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CREATIVE TECHNOLOGIE

Citroën C3 Origine Flex 2015/2016, mecânico e cor sólida. Valor à vista R$ 39.990,00. Citroën C4 Lounge Origine BVA Flex 2015/2016, mecânico e cor sólida. Frete, pintura metálica, emplacamento e IPVA não 
inclusos nos preços anunciados. A empresa reserva-se o direito de fazer qualquer alteração nos modelos ou preços, sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. A Citroën reserva-se o direito de corrigir possíveis erros 
gráficos. Válido até 31/01/2016 ou enquanto durarem os estoques. Três anos de garantia nos termos dos respectivos manuais *.  ** Consulte os preços das revisões. Acesse www.citroen.com.br. Banco CITROËN: 
Ouvidoria - 0800 7719090, SAC CITROËN - 0800 7715575 e Central de Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala - 0800 7711772.
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Jaraguense, um 
feliz 2016! Começa-
mos bem mais um 
ano, que esperamos 
ser especial para o 
Clube Jaraguá, com 
uma variada progra-
mação de atividades 
e a continuidade de 
diversas melhorias 
em mais um ano de 
mandato da nossa 

diretoria. O momento de reflexão, comum 
ao final de cada ano, trouxe a certeza de 
mais uma etapa bem-sucedida e de avan-
ços cada vez maiores após esses dois anos 
completados à frente do Clube.

Mais do que as conquistas de um pre-
sidente ou de uma diretoria em particular, 
fico feliz ao perceber avanços que serão 
herdados pelos futuros presidentes e, prin-
cipalmente, as vitórias para cada um dos 
nossos mais de 18 mil associados. Na ges-
tão do Clube se destaca a implantação do 
software ERP da Alterdata, que integrou to-
dos os setores administrativos alcançando 
maior velocidade e confiabilidade de dados 
e procedimentos internos. Destaco ainda a 
conclusão da implantação do Regimento In-
terno, aprovado e homologado na reunião 
do Conselho Deliberativo realizada em 14 
de dezembro de 2015, que após décadas 
parado, finalmente está concluído e dispo-
nível para todos.

Nesta que é a primeira edição da nossa 
revista em 2016 destaco o Projeto Verão, 
que já começou com vasta programação de 
shows à beira da piscina e atividades espe-
ciais para crianças e adultos, e ainda a sus-
pensão dos convites da diretoria e os gra-
tuitos de final de semana, durante os meses 
de janeiro e fevereiro. Além disso, preten-
demos que o Carnaval seja bem animado 
com o tradicional Baile do Pirata e a Matinê 

Infantil. Outro destaque é nosso almoço de 
domingo no salão social, uma novidade que 
se firmou ao final do ano passado e será 
mantida este ano mesmo nos períodos chu-
vosos, que consideramos mais um atrativo, 
sendo ainda um conforto para toda a famí-
lia jaraguense.

O nosso calendário de eventos também 
promete para 2016 e um bom exemplo dis-
so foi o primeiro Happy Hour do ano, que, 
mesmo debaixo de chuva, conseguiu reu-
nir mais de 400 associados na sexta-feira, 
dia 15 de janeiro. Em fevereiro já começa 
o tradicional torneiro de futebol de areia 
(Tatu) e na sequência todos os campeona-
tos esportivos do Clube estão sendo plane-
jados para acontecer de forma especial, na 
expectativa de bater recordes de participa-
ção. Para isso programamos uma contínua 
manutenção de todos os espaços esporti-
vos do Clube, para os quais destaco as me-
lhorias previstas para as quadras de squash 
e vôlei, espaço família na área da piscina 
coberta, além da preparação dos campos A 
e B de futebol para a volta das tradicionais 
peladas do Jaraguá.

É com o pensamento otimista e com as 
boas perspectivas para os próximos meses 
que escrevo nesta primeira edição do nosso 
informativo e desejo uma boa leitura e um 
ótimo ano a cada um dos nossos associa-
dos.

Um abraço!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

EDITORIAL
Um ano movimentado no Jaraguá
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Eventos sociais e esportivos de fevereiro e março
FEVEREIRO
03/02- Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
06/02 – Baile do Pirata
Local e horário: Deck Sul – 21h
07/02 – Matinê Infantil
Local e horário: Parquinho – 11h
09/02 – Terça de Carnaval com Serginho Marques e banda
Local e horário: Parque aquático – 13h
12/02 – Happy Hour
Local e horário: Local a definir – 19h30
13/02 – Atividade infantil, aeróbica e hidroginástica
Local e horário: Parque aquático e parquinho – a partir de 10h
14/02 – Atividade infantil, zumba, hidroginástica e banda na piscina
Local e horário: Parque aquático e parquinho – a partir de 10h
19/02 – Happy Hour
Local e horário: Local a definir – 19h30
20/02 – Atividade infantil, aeróbica e hidroginástica
Local e horário: Parque aquático e parquinho – a partir de 10h
21/02 – Abertura do TATU 2016
Local e horário: a definir
21/02 – Atividade infantil, zumba, hidroginástica e banda na piscina
Local e horário: Parque aquático e parquinho – a partir de 10h
26/02 – Happy Hour
Local e horário: Local a definir – 19h30
27/02 – Atividade infantil, aeróbica e hidroginástica
Local e horário: Parque aquático e parquinho – a partir de 10h
28/02 – Atividade infantil, zumba, hidroginástica e banda na piscina
Local e horário: Parque aquático e parquinho – a partir de 10h

MARÇO
09/03 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
18/03 – Happy Hour
Local e horário: a definir – 19h30
20/03 – Saideira musical
Local e horário: a definir
27/03 – Chegada do Coelhão – Páscoa
Local e horário: a definir

ESPAÇO ABERTO
Este espaço é destinado a você, associado do Clube Jaraguá, 

que pode elogiar, criticar, sugerir e comentar as matérias do 
Informativo do Jaraguá Country Club ou fatos relacionados aos 
eventos e ao dia a dia do Clube. Colabore com a revista! En-
vie sua história, conte um caso inusitado passado no Clube, 
um acontecimento ou mesmo envie uma fotografia antiga ou 
curiosa para ser publicada. Este espaço é todo seu. Entre em 
contato através do e-mail jaragua@emfocomidia.com.br ou 
pelo Facebook. Participe!

RÉVEILLON
“O Réveillon do Jaraguá teve bom demais da conta!” Elisabete Lídia

“Festa linda demais. Adorei!!!” Alessandra Ferreira

“Mais uma vez adoramos passar o Réveillon no Jaraguá. Foi tudo mui-
to alegre e animado e começamos bem o ano de 2016. Que continue 
assim.” Fernanda Castro
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Para que remediar? 
Tudo o que tem valor para você 
merece estar seguro.
Adquirir um seguro é fundamental para quem busca 
tranquilidade na hora de enfrentar os imprevistos que 
surgem no dia a dia. É melhor prevenir.
Escolha uma seguradora de sua confiança e consulte o corretor de seguros.

sindsegmd.com.br facebook.com/SindsegMG linkedin.com/company/sindseg-mg-go-mt-df



ESPORTES
Atletas da seleção de natação

realizam apresentação no Jaraguá 
O Jaraguá cada 

vez mais poten-
cializa o nível dos 
seus nadadores. 
Entre os dias 14 e 
17 de janeiro dois 

atletas da seleção brasileira de natação, Henrique 
Martins, que vai disputar as Olimpíadas de 2016, 
e Felipe Martins, apresentaram dicas de aperfei-
çoamento no esporte. O enfoque da apresentação 
foram Fundamentos Básicos, Saídas, Viradas e Che-
gadas, Periodização do Treinamento, Correção dos 
Nados, Educativos, dentre outros, lecionados na prá-
tica e por vídeos. 

O diretor do Parque Aquático, Pedro Paulo Vas-
concelos, exaltou a oportunidade: “Eles deram 
ótimas aulas sobre a mecânica do esporte, na par-
ticularidade dos estilos. Mas também destaco as 
informações sobre formação como, por exemplo, a 
alimentação”, ressalta. Cerca de 40 nadadores de 
todo o estado participaram do curso realizado nas 
dependências do Clube Jaraguá.
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As sinucas do Clube Jaraguá con-
tam com o mais moderno pano de 
revestimento, de alta qualidade. A 
inauguração dos novos tecidos e a 
atualização dos gabaritos aconte-
ceu na quinta-feira, 7 de janeiro, 
e contou com a presença de joga-
dores e membros da Diretoria do 
Clube. É o único clube em Minas 

Gerais com as mesas padronizadas seguindo as re-
comendações da Confederação Brasileira de Sinuca. 
“A qualidade é tão reconhecida que até jogadores 
de fora do estado já nos procuraram parabenizando 
pela nova aquisição”, contou o diretor social do Clu-
be, Luciano Teotônio Filho, o Guelo.

Sinuca ganha novos tecidos para as mesas

ESPORTES
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A 17ª Volta Internacional da 
Pampulha, corrida mais tradicional de 
BH, teve a participação do Jaraguá en-
tre mais de 13 mil corredores no dia 6 
de dezembro de 2015. Oficialmente, 

36 atletas da equipe de corrida do Jaraguá participaram, mas 
extraoficialmente contou com mais alguns atletas que correram 
na “pipoca” (fora do circuito convencional), pois as inscrições já 
estavam esgotadas.  “Foram 18 km de muito suor, força de von-
tade e companheirismo. Essa prova é o resultado do trabalho 
de um ano inteiro. Só quem completa a Volta da Pampulha sabe 
o que ela significa. É a conquista do que um dia foi considerado 
impossível. Superar esse desafio e compartilhar essa experiência 
com os companheiros consolidam a alegria e o companheirismo 
da equipe de corrida do Clube Jaraguá”, exalta a atleta Jeanine 
Madeira.

Muitos concluíram pela primeira vez o que parecia inatingí-
vel. Nesse quesito, dois atletas se destacaram: Otávio Duarte, de 
57 anos, e Otamiro Esteves Duarte, de 78 anos. Em companhia 
de um dos treinadores da equipe, Bruno Fernandes Pereira, eles 
completaram a volta em 2h18m35s e em excelentes condições! 
A equipe de corrida do Clube conta hoje com quase 80 atletas 
em diversos níveis, desde iniciantes até avançados.

Equipe de corrida do Jaraguá participa da
Volta Internacional da Pampulha

ESPORTES

Janeiro 2016



12 Informativo Jaraguá



A importância da valorização do trabalho dos 
funcionários do Clube

Um clube é composto por 
patrimônios básicos. A estrutura 
física e o corpo de associados 
são exemplos. Mas há outro 
patrimônio de grande importância 
que muitas vezes são esquecidos 
pelos associados: os funcionários. 
Sem eles nada funcionaria e, 
consequentemente, os momentos 
de lazer e alegria estariam 
comprometidos. Eles são treinados 
para atender aos sócios com 
educação e eficácia. Se um associado 
está satisfeito com o atendimento, 
o funcionário fica feliz com seu 
trabalho, surgindo uma alegria 
e empatia entre as duas partes. 
Portanto, valorize o trabalho do 
funcionário que trabalha pelo seu 
bem-estar. Veja algumas dicas para 
manter esse bom relacionamento.

� Saiba o nome de quem está servindo você. Isso criará 
empatia e afinidade e, assim, um serviço melhor;

� O funcionário não serve apenas a você. Existem outros 
associados que lhe aguardam, por isso, seja objetivo e sai-
ba de antemão o que você quer;

� Seja paciente com o funcionário quando o Clube esti-
ver muito cheio;

� Se for questionar uma medida de um funcionário, 
pense que pode ser uma instrução da Diretoria. Ele cum-
pre ordens, que são seguidas para que ele tenha um bom 
desempenho perante seu chefe;

� Caso não concorde com alguma medida de um fun-
cionário, procure a gerência do Clube e relate o problema. 
Eles certamente saberão como resolver;

� O respeito é uma via de mão dupla. Todo funcionário 
é instruído a ser educado, prestativo e ter respeito pelos 
associados e demais funcionários. Respeite-os também;

� Diga sempre as palavras “mágicas”: bom dia, boa tar-
de, boa noite, obrigado, por favor... 

� Se você pode fazer algo simples e imediato diante de 
um pequeno transtorno, mesmo sendo função do funcio-
nário, faça;

� O funcionário tem sua autonomia. Ele é competente 
e foi treinado sistematicamente para exercer determinada 
função;

� Jogue o lixo no local adequado, mesmo sabendo que 
alguém irá varrer depois;

� Cuidado com apelidos. Muitas vezes achamos que es-
tamos brincando, mas as palavras são muito poderosas e 
podem ser incrivelmente desrespeitosas se usadas inapro-
priadamente. Pense cuidadosamente sobre o que você vai 
dizer e a quem, ou você pode acabar machucando alguém;

� Assim como nós temos dias ruins, os funcionários do 
Clube também têm. Releve, pois ele pode estar pressiona-
do, por exemplo, ou cobrindo um colega que não veio, ou 
fazendo um trabalho novo em adaptação. Tente ser simpá-
tico, quem sabe você não possa mudar o quadro de mau 
humor;

� A maioria dos funcionários trabalha em momentos do 
seu lazer. Compreenda isso!

Como ter mais respeito pelos funcionários do Jaraguá
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O que você espera para o ano de 2016?
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“Espero que 2016 seja um ano de consolidação de amizades e de relacionamentos entre as pessoas e 
com Deus, e que possamos usufruir de muitos momentos alegres, com as famílias mais unidas e for-
tes praticando o amor, participando de ações solidárias, envolvendo-se no combate ao preconceito, à 
corrupção e na busca por uma educação pública de qualidade.”
Ricardo Moreira Martins, Administrador e gerente-geral de Projetos Institucionais na Assembleia 
Legislativa (MG)

“O mais importante é mantermos uma qualidade de vida, vivenciar o bem-estar da família e conviver 
com harmonia, serenidade, amor, religião e saúde ao lado dos amigos. Muitas conquistas já foram 
alcançadas e o objetivo maior é mantê-las, buscando amadurecimento e crescimento, sem medo de 
encarar os novos obstáculos e desafios, respeitando sempre o  próximo com ética, honestidade e 
dignidade.”
Carlos Jefferson Silveira Tôrres, Empresário

“Espero continuar no emprego em que estou, crescendo em minha vida profissional. Espero que este 
ano possa ser bem melhor do que o ano passado e que eu possa concluir todas as metas e os planos 
traçados para este ano. Quero ser uma pessoa cada vez melhor e me qualificar mais em minha vida 
profissional e, assim, crescer cada dia mais.”
Barbara Luiza Santos Dias, Educadora

“O ano de 2016 apresenta um cenário de dificuldades em todos os setores para todos os brasilei-
ros, mas creio que com criatividade vamos superar essas dificuldades. Na minha vida pessoal estou 
focado no bem-estar da minha família. Na profissão espero superar as metas estabelecidas, mesmo 
com a crise que estamos passando, usando a criatividade na busca das melhores oportunidades de 
negócio.”
Antonio Carlos Lopes, Representante comercial

“Espero que neste ano haja paz e que possamos ver um Brasil melhor, com mais esperança, com 
menos roubo e mais dignidade para com os brasileiros. Que possamos ter mais tranquilidade de ir 
e vir sem assaltos, assassinatos e medo. Por medo de assaltos e preocupações com minha casa, até 
deixei de trabalhar. Enfim, espero que 2016 seja um ano de muito amor, união, alegrias e bênçãos 
para minha família.”
Lila Vasconcelos, Empresária 

“Espero continuar trabalhando bastante, superando as metas da empresa e com destaque nacional. 
Na vida pessoal pretendo continuar focando no bem-estar da minha família e iniciando as aulas de 
música com as minhas filhas. E claro que o esse bem-estar da família inclui o Jaraguá, pois passamos 
quase todos os fins de semana no Clube.”
Tiago Elvis de Sousa, Gerente comercial



EnquETE
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“Considero-me uma pessoa feliz! O ano de 2015 foi ótimo! Espero que este ano seja um grande ano 
de crescimento profissional, em que eu possa ter mais retorno positivo em minha escola do que tive 
no ano passado. Que todos nós possamos distribuir mais amor para tornar a vida mais leve e mais 
feliz.”
Lúcia de Almeida Faria Santos, Pedagoga

“Sou profissional de artes e artesanato, portanto, liberal, e, como tal, pouco valorizada. Então, espero 
poder trabalhar com mais retorno financeiro. Quanto à vida pessoal, espero um convívio sempre pra-
zeroso com minha família e que a cada dia se torne mais numerosa e possamos fazer muitas viagens, 
que é o que mais gosto de fazer.”
Silvania Borges, Artesã

“Sempre quando começamos um novo ano as expectativas são grandes e as esperanças se renovam. 
Espero que 2016 seja um ano feliz, em que eu possa exercer, paralelamente ao meu trabalho, minha 
nova função de mãe, dedicando-me, curtindo cada novo gesto, sorriso e buscando ser sábia. Sabe-
mos que, no plano econômico, não será fácil, mas o importante é que nunca nos falte o amor e a fé 
em tudo o que fizermos.”
Maria Cristina Ribeiro Ayub Caldeira, Autônoma
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Festa de Réveillon agita o Clube

A festa de réveillon do Clube foi 
um sucesso! O Público pôde se diver-
tir com as bandas Brilhantina, Papo 
de Bakana e a dupla Fred e Thiago. 
Muita animação e gente bonita agi-
taram a festa, começando o ano 
com muita alegria e prosperidade. 
A grande novidade foi o acesso livre 
ao salão social, permitindo maior 
comodidade e conforto a todos os 
presentes.
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Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Quando conversamos 
com as pessoas sobre ris-
cos, tipos e níveis de co-
lesterol, percebemos mui-
ta desinformação. O fato 
é que elas devem estar 
atentas não só para evitar 
um infarto ou outras do-
enças cardíacas, mas prin-
cipalmente para melhorar 
a qualidade de vida. As 
pessoas acreditam que o 
colesterol seja maléfico e 
não sabem o quanto ele é 
primordial para o funcio-
namento do corpo.

O colesterol é o com-
ponente estrutural das 
membranas celulares em 
todo o corpo e está pre-
sente no cérebro, nervos, 
músculos, pele, fígado, in-
testinos e coração, produ-
zindo vários hormônios, 
vitamina D e ácidos bilia-
res que ajudam na diges-
tão das gorduras. Para fa-
zer bem, os níveis devem 
estar controlados. Em 
excesso, ele se deposita 
nas paredes das artérias, 
trazendo grandes prejuí-
zos à saúde. “O colesterol 
alto é risco para o desen-
volvimento de doenças 
cardiovasculares. Se o de-
pósito ocorrer nas artérias 
coronárias, pode ocorrer 
angina, que é a dor no pei-
to, e infarto do miocárdio. 
Nas artérias cerebrais, provo-
ca o derrame”, explica Suzete 
Mota, especialista em medici-
na esportiva.

Existem dois tipos de co-
lesterol, o HDL, “colesterol 
bom”, que ajuda a carregar 
o colesterol nas artérias e 
transportá-lo de volta ao fí-
gado para ser expelido; e o 
LDL, “colesterol ruim”, leva 
o colesterol de células que 
mais produzem do que usam, 
para as células que mais ne-
cessitam. É considerado ruim 

pela relação existente do alto 
índice de LDL com doenças 
cardíacas. Mas é preciso ficar 
atento ao nível do HDL tam-
bém, pois em nível baixo o ris-
co de doença cardiovascular 
aumenta. O colesterol é vital, 
pois produz os hormônios es-
teroides que dão atividade ao 
organismo, entre eles estão: 
hormônios sexuais estrógeno 
e progesterona nas mulheres 
e testosterona nos homens; 
cortisol, que regula o açúcar 
no sangue e nos defende de 

infecções; e a aldosterona, 
que retém sal e água no or-
ganismo e produz vitamina 
D, responsável pela força dos 
ossos.

Não fumar, fazer ativi-
dades físicas e evitar comer 
alimentos gordurosos comba-
tem o alto colesterol. Essa é 
a melhor estratégia antes de 
apelar para remédios. O vilão 
é o excesso de alimentos ricos 
em gordura como ovos, ba-
con, pele de frango, manteiga, 
cremes, frituras e embutidos. 

Mas existem as gorduras 
boas. As insaturadas, que 
ajudam a diminuir o co-
lesterol, mas por serem 
muito calóricas devem ser 
consumidas com cautela 
(oliva, soja, margarina, mi-
lho e girassol). O aumento 
do nível de colesterol no 
sangue não costuma ter 
sintomas. A única forma 
de avaliar é no exame de 
sangue. Pessoas com an-
tecedentes familiares e 
acima de 20 anos devem 
fazer a dosagem periodi-
camente por toda a vida, 
além de ter cuidados com 
a alimentação e praticar 
exercícios físicos.

      Causas
 Três causas aumen-

tam o colesterol: ali-
mentos gordurosos em 
demasia; doenças nos 
rins, hipotireoidismo e 
diabetes; e a genética ao 
observar o histórico fami-
liar. Com relação a isso, o 
conhecido Dr. Dráuzio Va-
rela explica bem em seu 
site: “Tive um doente de 
64 anos que ingeria uma 
dúzia de ovos cozidos to-
dos os dias, desde os 18 
anos, e tinha colesterol to-
tal sempre abaixo de 150. 
Outros não podem sequer 
olhar para um vidro de 

maionese. Os genes que her-
damos de nossos antepassa-
dos trazem com eles fatores 
de risco variáveis para doença 
cardiovascular”, relata. Ain-
da existe o fator do sexo: os 
homens têm maior risco do 
que as mulheres. Além disso, 
a idade também tem influên-
cia, pois o colesterol se eleva 
conforme ela avança, espe-
cialmente em homens a partir 
dos 45 anos e em mulheres na 
menopausa. 

Colesterol: onde está o risco?
INTERNET

SAúDE E BEm-ESTAR
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Jaraguá oferece facilidades para o dependente
que deseja comprar uma cota

Quando passamos toda a nossa juventude em um 
clube e chegamos à maturidade, na maioria das vezes 
queremos dar aos nossos filhos a mesma vida dada 
por nossos pais. Assim, uma dúvida frequente entre 
os filhos de cotistas do Jaraguá é: Como fica minha 
situação no clube após me casar e constituir uma fa-
mília?

O Clube oferece algumas facilidades para que a 
história familiar se perpetue no Jaraguá. A princípio, o 
dependente que se casa deixa de ser associado auto-
maticamente. O Clube então lhe oferece a situação de 
sócio contribuinte, pagando o mesmo valor de condo-
mínio para a sua família usufruir da mesma forma que 
os sócios proprietários, mas sem direitos políticos, 
como voto à presidência, por exemplo. Essa situação 
é permitida por três anos. 

   Após esse período, se houver a intenção de per-
manência no Clube, a pessoa deve comprar uma cota 
ou fazer a compra por transferência, após negociação 
com o então proprietário. O Clube avalia ainda o histó-
rico de cada aspirante à cota e proporciona descontos 
de acordo com a particularidade de cada caso.

INTERNET

Passatempo
Na palavra-cruzada abaixo você vai encontrar respostas ligadas
ao tema Meio Ambiente nos quadrinhos na cor verde. Divirta-se!
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Promoção Pagamos até 100% 
da FIPE no seminovo, válida 
até 16/01/2016, para veículos 
seminovos avaliados no dia 
da compra do zero km com 
quilometragem inferior à 20.000 
quilômetros, com até 3 anos 
de fabricação, condicionado 
ao perfeito estado do veículo, 
sendo aceito por negociação 
apenas um veículo usado. 
Condições válidas somente 
para compra do veículo zero 
quilometro JAC T6 2.0 JETFLEX 
16V VVT, 2015/2016, manual, integrante do PACK 3, com disponibilidade de pronta entrega na concessionária JAC 
MOTORS local. *Não se encaixam na promoção os veículos seminovos das marcas Audi, BMW, Land Rover, Jaguar, 
Ssangyong. Não se encaixam na promoção veículos seminovos com câmbio automático. A promoção determina 
que o valor do veículo seminovo não poderá ultrapassar à 50% do valor do veículo zero Km adquirido. As avarias 
e vestígios de acidentes identificadas na avaliação serão informadas ao proprietário e descontadas do valor de 
avaliação. Quaisquer débitos referentes à documentação, multas e quitações de financiamento e/ou diversas, são 
de responsabilidade do proprietário. Na condição Troco na Troca, o troco a ser devolvido não poderá ultrapassar 
15% do valor do veículo usado na troca. O valor de troco somente poderá ser pago em forma de depósito na conta 
bancária do titular da compra. JAC T6 2.0 JETFLEX 16V VVT, 2015/2016, manual, cor sólida integrante do PACK 
3. Não incluso frete, pintura metálica, emplacamento e/ou IPVA nos valores e promoções anunciadas. Promoção 
válida até 16/01/2016 ou até o término de 02 unidades por loja. A JAC Motors Brasil reserva-se no direito de alterar 
os preços acima descritos sem aviso prévio. Garantia de 6 anos válida respeitadas as orientações do Manual de 
Garantia e Manutenção do Fabricante. As especificações dos veículos poderão ser alteradas sem aviso prévio. 
Imagens meramente ilustrativas. A JAC Motors reserva-se o direito de corrigir possíveis erros gráficos e de digitação. 
Para obter mais informações, consulte o Manual do Fabricante ou no site www.jacmotors.com.br.

Todos juntos fazem um trânsito melhor.

COMECE O 
ANO, A BORDO

DO JAC T6 !

JAC CATALÃO  
AVENIDA BARÃO HOMEM DE MELO, 3319 

(31) 3319-7722

PAGAMOS ATÉ

NO SEU SEMINOVO NA 
COMPRA DE UM JAC T6
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Atrações do Projeto Verão movimentam o Clube

O Projeto Verão já começou 
no Clube Jaraguá! Até o fim de 
fevereiro, de quinta-feira a do-
mingo, os associados podem 
contar com uma programação 
bastante animada e com muitas 
atrações. São shows, ativida-
de de recreação para crianças, 
hidroginástica, zumba, ativi-
dades aeróbicas e happy hour 
que estão proporcionando mais 
descontração nesse período de 
férias para os sócios do Clube. 
Aproveita essa ótima oportuni-
dade de curtir o verão! 
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PROjETO vERãO
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ACOnTECEu
Projeto Verão promove a Quinta Musical para 

a diversão de associados
A Quinta Musical na tarde do dia 21 de janeiro 

trouxe um dos artistas mais conhecidos da noite de 
BH para o Clube Jaraguá. O show de Daniel Bravo 
levou o público a fazer coro em sucessos nacionais 
e internacionais, mostrando que os jaraguenses 
estão curtindo bastante as férias no Clube. Na 
semana anterior, dia 14, o som ficou por conta de 
Leandro Penna. As apresentações fazem parte do 
Projeto Verão do Jaraguá.



Happy Hour diverte associados do Jaraguá

Samba-rock, MPB, rock, reggae e canções autorais. É 
o que o cantor e músico Dom Preto e sua banda trouxe 
ao Happy Hour, na sexta-feira, 22 de janeiro. O artista 
trouxe canções conhecidas e o público aproveitou 
a oportunidade para se divertir com seus amigos e 
familiares. O projeto Happy Hour 2016 terá muitas 
novidades para os associados do Jaraguá. 

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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ACOnTECEu
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Happy Hour anima com músicas dos anos 80

Uma volta aos anos 80. Essa foi a 
proposta da banda Rockstrela no Happy 
Hour da sexta-feira, 15 de janeiro. A 
chuva não afastou o público e a noite foi 
marcante para os associados. Os músicos 
resgataram sucessos de Lulu Santos, 
RPM, Barão Vermelho, Paralamas do 
Sucesso, Kid Abelha, Lobão, Dr. Silvana, 
dentre outros ícones da época.
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Este é o nosso Clube...

Resenhas nos quiosques

Eventos

Academia Baile da Melhor Idade Baile do Pirata

Boliche Buraco

Beleza e lazer

Coelho da Páscoa

Peladas Tatu

ACOnTECEu
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HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Área de lazer
Segunda-feira: fechada para manutenção
Terça e quarta-feira: 7h às 22h
Quinta-feira: 7h às 23h
Sexta-feira: 7h às 20h
Sábado: 7h às 21h
Domingo e feriado: 7h às 18h 

Secretaria
Segunda a sexta-feira: 8h às 18h
Sábado: 7h às 13h

Sauna masculina
Terça a sexta-feira: 15h às 22h
Sábado: 8h às 22h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Sauna feminina
Terça a sexta-feira: 15h às 22h
Sábado: 8h às 22h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Academia 
Segunda a sexta-feira: 6h05 às 22h
Sábado: 8h às 14h
Domingo e feriado: fechada

ENDEREÇOS

Portaria A
Rua Amável Costa, 7
Bairro Jaraguá
CEP: 31270-470

Portaria B
Rua Erasmo Figueiredo Silva, 311
Bairro Jaraguá
CEP: 31260-030

TELEFONES
Geral: 3490-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Gerência: 3490-9101
Presidência: 3490-9107
Assessoria de Comunicação e Marketing: 2552-2525
Eventos: 3490-9117 / 3490-9119
Departamento de Esportes: 3490-9111
Academia Fitness Jaraguá: 3490-9125
Sauna masculina: 3490-9106
Sauna feminina: 3490-9128
Ambulatório: 3490-9123
Berçário: 3490-9121
Cobrança: 3490-9115

Telefones de escolinhas e parceiros disponíveis em nosso site

InfORmAÇõES

www.jaraguaclub.com.br

facebook.com/clubejaragua youtube.com/jaraguaclub
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6x R$149,90*
*valor para iniciantes (inglês nível 1)

www.tfla.com.br

Conversação desde a 1ª aula, acompanhamento pedagógico, turmas reduzidas, 

horários flexíveis, kids - inglês para crianças a partir de 4 anos,  atividades culturais 

e esportivas, oficina de bateria, cursos in company, oficina de teatro,  inglês rápido.

Avenida Portugal nº 4347, Itapoã - Telefone: (31) 3495-7656


