VOLEIBOL

ALUNAS DO BALLET INFANTIL

BOLICHE

AS DONAS DA BOLA DO HANDEBOL

Jan/ Fev/ Mar

GALERIA DE

FOTOS

TURMA DO BEACH TENNIS

OFICINA DE MÁSCARASS CARNAVAL

FUTMESA

TURMA DA NATAÇÃO

FUTVÔLEI

U M A PA R T E D O S J O G A D O R E S D O T O R N E I O D E B U R A CO

Jan/ Fev/ Mar
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PERGUNTAS
FREQUENTES

- Não recebi o meu boleto. O que faço?

~ Boleto

O Clube envia o boleto físico e também por e-mail.
Mas se ainda assim não recebeu, são várias as opções!
Você pode retirar por meio do aplicativo ou na Área do
Sócio em nosso site. Há também a possibilidade de
solicitar na Secretaria (3490-9109 ou 3490-9110 ou
secretaria@jaraguaclub.com.br ou presencialmente).

- Além da carteirinha física há outra
forma de entrar no Clube?

~ Carteirinha

Tem sim! Você pode apresentar a sua carteirinha
digital disponível em nosso aplicativo. Já baixou o
seu?

- Crianças não sócias pagam para
entrar no Clube?

~ Convites

O convite Infantil custa R$ 40, para crianças dos 6
aos 12 anos. Menores de 6 anos não pagam.
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