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INSTITUCIONAL

PALAVRA DO
VICE-PRESIDENTE

- Recadastramento dos sócios, que permitiu
uma visão atualizada do nosso quadro associativo;
- Implantação do novo sistema de gestão (Real
Clube) e criação do APP do Jaraguá, ambos
modernos, interativos e intuitivos, onde o sócio
pode fazer diversos agendamentos e inscrições;
- Credenciamento do Clube Jaraguá junto ao
CBC (Comitê Brasileiro de Clubes), que é o
primeiro passo para nos tornarmos um clube
formador de atletas através de recursos da Lei
de Incentivo ao Esporte, expandindo as oportunidades de realizar o sonho de ver nossos
atletas se destacando em eventos nacionais e
internacionais;
- Entregamos para a criançada a piscina cogu-

Wendel Rios

melo aquecida;
- Aquisição de 200 novos ombrelones com a

Prezada Família Jaraguense,
É com enorme prazer que estou me dirigindo a
vocês pela primeira vez e gostaria de agradecer
ao nosso Presidente, Cláudio Gama, pela oportunidade.
Atravessamos um período de grandes dificuldades com a pandemia desde março de 2020,
foram situações inéditas e que impactaram
muito o funcionamento do Clube. Agora, temos
um cenário mais confiante e estamos entregando o Jaraguá como propusemos em nossa
campanha: mais profissional, mais moderno e
mais prazeroso para nossos associados.
Neste ano completamos 60 anos de fundação,
estamos cuidando muito bem do “nosso quintal”,
e gostaria de destacar algumas benfeitorias e
ações tomadas desde o início da nossa gestão:
- Ampliação do parquinho infantil, com nova
cobertura e novos brinquedos;
- Início da modernização da piscina olímpica,
com previsão de entrega para fevereiro ou março
de 2022;
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logomarca comemorativa dos 60 anos do Clube;
- Modernização do campo de futebol society,
com dimensões oficiais e a construção de uma
quadra de futevôlei e mais um quiosque;
- Finalização da segunda parte do novo estacionamento, previsto para entrega em outubro,
que vai possibilitar mais espaço e conforto aos
associados;
- Inúmeras melhorias estão contempladas nesta
revista.
Todos que me conhecem sabem o quanto sou
defensor do esporte como hábito e o quanto
reconheço que ele faz diferença na vida das
pessoas. Durante a pandemia, percebemos que
as atividades físicas foram reconhecidas como
o melhor “remédio” para nos proteger das ameaças de ansiedade, estresse e correria do dia a
dia. Cientes disso, estamos muito focados em
ampliar as possibilidades de atividades oferecidas pelo Clube, com novas aulas coletivas, aulas
para a turma da melhor idade e aumento de
vagas nas escolas geridas pelo Departamento

INSTITUCIONAL
de Esportes. E com o intuito de incentivar o

uma semana muito especial. Traremos ao sócio

esporte olímpico, estamos estudando o projeto

diversas atividades culturais: um grande nome

de uma quadra poliesportiva coberta e com

do cenário esportivo estará presente para uma

dimensões oficiais, que será um marco para a

palestra, stand up comedy, happy hour especial

formação dos times Jaraguenses.

com uma banda de renome nacional, atrações
musicais de todos os gostos, além de uma

A equipe de natação segue brilhando e nos or-

grande surpresa.

gulhando nas competições, são diversos atletas
com índices estaduais e nacionais, elevando o

Me despeço e deixo aqui, dois agradecimentos

nome do Jaraguá. Além disso, tivemos o Cam-

especiais:

peonato Feminino de Futebol, com grandes

Aos nossos diretores, pelo empenho e suporte

jogos e ótima adesão das atletas. Em paralelo, o

incessantes em entregar um Jaraguá cada vez

truco brilhou com belas partidas e os petequei-

melhor aos associados; e aos nossos colabora-

ros travaram grandiosas batalhas nas quadras

dores, pelo grande trabalho que nos entregam,

cobertas.

pelo sorriso carinhoso com que somos recebidos
e por tomarem conta da nossa “casa”.

Preparem-se para o mês de novembro, pois,
no aniversário de fundação do Clube, teremos

Abraço a todos! Desejo muita saúde e paz!
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INSTITUCIONAL

ASSEMBLEIA
2020

ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA APROVA AS
CONTAS DE 2020

No dia 20 de setembro de 2021, foi instalada pelo
Presidente da diretoria executiva, Sr. Cláudio Gama,
a Assembleia Geral Ordinária (AGO) para deliberar
sobre a prestação de contas, as demonstrações contábeis, parecer da auditoria externa, parecer dos conselhos fiscal e deliberativo, relativos ao exercício de
2020.
A Assembleia contou com a presença de 52 sócios,
que em maioria elegeram o Presidente da Assembleia (Sr. Hermes Andrade Ávila, cota 3281), que escolheu o primeiro secretário (Sr. João Bosco Favaro,
cota 3593) e o segundo secretário (Sr. Celso Renato
A. Vasconcelos Lima, cota 2343) para comporem a
Mesa.
Através de votação simbólica, com 51 votos favoráveis,
os sócios presentes deliberaram pela aprovação das
contas referentes ao exercício de 2020.

FECEMG HOMENAGEIA
CLUBE PELOS 60 ANOS
DE FUNDAÇÃO
No dia 15 de agosto, o Clube Jaraguá recebeu a visita
do Presidente da FECEMG (Federação dos Clubes do
Estado de Minas Gerais), o Sr. Marcolino de Oliveira.
Na oportunidade entregou ao Vice-Presidente, Wendel
Rios, uma placa em homenagem ao Clube pelos 60
anos de sua Fundação.

Vice-Presidente Wendel Rios recebe
homenagem da FECEMG .
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DESCERRAMENTO
DO QUADRO DO
EX-PRESIDENTE CARLÃO
No dia 16 de agosto, o Clube Jaraguá, através do Presidente Cláudio Gama e do Vice-Presidente Wendel Rios,
prestou homenagem ao Ex-Presidente da instituição,
Carlos Jefferson Silveira Torres (2017-2019), ao descerrar o quadro que compõe a galeria dos presidentes
Jaraguenses.
A solenidade teve a participação de membros da diretoria, associados e ocorreu no Salão Social do Clube.

Ex-Presidente Carlos Jefferson
Silveira Torres.

JARAOBRAS:
CONFIRA QUAIS AS
BENFEITORIAS
O JCC TEM FEITO!
Sempre primando pelo bem-estar dos seus associados, o Clube Jaraguá realiza rotineiramente obras e
manutenções em seus espaços para que o ambiente
Obra do campo de futebol.

esteja melhor a cada dia.

MODERNIZAÇÃO
DO CAMPO E
CONSTRUÇÃO DA
QUADRA DE FUTEVÔLEI
No mês de julho, o Clube iniciou a obra de modernização do campo de futebol, que vai receber gramado
sintético e, ao lado, será construída mais uma quadra
de futevôlei para que os apaixonados pelo esporte
possam usufruir de mais um ambiente no Jara. A
entrega destas duas realizações está prevista para
dezembro.
6
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Diretor Flaiton Vespoli, Presidente Cláudio
Gama e Diretor Rui Alvim.

INSTITUCIONAL

PISCINA OLÍMPICA
No dia 20 de setembro, deu-se início à reforma
da Piscina Olímpica do Jara. A obra irá trazer
mudanças como revestimento moderno com
impermeabilização e demarcação da piscina,
instalação de borda infinita, reforma da casa
de máquinas com modernização do sistema
de tratamento da água.
Piscina Olímpica em obras.

REFORMA DA QUADRA
POLIESPORTIVA
Desde junho a quadra poliesportiva vem passando pelas
obras de substituição da sua estrutura metálica. Os reparos ocorrem para garantir o bem-estar e a segurança
dos seus usuários. O término da obra está previsto para
a primeira quinzena de outubro. O Clube Jaraguá toma
todas as medidas para cuidar desse patrimônio, com
responsabilidade, planejamento e transparência.

Diretor Flaiton na reforma da
quadra poliesportiva.

PISCINA COGUMELO AQUECIDA

No fim de agosto, o Jaraguá entregou
aos seus usuários a piscina cogumelo
aquecida, uma das mais queridas da
garotada. A temperatura dela varia
entre 28 e 30 graus que é a ideal para
piscinas recreativas.

JUL | AGO | SET
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Na palma da sua mão !
Em novo capítulo da série que lista inovações do Clube Jaraguá, destaque para as novas
funcionalidades do nosso aplicativo. Quem utiliza o APP sai na frente e pode fazer suas
inscrições para workshops, atividades esportivas e muitos eventos onde você pode se
inscrever antes mesmo de sair de casa para vir curtir o clube. Além das reservas de massagens que já podiam ser feitas por meio do nosso APP, o sócio também pôde garantir
a sua participação no workshop de fotografia que aconteceu no mês de agosto. Outra
novidade é a volta das reservas de quiosques que já podem ser feitas via aplicativo.
Para fazer a reserva de um quiosque pelo APP, clique em secretaria no rodapé, depois
selecione “Reserva de ambiente” e “Nova Reserva”. Selecione o quiosque que tenha interesse em reservar para saber se a data está livre. É importante você saber que o mapa
de reservas é aberto no máximo 60 dias antes e que existem algumas regras preestabelecidas de acordo com o Regimento Interno do Clube.

8
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INFANTIL

MONITORIA
INFANTIL
Está na identidade do Clube Jaraguá buscar
excelência ao oferecer qualquer tipo de serviço
para o associado. E exatamente por pensar assim,
após a reforma que deixou o parquinho mais
moderno e mais divertido, a Diretoria Executiva
do clube inseriu na programação f ixa dos f inais
de semana a Monitoria Infantil. Um local seguro,
com monitores capacitados, onde acontecem

Crianças no parquinho.

várias brincadeiras e dinâmicas benéf icas para
o desenvolvimento das crianças. As mamães e
os papais podem conf iar tranquilamente e a
molecada A-DO-RA! Para participar, é preciso se
inscrever, no dia e os pais deverão estar presentes
no clube durante todo o período em que as crianças estiverem sob os cuidaos da monitoria.

Atividades da monitoria infantil.

Monitoria Infantil.
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PARQUE AQUÁTICO

ATLETAS
DA NATAÇÃO BRILHAM
MAIS UMA VEZ
No mês de setembro, as equipes de natação
do Clube Jaraguá participaram do II Torneio
Rio Doce — Troféu Consul Univale de Natação
na Associação Esportiva e Recreativa Usipa
na cidade de Ipatinga. Acompanhados do
Vice-Presidente Wendel Rios, do diretor do
Parque Aquático Leonardo Vinte e do técnico
Bruno Bedetti, viajaram 31 atletas em busca de
medalhas. Também participaram do II Torneio
Rio Doce as equipes da Academia Albatroz,
Sociedade Filadélfia de Governador Valadares
e Usipa organizadora do Torneio.
“A cada dia que passa, vemos mais potencial
na nossa equipe de natação. Foram grandes
batalhas travadas por todos nós, inclusive eu
e, claro, muitos resultados satisfatórios. Gostaria de agradecer a todos os pais, pela confiança e ao professor Bruno Bedetti, pela dedicação e trabalho. É só o começo!” comenta o
Vice-Presidente Wendel Rios.
Que venham mais medalhas, essa equipe é
Equipe de natação em competição.
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PARQUE AQUÁTICO

MODALIDADES
AQUÁTICAS COLETIVAS
As atividades aquáticas têm evoluído de modo eficaz, conforme as exigências da sociedade
e do próprio ser humano, sendo uma das modalidades esportivas mais praticadas em academias e clubes.
Em sua piscina coberta, o Jaraguá Country Club oferece três modalidades de aulas coletivas,
proporcionando aos seus associados benefícios como: condicionamento aeróbico, fortalecimento
muscular, melhora do equilíbrio, coordenação motora e flexibilidade, além de bem-estar físico e
mental. As categorias ofertadas pela instituição são:
Deep Water: Com exercícios variados
e sem impacto, os praticantes fazem
uso de colete de flutuação, com o qual
o aluno realiza as atividades sem tocar
os pés no chão. Melhora a flexibilidade
e trabalha o sistema respiratório.
Associadas em atividade aquática.

Hidroginástica: Conhecida como ginástica na água, a atividade oferece
baixo impacto para as articulações e
os alunos praticam exercícios com o
peso do próprio corpo ou com auxílio
de halteres, espaguetes, entre outros.
Melhora a capacidade aeróbica, cardiorrespiratória, resistência muscular e
flexibilidade.
Aula de hidroginástica.

“São aulas dinâmicas, motivadoras , divertidas e recomendadas
para qualquer faixa etária. Podem ser praticadas por pessoas
com limitação física ou em processo de reabilitação.”
Marcos Ferreira, coordenador de Natação.

12

JUL | AGO | SET

PARQUE AQUÁTICO
Funcional Aquático: Com maior impacto para as articulações, essa modalidade propicia aos seus praticantes
aulas diferenciadas. Os treinamentos
são compostos por atividades como
jump, plataformas, barras e outros,
que juntos oferecem maior resistência
física, perda de peso, saúde mental e
outros inúmeros benefícios aos alunos.
Todas as aulas são indicadas para adolescentes e adultos. Agende uma aula
experimental e saiba qual das modalidades é a sua preferida.
Se quiser saber mais, procure o Departamento de Esportes ou ligue para:
(31) 3490-9100.

Aula de funcional aquático.

Aula de funcional aquático.

calhau da feirinha
SET | AGO | JUL
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ESPORTES COLETIVOS
por exemplo, o 1º Torneio de Sinuca Kids,
que aconteceu no dia 27 de agosto e contou
com a presença de 11 participantes com idades entre 10 e 17 anos. Os jaraguenses que
conquistaram os primeiros lugares foram:
1º lugar: Rodrigo Souza
2º lugar: Bernardo Ferreira
3º lugar: Lucas Chaves
Misael alvarenga
Diretor de esportes
recreativos

DE VOLTA À
PROGRAMAÇÃO
DE 2021

O Jaraguá Country Club tem o objetivo de
colocar este e outros eventos na programação mensal de atividades da instituição, em
busca de promover a modalidade entre o
público juvenil. As inscrições são realizadas
no Salão de Sinuca. Entre setembro e outubro a nossa equipe da Sinuca representou
muito bem o Jaraguá na Copa FECEMG
2021. A equipe Ouro ficou em 2º lugar na

Com a flexibilização das atividades, após um longo

classificação geral. Nossos jogadores foram

período de quarentena, a Diretoria de Esportes

muito bem e participaram de emocionantes

Recreativos preparou muitas atividades com in-

partidas. Ainda em 2021, a Diretoria de Es-

tenção de movimentar o Clube Jaraguá e destacar

portes Recreativos vai realizar o Workshop

os serviços prestados.

e o Torneio Feminino de Sinuca. Fiquem

Sinuca para todas as idades,
todos os públicos

atentos à nossa programação!

O espaço de Sinuca do Jaraguá retomou suas
atividades na reabertura da sede, em maio deste
ano. Em julho, para promover a modalidade, a Diretoria de Esportes Recreativos abriu as inscrições
para o torneio Vapt Vupt de Sinuca. Desde então
o evento acontece mensalmente. A última edição
ocorreu em setembro e reuniu muitos jaraguenses

Associados no Torneio Kids.

apaixonados pelo esporte. Na categoria Ouro, o
vencedor foi Leandro LK que marcou 3 a 0 contra
José Ramos. Já na categoria Prata, quem levou a
melhor foi César Eduardo Moisés de Magalhães,
que venceu Laerte Antônio da Silva, por 2 a 1. Entre
as boas novas do Jara está o Espaço Teen para a
garotada aprender e aperfeiçoar as técnicas na
sinuca e participar das competições internas, como
Vencedores do Torneio Kids.

14
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TODOS OS ESPAÇOS
SENDO UTILIZADOS
A retomada das atividades trouxe vida para todos
os espaços do clube. As aulas vêm acontecendo
regularmente e algumas das modalidades ainda
têm vagas disponíveis. Para mais informações
sobre horários e matrículas, basta procurar o Departamento de Esportes, pelo telefone 3490-9100.

Aula de vôlei no Jaraguá.

LIMPEZA
O setor da limpeza é indispensável para a nossa
rotina de atividades e lazer. Diante disto, a Diretoria de Esportes Recreativos sugeriu que houvesse
mudança no uniforme deste time importante, para
que eles, assim como os demais trabalhadores de
outras áreas, sejam reconhecidos em qualquer
lugar, e assim, prestar informações e serviços
a todos que necessitarem. Parabéns, turma da
Limpeza em áreas do Jaraguá.

limpeza!

SAUNA E MASSAGEM
Fechada desde o início da pandemia, a sauna foi
toda reformada e a reabertura só depende da
liberação da Prefeitura de Belo Horizonte. Já as
massagens acontecem normalmente e podem
ser agendadas por meio do aplicativo ou da Área
do Sócio. Comodidade e conforto para os nossos
associados.
No aplicativo, basta realizar o login, clicar em ‘Secretaria’ / ‘Venda de Serviços’ / ‘Comprar Serviço’
- selecione a pessoa e, em seguida, ‘Massagem’ e
agende o seu horário.

JUL | AGO | SET
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ELAS DOMINAM
O JARAGUÁ

Com o passar dos anos, as mulheres
têm tido destaque em todos os seg-

Futebol Feminino do Jaraguá.

mentos sociais e, no Jaraguá, a situação não poderia ser diferente. Com
mais de 16 mil frequentadores, cerca
de 8 mil são do sexo feminino. Não
é à toa que dia após dia vemos as
mulheres conquistando seus espaços
e marcando presença nas mais variadas atividades do nosso clube. No
Jara, as damas têm vaga garantida
em todas as modalidades. Futebol,
squash, futevôlei, basquete, boliche,
sinuca e outras práticas contam com
a participação do público feminino. A
intenção do Clube é desmistificar o
tabu do esporte para as mulheres. O
Jaraguá aposta no público feminino

Vôlei Feminino do Jaraguá.

É A VEZ DO BASQUETE
NO JARAGUÁ

e incentiva àquelas que procuram
pela prática regular e profissional
do esporte. Fiquem atentas à nossa

Pensando na importân-

atividade esportiva com-

programação e participem!

cia da atividade física e do

pleta que ajuda na saúde

bem que o esporte pode

mental, trabalha o senso

proporcionar, o Clube Ja-

de coletividade, disciplina

raguá pretende montar

e autoconfiança. Traga seu

uma turma de iniciação

filho para fazer basquete

ao basquete para crianças

e desenvolver habilida-

a partir dos 9 anos e uma

des importantes para a

equipe de basquete para

vida toda. Procure o De-

adolescentes a partir dos

partamento de Esportes

12 anos. O basquete é uma

ou ligue para 3490-9100.

16
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EQUIPES MASTER DE VÔLEI DEFENDEM
TÍTULOS EM POÇOS DE CALDAS
As equipes Master, de vôlei feminino, nas
categorias 50 e 55 foram campeãs na 3ª
Conexão Caldense e retornam à cidade
de Poços de Caldas para defender o título
conquistado

em

2019,

nos

jogos

que

aconteceram antes da pandemia. Haverá
uma próxima edição, que acontecerá entre os
dias 30 de outubro e 02 de novembro. Após o

Equipe Master de Vôlei 50.

encerramento deste torneio, elas partem para
Vitória, no ES, para disputar a Rota Sudeste de
Vôlei Master que será realizada entre os dias
12 e 15 de novembro. O time feminino de vôlei
do Clube Jaraguá brilha! Estamos daqui na
torcida e com a certeza de que elas exaltam
nosso nome, por onde passam.
Temos muito orgulho!

Equipe Master de Vôlei 55.

FUTSAL INTEGRA TIMES DO JARAGUÁ
No dia 24 de julho, o Departamento de Esportes do Jara realizou a seletiva para a formação de times de Futsal categorias SUB 13
(com 13 atletas selecionados) e SUB 17 (14 jogadores escolhidos). Agora, com os dois grupos
formados, os atletas estão treinando bastante
para estarem preparados para participarem
de competições e torneios interclubes, aperTime de Futsal SUB 13.

feiçoarem técnicas e conhecerem gente nova!
“O objetivo do Clube é formar bons atletas
tanto na parte técnica como cidadãos de bem
com senso de responsabilidade.”, destacou
Luciano Moraes, coordenador de esportes do
Jaraguá.

JUL | AGO | SET
Aula de Futsal.
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CAMPO SOCIETY
Como uma das práticas mais populares do
clube é o futebol, a reforma e manutenção
dos campos se fez necessária. Pensando nisso,
a direção está modernizando o campo de
futebol society. O novo campo terá a dimensão
de 70m por 35m. A ampliação permitirá que
os jogos aconteçam também em períodos de
chuva. O JCC vai oferecer aos seus associados

Rui Alvim
Diretor de Futebol de Campo

um espaço moderno, com grama sintética
FLXP 40 de primeira qualidade e tecnologia

RETORNO DAS
ATIVIDADES NO JARA

schockpad (que amortece o impacto). A

Após a reabertura no mês de maio, o

16m x 8m. Além da quadra, uma ótima área de

Jaraguá Country Club vem oferecendo várias

escape e quiosque amplo serão construídos

opções de lazer para os seus frequentadores

para receber as resenhas pós jogo. O campo

(cumprindo as medidas protetivas

de

society vai auxiliar as peladas organizadas

distanciamento), além da realização de obras

do futebol enquanto os campos gramados

que visam ao bem-estar dos associados.

estarão passando por reformas preventivas

Para marcar a retomada das atividades, a

e corretivas. O campo vai trazer maior

Diretoria de Futebol de Campo restabeleceu

visibilidade para o society e também para a

as peladas. Nas escolinhas de futebol, o retorno

categoria de base do nosso futebol de campo.

e

Diretoria de Futebol de Campo informa que
em paralelo a obra está sendo construída
uma quadra de futevôlei, com a medida de

dos alunos acontece de forma gradativa e
ainda há vagas abertas! Informações com
o

Departamento

de

Esportes.

Algumas

atividades ainda seguem suspensas, como
é o caso do CIFU e do CIFUZINHO, previstos
para o primeiro semestre de 2022.
Para manter o esporte em alta e focar a
visibilidade feminina, o Clube promoveu o
Torneio de Futebol Feminino, realizado entre
os dias 11 de setembro e 02 de outubro. Ao
todo, o campeonato contou com a presença
de seis times e as campeãs foram as meninas
do Time Verde.
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Obras no campo society.
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JARAGUENSES CONQUISTAM PÓDIO
Os atletas jaraguenses, Antônio de Campos Neto
e Ricardo Teixeira da Cunha conquistaram a 3 ª
colocação em suas faixas etárias no campeonato do Triathlon Capixaba, o Desafio Real Café
Capixaba de Ferro, no final de agosto. Ao todo
foram 1900m de natação + 90km de ciclismo +
21km de corrida. Ufa! No mês de outubro os dois
atletas ainda participam de mais uma edição
do Capixaba de Ferro. Ricardo,conquistou o 1º
lugar no pódio, na modalidade Trail Run 21k,
na cidade de Santa Cruz de Minas. Nós, do Jaraguá, enviamos vibrações positivas para que

Associados Ricardo e Antônio.

conquistem mais vitórias!

BOAS PRÁTICAS DE CONVIVÊNCIA
NO CLUBE JARAGUÁ

Não reservar mesas e cadeiras;
Não fumar em espaços fechados ou quando tiver alguém por perto;
Não usar descolorantes na beira das piscinas;
Fazer uso correto das vagas de estacionamento;
Respeitar o distanciamento social;
Usar máscaras;
Jogar lixo nos locais indicados;
Estar sempre com a carteirinha na mão para entrar no
clube.

JUL | AGO | SET
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têm se dedicado para que as quadras e salas
estejam sempre limpas, a areia e campos
sempre tratados e com a manutenção em
dia. Tudo isso para que você possa aproveitar
ao máximo o dia a dia por aqui.
A programação de torneios da Área do Tatu
para novembro está recheada de coisas legais
e muitas novidades. Vamos começar com o
Torneio de Boliche Individual, com handicap
e na semana de aniversário do Clube acon-

Antônio Elias
Diretor da área do tatu
Após longo período de reclusão, por conta de
uma pandemia que assolou o mundo, tivemos
que nos afastar dos amigos para preservar a
saúde de todos, para que o reencontro fosse
possível. Agora, enfim, essa realidade está aos
poucos acontecendo. Respeitando todos os
protocolos estabelecidos pelas autoridades
sanitárias, a Área do Tatu retomou as atividades esportivas e de lazer cinco meses após
a reabertura do Clube.
Com alto nível técnico, 16 duplas disputaram o
Torneio de Futevôlei durante o mês de junho.
Em agosto, foi promovido o Torneio de Boliche, em dupla, com handicap e os resultados
foram surpreendentes. Já o mês de setembro,
foi marcado pelo brilho da turma do Truco que
fez bonito com a participação de 32 duplas
inscritas. O encerramento aconteceu no dia 26
de setembro com uma linda confraternização
entre os participantes.
A Área do Tatu tem se expandido nos últimos
meses. Além de um novo espaço coberto para
os praticantes do Futmesa, o associado vai
receber mais uma quadra de futevôlei até o
final do ano. O esporte tem ganhado uma proporção surpreendente em Belo Horizonte e no
Clube Jaraguá. Nossos esforços para oferecer
os melhores espaços para a prática esportiva
de qualidade não param. Nossos colaboradores
20
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tecerão o Torneio de Duplas Canadenses, os
Torneios de Squash e a Maratona de Buraco.
Na Área do Tatu, nossos sócios atletas marcaram presença na COPA FECEMG, o maior
torneio interclubes de Minas Gerais, nas modalidades: futevôlei e vôlei de areia feminino e
masculino. No primeiro semestre de 2022 teremos a volta do Tatu e Tatuzinho no calendário
esportivo do Clube.
Não podemos deixar de destacar a presença
de três atletas associados convocados para
compor a Seleção Mineira na modalidade
no XLI Campeonato Brasileiro de Seleções
de Boliche e na XXXIII Taça Brasil de Boliche,
que acontece entre outubro e novembro na
cidade do Rio de Janeiro. Anderson Figueiredo, Daniel Murta e Vanessa Andrade levam o
nome do nosso Clube para o cenário nacional.
Desejo-lhes boa sorte!

ESPORTES COLETIVOS

CAMPEONATOS BRASILEIROS
DE BOLICHE
O Jaraguá Country Club vai marcar presença no XLI Campeonato Brasileiro de Seleções de Boliche e na XXXIII Taça
Brasil de Boliche, que serão realizados entre os dias 30 de
outubro e 2 de novembro, no Boliche Social Clube, localizado
no Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca/RJ.
Participantes de vários estados brasileiros estarão presentes. A Seleção Mineira será composta por três associados
do Clube Jaraguá:
• Vanessa Andrade e Daniel Murta (Brasileiros de Seleções
de boliche)
• Anderson Figueiredo (Taça Brasileira de Seleções de
Boliche )
O Jaraguá deseja boa sorte aos participantes!

SÁBADOS RECREATIVOS ESPORTIVOS
Tudo começou no dia 29 de maio, com o primeiro Sábado
Recreativo de Futebol, que teve uma adesão incrível dos
nossos pequenos associados. Foi feita uma divisão de idades,
para que fosse possível abranger a todas, que foram acontecendo semanalmente. A torcida das famílias e o empenho
dos mini artilheiros ajudou o Jaraguá a lembrar do quanto
essa molecada gosta de esportes. Sendo assim, a equipe

Sábado Recreativo de Basquete.

do Departamento de Esportes decidiu expandir os Sábados
Recreativos para outros esportes populares dentro do clube,
o que foi um sucesso. Teve Sábado Recreativo de Voleibol,
Iniciação Esportiva Universal e de Basquete também.
E agora, nós queremos saber: vocês gostaram dos Sábados
Recreativos?
Sábado Recreativo de Futebol.

SET | AGO | JUL
Sábado Recreativo de Futebol.
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Sábado Recreativo de Basquete.

INFANTIL

ESPAÇO KIDS
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SAÚDE E BEM-ESTAR

Evite a perda de massa
muscular
D i c a s

p a r a

m u s c u l a r

m a n t e r

c o r p o r a l

A partir dos 30 anos as pessoas inativas são
as que mais sofrem com a perda de massa
magra.
A prática de exercícios físicos é importante
para continuar com a saúde em dia. Fortalecer os músculos é uma maneira de proteger os tendões, as articulações e reduzir os riscos de lesões. Porém, para isto, é
necessário manter as práticas de atividades

e
e

a u m e n t a r
e v i t a r

a

a

m a s s a

s a r c o p e n i a

Hidratação
O consumo de água é primordial para manter uma boa qualidade de vida. Beber água
antes, durante e depois dos exercícios é uma
prática que precisa ser absorvida por todos.
“A ingestão de água, aumenta as células
e é primordial para que a síntese proteica
aconteça com mais facilidade”, explica Cyro.

físicas (principalmente a musculação) para

Alimentação correta

que não ocorra a perda de massa magra,

Fazer refeições balanceadas e consumir

o que pode causar a sarcopenia (síndrome

frutas e proteínas auxiliam na formação e

caracterizada pela perda progressiva da

ganho de músculos, porém é necessária

massa muscular associada à perda da força

a avaliação de um nutricionista para que

muscular e à redução do desempenho físico).

o cardápio seja adequado para cada tipo

Considerando esses fatores, o coordenador

de pessoa.

da academia do Clube Jaraguá, Cyro

Conheça seu organismo

Guilherme de Souza, ressalta ser necessário
prestar atenção aos sinais que o corpo apresenta para evitar essa perda. Ele dá algumas
dicas de como manter ou aumentar o ganho
de massa muscular. Confira:

Prática de atividades físicas
Movimentar-se é a melhor maneira de evitar
a perda de massa muscular. A dica do nosso
profissional é a prática constante da musculação (inicialmente em dias intercalados),
pois é com este exercício que o indivíduo
irá adquirir e manter a forma muscular, de
modo a trazer uma melhora na qualidade
de vida de quem pratica.
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Muitos têm dif iculdade na produção de
massa muscular. Não perca tempo brigando com seu organismo. Procure por
especialistas que auxiliem a alcançar seus
objetivos e a melhorar seus resultados.
Considere as dietas, treinos e descansos,
estas são as únicas formas de alcançar
seus objetivos.

SAÚDE E BEM-ESTAR

ESPORTE PARA ALIVIAR
A ALMA, A MENTE E
FORTALECER O CORPO.
Um dos hábitos mais saudáveis e necessários de
se manter hoje em dia é o de praticar alguma atividade física com regularidade. Conciliar a saúde
com o lazer é uma das coisas que o Vice-Presidente
Wendel Rios mais gosta de fazer. “A bicicleta assumiu protagonismo na vida das pessoas como
meio de locomoção, passatempo e esporte. Os
benefícios para a saúde são incontáveis e além
deles, o meio ambiente também agradece, pois,
adotar as pedaladas pode contribuir para uma
considerável redução da emissão dos gases do
efeito estufa, já que uma pessoa pedalando não
precisa de nenhum combustível, apenas vontade.”
ele afirma. Encontrar com outros ciclistas, explorar
lugares, trocar olhares, bom dia faz aumentar a
sensação de pertencimento.
A interação social é uma das principais sustentações da prática desse esporte, além de ser totalmente acessível. “Inserir a bicicleta na minha rotina
me trouxe bons amigos, muitas histórias legais, a
oportunidade de conhecer lugares incríveis, além
de ser uma das coisas que mais gosto de fazer com
a minha filha. Acabou se tornando um momento
nosso. O esporte tem a capacidade de mudar e
melhorar as pessoas.”

Arquivo Pessoal.

A dica do Wendel é: para liberar endorfina, serotonina, oxitocina e dopamina é só pedalar. Você
pode começar perto de casa, em algum parque,
praça, procurar por coletivos na cidade. Andar de
bicicleta vai contribuir para melhorar o desempenho em outras atividades ou esportes praticados,
pois fortalece os membros inferiores, contribui para
melhora da saúde cardiorrespiratória e aumenta
a capacidade cerebral. Lembre-se sempre dos
equipamentos de segurança! O uso de capacete,
lanterna, buzina e sinalizador é indispensável para
a segurança do ciclista, além de estar atento à
manutenção da bicicleta.
JUL | AGO | SET
Arquivo Pessoal.
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DE 2021

#TBE
#TBE
#TBE

QUEM CHEGA, É SEMPRE BEM-VINDO
No dia 12 de setembro, o clube ofereceu um
café de boas-vindas aos novos associados que
adquiriram cotas recentemente. O gerente
geral Gustavo Ferraz apresentou toda a estrutura, normas e informações importantes
do clube, canais de comunicação e relacionamento. Além do que é feito para capacitar
a equipe de colaboradores, com foco na excelência no atendimento, entre outras coisas.

ROCK IN JARA FOI INCRÍVEL

Café de boas-vindas aos novos associados.

O Rock and Roll contagiou os associados
na área do parque aquático, no dia 17 de
julho. Quem esteve presente pôde matar
a saudade desse evento, que já é tradição
por aqui. A noite contou com a participação
das bandas Capital Inicial Cover, Banda Vinil e a atração principal, Banda Lurex, com
apresentação cover de Freddie Mercury.
Todo o evento foi preparado respeitando
todos os protocolos de segurança emitidos pelo comitê de flexibilização municipal.

Associados no Rock In Jara.

Banda Lurex apresenta cover de Freddie Mercury.

Associados no Rock In Jara.
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Com segurança e responsabilidade, a rotina e a alegria do
clube estão voltando!

HAPPY HOUR
Após longa pausa nos eventos, pela segu-

animou a noite com ritmos dos anos 60, 70 e 80 foi a

rança de todos, nossas festividades estão re-

Banda Walkman. Além de música boa e gente bonita,

tornando e trazendo muita alegria para os as-

teve barraquinha com várias opções deliciosas. Já

sociados do Clube Jaraguá. A primeira edição

no dia 24 de setembro, a atração musical foi Geisa

do Happy Hour de 2021 foi um sucesso! Quem

Carneiro, que animou a noite com sertanejo e axé.
Estamos muito felizes por receber vocês de volta!

Happy Hour do Jara 24/09/2021.

WORKSHOP DE PATINAÇÃO

Happy Hour do Jara 27/08/2021.

Todas as edições do Workshop de Patinação foram um super sucesso! A melhor parte é que a
família toda pode curtir, sabendo ou não andar de
patins, pois a equipe da Freedom Sports MG dá
todo o suporte necessário para quem participa da
oficina. Além de ensinar técnicas seguras e ajudar
os iniciantes, eles também alugam patins e equipamentos de segurança, para ninguém mesmo
ficar de fora. Quer diversão radical? Vem pro Jara!

Workshop de Patinação.

Associados no Workshop de Patinação.
JUL | AGO | SET
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JARA POINT
Se tem uma coisa que nós sabemos que vocês

jogos eletrônicos, Food Truck e a galera antenada.

adoram é novidade. E o Jara Point tá saindo

Quem veio no primeiro, adorou, pediu BIS e claro, a

quentinho do forninho para trazer muita di-

gente atendeu! Fica de olho! Sempre no penúltimo

versão e interação. O espaço está localizado

fim de semana do mês, os games invadem o Jaraguá.

próximo ao salão de sinuca, com diversos

Crianças se divertindo no Jara Point.

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

Crianças se divertindo no Jara Point.

Celebrando o Dia da Fotografia, O Clube
Jaraguá trouxe o fotógrafo Thiago Matos
para a oficina “Fotografia, um novo olhar
pelo ‘smartphone’”. O clube foi um cenário
lindo para colocar em prática as técnicas
ensinadas por ele. Foi possível aprimorar
técnicas de fotografia, como enquadramento, sombra e luz, além da oportunidade de
colocar em prática tudo o que aprenderam
com supervisão. A prática rendeu várias fotos
publicadas no Instagram, com a “hashtag”
#WSFOTOJARAGUA .
Fotografia feita pela associada Deniele de Oliveira Barros.

“Participar deste workshop foi muito gratificante.
As dicas e ensinamentos foram passadas de maneira clara e objetiva e acabaram enriquecendo
nosso olhar sobre a fotografia. Cursos como esse
são muito bem-vindos, sempre”.
Deniele de Oliveira Barros
Associada Deniele de Oliveira Barros.
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Aluna do Workshop de Fotografia.

SET | AGO | JUL

33

EVENTOS

#TBE
#TBE

COPA FECEMG 2021
O Jara participou e foi sede de algumas modalidades da COPA FECEMG 2021, no mês de setembro. A
competição é anual e teve a participação de clubes
filiados. O Jaraguá contou com 16 atletas que nos
representaram maravilhosamente nas modalidades
de Sinuca (categoria Ouro e Prata), Tênis (2ª,3ª,4ª
e 5ª classes no masculino - 4ª e 5ª classes no feminino), Futevôlei (masculino), Vôlei de Areia (duplas
femininas e masculinas), Vôlei de Areia (4x4 livre) e
Copa FECEMG de Sinuca.

Peteca (adulto até 40 anos, master de 41 a 54 anos)
e sênior (acima de 55 anos).

Torneio interno de peteca já é
tradição no Clube Jaraguá
O 3º Torneio Interno de Peteca aconteceu no fim do mês de setembro. O TIP de duplas
já é um sucesso no clube e contou com a participação de 54 atletas em quatro categorias. Veja a classificação final do torneio que já virou tradição no Jaraguá:
Categoria “A” - Masculino
Campeões: Agnelo e Christian
Vice-campeões: Guilherme e Halston
Categoria “B” – Masculino
Campeões: Sérgio Murilo e Luca
Vice-campeões: Humberto e Sérgio Freitas
Categoria “C” – Masculino
Campeões: Marcelo PF e Marcelo Chocolate
Vice-campeões: Benito e Wagner
Categoria Única - Feminino:
Campeãs: Carol e Izabela
Vice-campeãs: Valéria e Maria José
Torneio de Peteca.

EVENTOS

Olimpíadas do Jara
No dia 21 de agosto, aconteceu mais uma edição das Olimpíadas do Jara e foi um sucesso!
Foram 70 inscritos, que se dividiram em equipes e competiram no futsal, vôlei, basquete,
atletismo e revezamento.
A disputa foi saudável, concorrida e quem levou

Olimpíadas do Jara.

a melhor foi a Equipe Argentina. Mas, todos
foram homenageados com medalhas, af inal,
o que vale é a diversão e o aprendizado.
Neste ano, em Tóquio, o Brasil se destacou de
várias formas e teve a melhor performance em
uma edição de Jogos Olímpicos. As mulheres

Olimpíadas do Jara.

conquistaram o melhor resultado da história, a
ginasta Rebeca Andrade e a pequena grande
skatista Rayssa Leal

arrasaram e trouxeram

muito orgulho e medalhas para o país.
Nas Paraolimpíadas, não foi diferente. Foram
72 medalhas e o melhor desempenho histórico do país desde as primeiras participações
nos jogos. Cada vitória, cada medalha e cada
participação envolvem grandes histórias de
pessoas que vivem de força, superação e não

Olimpíadas do Jara.

desistem com facilidade.
JUL | AGO | SET

31

EVENTOS

TORNEIO DE TRUCO
“Uma grande confraternização” — esse sempre foi o lema dos Torneios de Truco promovidos
pelo Clube Jaraguá. Dessa vez não foi diferente. O
Campeonato ocorreu em setembro e prestou homenagem a dois grandes amigos que nos deixaram recentemente: Sr. Antônio Roberto Cinqui e Sr.
Paulo Sérgio B. de Carvalho (Belego) — patrono dos
torneios de truco. Com partidas acirradas, o grupo
do truco mais uma vez obteve destaque na realização do evento. A classificação final foi a seguinte:

Torneio de Truco.

1º lugar: Sérgio Pergentino e Roberto Takeo;
2º lugar: Ricardo Biato e Sérgio Leopoldo da Costa;
3º lugar: Marcelo Peito e Mauro Antunes;
4º lugar: Waldemar Fraga e Cláudio França.
O encerramento aconteceu no dia 26 de setembro
com uma emocionante confraternização entre os
participantes. Agora é aguardar as inscrições para o
próximo campeonato.
Lembre-se que é tempo de se divertir e
aproveitar os momentos que o Truco pode proporcionar!
Torneio de Truco.

SQUASH DO JARAGUÁ É
DESTAQUE NO CIRCUITO
MINEIRO 2021
No dia 25 de setembro, a Academia BH Squash sediou
o torneio de squash do Circuito Mineiro 2021.

RENAN GOUVÊA
CAMPEÃO DA 7ª CLASSE

Eles receberam 120 atletas do Rio de Janeiro, de São
Paulo e daqui de Minas Gerais, incluindo os atletas do
Jaraguá, que foram destaque.
32
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ARTHUR CORRÊA
CAMPEÃO DA 2ª CLASSE

FELIPE BATISTA
CAMPEÃO DA MASTER

INSTITUCIONAL

LUGAR DE MULHER É NO JARA!
Prezada família Jaraguense,
Estamos no meio do segundo semestre de 2021 e entre
tantos acontecimentos, vivemos a volta gradual dos eventos. O mês de outubro é uma época importante para que
nós mulheres possamos nos atentar ao autocuidado e
espalhar a importância do autoexame e do diagnóstico
precoce do câncer de mama.
É salutar lembrar que a doença ocupa a primeira posição
em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil.
Por isso, a prevenção faz toda a diferença no tratamento

juliana Ayub
Esposa do vice-presidente

e na busca pela cura.
Já que estamos falando do universo feminino, nada melhor que enaltecer e valorizar as mulheres do nosso Clube, uma vez que podemos notar que a cada dia conquistamos novos espaços e
marcamos a nossa presença. As mulheres do Jara estão presentes em todas as modalidades que
o Clube oferece e isso exalta e fortifica a figura feminina. Este é o caminho, meninas!
Para finalizar, com muita alegria e satisfação, registro a chegada do Jaguaré, eleito em concurso,
para representar nossos eventos infantis. A criação deste personagem faz parte das comemorações dos 60 anos do Clube.
Fiquem com Deus e vamos juntos comemorar mais um ano desse Clube que é a extensão dos
nossos lares.
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