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EDITORIAL
Chegamos ao mês
de abril e o Clube
Jaraguá mantém sua
tradição de crescimento e conquistas.
Vamos distribuir de
forma inédita o primeiro
Regimento
Interno do Clube, que
a partir de agora está
acessível a todos os
associados, a fim de
ampliar o entendimento dos deveres e das
obrigações de cada setor e pessoa envolvida no dia a dia do Clube. Após o primeiro
trimestre de 2016, com eventos marcantes
como o Carnaval e a Páscoa, estamos preparando mais novidades para os próximos
meses.
Neste ano de 2016 estamos com uma
grande atração já anunciada para abrilhantar ainda mais nossa tradicional Festa
Junina. Com a vinda do cantor Michel Teló,
artista de renome internacional, já passamos um pouco do gostinho do que será o
Arraiá 2016, que este ano promete ser muito especial. Em breve divulgaremos as outras atrações, assim como mais informações
sobre o evento.
Uma conquista que gostaria de destacar
nesta edição é a inauguração do banheiro
da família na área da piscina coberta. Essa
solicitação dos próprios associados visa a
um maior conforto para pais de filhos pequenos, que frequentam a piscina e agora
passam a contar com um espaço específico
para eles. Além disso, o Clube segue com reformas constantes com o objetivo de man-

ter a alta qualidade dos espaços físicos frequentados por todos.
Nos torneios esportivos estamos com
grande expectativa para o CIFU e Tatuzinho
2016, com a temática dos Jogos Olímpicos, e
celebramos o sucesso da alteração de datas
do TATU. Com os jogos no início do ano, o
torneio contou com uma ampla adesão dos
jogadores. Estamos preparando uma festa
muito bonita também para o Cifuzinho e demais campeonatos que virão.
No que diz respeito à projeção dos atletas jaraguenses, destaco a boa participação
da equipe mirim de natação nas competições deste início de ano. Faço também um
convite a todos, principalmente às crianças,
a participarem de nossas escolinhas de esportes, que contam com estrutura e professores altamente capacitados nas mais variadas modalidades.
Espero que você faça uma boa leitura
e permaneça sempre em contato com a
Diretoria, que trabalha sem medir esforços
para um maior bem-estar e satisfação de
todos associados.
Um grande abraço!
Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

agenda
Eventos sociais e esportivos de abril
ABRIL

02/04 – Jaraguá Open
Local e horário: quadras de tênis
02/04 – Torneio Individual de Boliche Infantojuvenil
Local e horário: boliche – 9h
05/04 – 11º Aniversário da Academia
Local e horário: academia - 9h e 19h
10/04 – Encerramento do TATU
Local e horário: a definir
13/04 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão Social – 19h30
16/04 - Campeonato de Futebol Virtual
Local e horário: a definir
17/04 - Abertura Tatuzinho
Local e horário: a definir
17/04 - Abertura CIFU
Local e horário: campo B - 8h
17/04 – Finais do Torneio Individual de Boliche
Local e horário: boliche – 11h
17/04 – Finais do Torneio Individual de Boliche Infantojuvenil
Local e horário: boliche – 9h
24/04 – Saideira musical e Jarakids
Local e horário: Parque Aquático e parquinho - a partir das 10h
29/04 – Happy Hour
Local e horário: Local a definir – 19h30

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! Envie 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

“Gostaria de parabenizá-los pela excelente festa que realizaram no Réveillon.
Eu, como sócia, e meus convidados, que pagaram convites, só temos elogios,
pois ficamos fascinados com a recepção. A liberação do salão social para todos
foi o ponto alto deste ano e espero que no próximo o esquema seja o mesmo,
pois funcionou muito bem. Grata!” Selma D. Garofalo

ATENDIMENTO

“Tive uma ferida crônica por quase quatro meses e várias vezes na semana
os enfermeiros Raquel Daione, Diogo Carvalho, Wellington Carvalho, Clauger
Neves e Douglas Carneiro trataram-na com material e técnica específica para
eliminar a contaminação microbiana e reduzir o edema, melhorando a circulação local, além de remover o tecido necrosado, fazendo a cobertura com
pomadas específicas a cada etapa da cicatrização. Sem contar ainda com o
apoio emocional, o monitoramento da lesão, os encaminhamentos a especialistas para investigação clínica (angiologista e estomaterapeuta) e até mesmo
com arquivo fotográfico e registro da evolução do tratamento, além de outros
cuidados. Estou muito satisfeito com o atendimento e a atenção de todos.”
Gastão Cândido Moreira, cota 4.181
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Peladas do basquete retomaram suas atividades
O basquete do
Jaraguá promete
para 2016. O esporte vem tendo
uma boa retomada no Clube e a
consolidação das
peladas é o marco disso. Duas vezes por semana a
turma se reúne,
todas as quartas-feiras, às 20h, e aos domingos, a partir das 10h. “O basquete andava meio sumido, mas agora está tendo
uma boa presença no Clube. Estamos felizes com o bom número de jogadores nas
peladas e com a quantidade de praticantes que cresceu”, diz o diretor de esporte
especializado, Marcos Antônio Santos Jr.,
o Marquinho.
Pelos menos três torneios estão previstos para este ano. Dois campeonatos
internos, cada um em um semestre, e o
torneio do CIEJ.
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ESPORTES
Maratona de Buraco agita o sábado de associados
A Maratona de Buraco do primeiro
semestre aconteceu no sábado, 12 de
março, e contou com a participação de
20 duplas. Os jogos começaram às 14h e
foram até às 22h no Belvedere do Clube.
A dupla campeã foi Maria José e Marly;
as vice-campeões, Graça e Marta e em
terceiro lugar ficou Sandra e Patrícia. O
Campeonato Interno de Buraco está previsto para o final de abril.

Abril 2016
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Equipe de peteca se destaca no Espírito Santo
A Peteca do Jaraguá fez bonito no 31°
Torneio Amigos da Peteca Guarapari
2016, que ocorreu do dia 21 a 24 de janeiro na Praia do Morro, uma das principais da cidade capixaba. Participaram
do evento 62 petequeiros mineiros de
várias cidades. O time do Jaraguá contou com os jogadores Bira, Agnelo,
D’Costa, Carlinhos, Murilo, Carlos
Torres e Roberto Cinqui. Confira as classificações a seguir.

Categoria Sênior (40 anos)

Categoria Veteranos (51 a 60)

Campeão: Robinho (Estrela Divinópolis) e Marcos
(Ubá - Manhuaçú)
Vice: Wesley (Betim) e Agnelo (Jaraguá)

Campeão: Wesley (CBH) e Pedro (SESC-BH)
Vice: Maurílio (Casa de Campo - Coronel Fabriciano)
e D’Costa (Jaraguá)

Categoria Máster (41 a 50)

Categoria Máster Especial

Campeão: Fernando (ART) e Jacy (COPMG)
Vice: Henrique (Guarapari) e Cláudio (Estrela - Divinópolis)

Campeão: Murilo (Jaraguá) e Ernane (AABB – Ponte
Nova)
Vice: Bira (Jaraguá) e Devaldo (AABB – Manhuaçú)

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 13 de março o associado Ênio José Pereira. No dia 15 de março faleceu o sócio
e Conselheiro Paulo Roberto de Freitas. O Clube Jaraguá presta condolências aos familiares.
8
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ESPORTES
Os benefícios da prática de peteca para a saúde
A prática de exercícios físicos traz vários
benefícios para a saúde. A peteca é um dos
esportes em que vários músculos são trabalhados ao mesmo tempo. Segundo especialistas, o jogo é predominantemente aeróbico
e, se realizado regularmente, ajuda no condicionamento físico e promove melhorias
na atividade do coração e dos pulmões. A
médica Marília Amorim afirma em um artigo científico: “É um esporte aeróbico que
proporciona a flexibilidade das articulações, agilidade dos movimentos, amplia a
capacidade respiratória, aumenta os reflexos e desenvolve a destreza. Consegue-se realizar
maior esforço sem se cansar e com maior velocidade, pois
a musculatura se desenvolve. Os músculos ficam mais flexíveis e consegue-se manter o equilíbrio mesmo nos movimentos mais difíceis”, explica.

Antes da peteca...
Consulte um médico antes de iniciar qualquer
atividade física;
A prática de esportes é saudável, desde que
os limites individuais sejam respeitados;
Antes de iniciar qualquer esporte, o aquecimento e o alongamento são fundamentais. Eles
aumentam a temperatura corporal, a força de
contração muscular e previnem o aparecimento
de lesões musculares.

No entanto, alguns cuidados devem ser observados
para a prática do esporte. A começar pelo calçado. Ortopedistas indicam que, já que a indústria de calçados não
destina uma linha de fabricação exclusiva para peteca, o
modelo adequado para absorção de impacto, estabilidade
e resistência (tanto da sola quanto da parte superior), seria
semelhante aos de vôlei.
Outro fator é a regularidade. Quem não tem o hábito
de praticar exercícios físicos, deve tomar cuidados com as
tradicionais peladas dos fins de semana. O alerta é do ortopedista Neylor Lasmar, especialista em joelhos e medicina
esportiva. Segundo ele, o raciocínio “antes fazer exercícios
uma vez por semana do que nenhuma” é um equívoco:
“Quem pensa assim está programando um problema ortopédico para as semanas seguintes. A prática de exercícios
tem de ser regular.”
Para os praticantes de peteca acima dos 60 anos, os
médicos ainda explicam que os exercícios físicos feitos de
forma irregular sobrecarregam diferentes partes do corpo
e causam problemas, como distensão muscular, rupturas e
lesões de ligamentos, e até mesmo parada cardíaca, caso
comum nesse contexto. Assim, no caso de problemas de
coração para quem pratica a peteca no fim de semana,
orienta-se pelo menos caminhar três vezes por semana,
pois melhora o condicionamento físico, diminui as chances
de lesões, controla a pressão arterial alta e o colesterol.

Abril 2016
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Natação mirim do Jaraguá é destaque
em torneio mineiro
O Clube Jaraguá participou nos dias 11
e 12 de março, no Minas Tênis Clube, do
Torneio da Federação Aquática Mineira, na
categoria Mirim. Os atletas Miguel Honório
(9 anos) e Elisa Honório (8 anos) são os primeiros federados do Clube na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Eles
participaram em oito provas oficiais e foram
premiados em todas as provas. As premiações não aconteceram por acaso. São frutos
de muitos treinamentos, incentivo e dedicação do clube e de seus professores. Confira
as classificações no Box. Parabéns aos nadadores!

PREMIAÇÃO
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Miguel Honório:

Elisa Honório:

- Ouro nos 200 m livres

- Ouro nos 200 m livres

- Ouro nos 100 m livres

- Ouro nos 100 m livres

- Ouro nos 50 m peito

- Ouro nos 50 m costas

- Prata nos 50 m borboleta

- Bronze nos 50 m peito

ESPORTES
Torneios de sinuca agitam o Clube Jaraguá
Os torneios de sinuca estão
a todo vapor no Clube Jaraguá.
Nos dias 6 e 13 de março aconteceram os torneios Vapt-Vupt
nº 95. Na categoria Prata, realizado no dia 6 de março, o
campeão foi Farjado (Antônio
Farjado Filho) e o vice foi
Miguel Antônio Mendes Cota.
Na categoria Ouro, 13 de março, o campeão foi Wellington
Cardoso Faria. Em 2º lugar ficou João Carvalho Fernandes
(Madeira).
Cada categoria contou
com a participação de 16
“sinuqueiros”. Os próximos torneios acontecerão em abril. As
categorias Ouro e Prata serão
no dia 17 de abril. O Clube também conta com o Ranking de
Sinuca 2016. O torneio começou no início de março e o encerramento está previsto para
o dia 30 de junho.

倀愀爀挀攀椀爀漀猀㨀
Abril 2016
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Peladas nos gramados retomam as atividades
Calendário Futebol de Campo 2016
Início das atividades nos gramados 01/03

As peladas nos gramados estão de volta. Desde a terça-feira, dia 2 de março, as partidas
estão sendo jogadas regularmente. O calendário do uso do campo gramado já saiu. Ele está
adequado aos campeonatos realizados e ao
período chuvoso para a manutenção. Confira:

45º CIFU

12

27º Cifuzinho
Abertura		

28/08 – Torneio Início

Primeira rodada		

03/09 e 04/09

Segunda rodada		

10/09 e 11/09

Terceira rodada		

17/09 e 18/09

Quarta rodada		

24/09 e 25/09

Quinta rodada		

01/10 e 02/10

Quartas de final		

08/10 e 09/10

Semifinal		

15/10 e 16/10

Encerramento		

23/10

Abertura 		

17/04 (Torneio Início)

Primeira rodada		

23/04 e 24/04

Segunda rodada		

30/04 e 01/05

Dia Das Mães		

08/05

Terceira rodada		

14/05 e 15/05

Quarta rodada		

21/05 e 22/05

Previsão de abertura

30/08

Semeadura de Inverno

23/05 a 17/06

Previsão de término

25/10

Festa Junina		

11/06

Quinta rodada		

18/06 e 19/06

Quartas de final		

25/06 e 26/06

Campo A		

19/12

Semifinal		

02/07 e 03/07

Campo B		

19/12

Encerramento		

10/07

Campo C		

19/12

Informativo Jaraguá

16º Cinquentíssimo 2014

Fechamento dos campos

ESPORTES
Pelada dos Cinquentões está de volta
A Pelada dos Cinquentões voltou
às atividades no dia 1º de março e
se reúne todas as terças-feiras, às
17h. O encontro já é um clássico do
Jaraguá, já que a turma se reúne há
mais de 20 anos no campo gramado
e o encontro já faz parte da agenda
semanal. Os jogadores mais novos
estão na faixa dos 50 anos e alguns
já passam de 80 anos de idade.

Abril 2016
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Campeonato de Futebol do Tatu na reta final
Milan, Internazionale, Roma, Napoli,
Fiorentina, Juventus. Esses são alguns dos
times italianos que compõem o Campeonato de Futebol do Tatu deste ano. Os jogos
nos campos de areia começaram no domingo, 21 de fevereiro. São três categorias:
máster, sênior e veterano. Os 128 atletas
foram divididos em 16 equipes.
As equipes poderão trocar jogadores
entre si até o início da terceira rodada,
desde que haja concordância entre os jogadores envolvidos e os representantes
das equipes e dentro da mesma categoria. A temporada de jogos
deve ser de três meses, segundo a previsão do setor de esportes.
As finais estão marcadas para o dia 10 de abril.
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Março
Abril 2016
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Chegada do “Coelhão” anima a
criançada na Páscoa
O domingo de Páscoa, 27 de março, foi
comemorado pelas crianças no Belvedere do Clube com a chegada do “Coelhão”.
Cerca de 150 crianças presenciaram o
momento e fizeram a festa com a distribuição de chocolates, com as gincanas,
oficinas e com o brinquedo inflável. Os
pequenos associados também se fantasiaram com orelhas de coelho produzidas
e coloridas na oficina. Foi um domingo de
muita alegria e diversão!
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páscoa
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Enquete
Como você tem cuidado de sua saúde e seu bem-estar?
“Participo da equipe de corrida do Jaraguá e corro quatro vezes por semana. Tenho um sono adequado, que me recupera das atividades e procuro me alimentar com comida saudável, sem muita
gordura e frituras. Bebo pouco e tomo muita água durante o dia. Faço exames médicos regularmente
para o acompanhamento da minha saúde. A corrida me proporciona saúde, diversão, novos e velhos
amigos. É uma terapia saudável.”
Magnus Valerius Gonçalves, Administrador e contador

“Sou viciada em esporte. Vou à academia todos os dias da semana e nos finais de semana ando ou
corro na lagoa. Pratico musculação por paixão. É o que me faz bem física e mentalmente. Meu personal é meu psicólogo. Também sou adepta a dietas sem glúten, lactose, doces e refrigerantes. Mas faço
porque gosto, pois me sinto bem e sinto meu organismo funcionando melhor.”
Jeanine Sangiorgi, Gerente de relacionamento

“Tenho feito musculação. Quanto à alimentação, eu até tento dar uma melhorada, mas acabo não
conseguindo muito. Comecei a frequentar a academia no meio do ano passado. Procuro manter uma
dieta que não sigo muito bem e tomo alguns suplementos para melhorar o desempenho na atividade
física e até vejo algum resultado. Pretendo voltar para o tênis ainda este ano, porque não gosto muito
da musculação.”
Thaisa Crosara, Publicitária

“Acho que faço menos do que deveria, porém acompanho regularmente minha saúde com exames,
consultas e pequenas cirurgias. Pratico futebol duas ou três vezes por semana, durmo bem e me
alimento bem. Não abro mão do meu lazer, como clube, cinema, teatro, sauna, viagens e outras
atividades prazerosas. Acho que falta incluir a caminhada em minhas atividades. No mais, sinto-me
bem e feliz.”
Paulo Denilli, Técnico em telecomunicações

“Atualmente estou só curtindo a família e trabalhando muito e, para relaxar, uma peladinha no
Jaraguá aos sábados. Não estou realizando atividades aeróbicas com frequência. Isso não é bom e
pretendo dar um passo à frente nesse início de ano. Não faço nada diferente na alimentação. Procuro
me alimentar bem pela manhã, no almoço e arrisco umas frutas ao longo do dia.”
Anderson Kury Santos, Gerente comercial e Biólogo

“Diariamente faço caminhadas pela manhã (em torno de uma hora) e após voltar do trabalho, quando aproveito para passear com meu cachorro. Também jogo futebol aos sábados e aos domingos, o
que faz muito bem para minha mente. Melhorei a alimentação diminuindo a quantidade e procurando equilibrar melhor os alimentos. Tenho pressão alta e essas mudanças estão sendo fundamentais
para uma melhor qualidade de vida.”
Helio de Oliveira Pinto, Comerciante
Abril 2016
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Baile do Pirata foi um dos principais
destaques do Carnaval
O Carnaval do Jaraguá trouxe variedade de estilos
para que todos os associados aproveitassem e brincassem na festa. Durante uma semana os sócios curtiram
o feriado prolongado com seus amigos e familiares no
Clube, que começou na quarta-feira com o Baile da
Melhor Idade e seguiu com o Baile do Pirata, a Matinê
das crianças e outros momentos de descontração.
O tradicional Baile do Pirata aconteceu no sábado,
dia 6 de fevereiro, para animar ainda mais o Carnaval
dos associados do Clube. Os foliões curtiram o clima amistoso, alegre e colorido no Jaraguá ao som da
Banda Prelúdio. Certamente mais um evento bastante
animado em que o associado marcou presença e encheu o salão.
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cARNAVAL
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Matinê de Carnaval faz a festa das crianças
A Matinê de Carnaval no domingo, 7
de fevereiro, trouxe muita alegria para os
pequenos associados do Clube Jaraguá.
As crianças se fantasiaram e se divertiram
na folia infantil, que contou com um concurso de fantasias comandado pelo palhaço Boniltom e a banda Super Fantástico.
O repertório incluiu Balão Mágico, Trem
da Alegria, Xuxa, cantigas de roda, Patati
Patatá e Galinha Pintadinha. A banda promoveu brincadeiras musicais como dança
da cadeira, trenzinho, estátua, pula corda,
bola maluca, dentre outras. Foi uma festa
completa para os pequenos associados.
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Irreverência no Carnaval à beira da piscina
A terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro, foi de muita brincadeira entre os
associados à beira da piscina. A folia foi
agitada por Serginho Marques e Banda
e os sócios do clube entraram no clima
com perucas, bigodes postiços, chapéus e diversas fantasias. Não faltou
alegria e performances individuais na
festa!
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Crianças se divertem na
Colônia de Férias do Jaraguá
Do dia 25 a 29 de janeiro cerca de 80
crianças participaram da Colônia de Férias
do Jaraguá. No período das férias escolares
os pais puderam ficar mais tranquilos, já que
as crianças estiveram entretidas com os monitores do evento. Não faltou diversão. A
criançada curtiu esportes, como mini-vôlei e
mini-basquete; brincadeiras como pega-pega com tinta, guerra de balão de água e caça
ao tesouro, e jogos diversos que fizeram
parte de uma gincana. A próxima Colônia
de Férias está prevista para julho, provavelmente na última semana do mês. Uma ótima
oportunidade para a criançada jaraguense.

26

Informativo Jaraguá

Abril 2016

27

ILUSTRAÇÕES: INTERNET

A influência do sono na qualidade de vida

VOCÊ DORME BEM SE...
- Adormece logo
- Não acorda no meio da noite
- Só acorda pela manhã com o
despertador
- Não se lembra dos sonhos ou
lembra pouco, é silencioso, se movimenta pouco, acorda disposto

VOCÊ DORME MAL SE...
- Demora a adormecer
- Acorda três ou mais vezes por
noite
- Acorda durante a madrugada
e não dorme mais
- Lembra dos sonhos e dos pesadelos
- Acorda mais cansado do que
quando se deita
- Ronca, fala, grita, se debate,
acorda em posições incomuns na
cama
28

Informativo Jaraguá

Em um mundo em que a rotina
diária demanda tempo, energia e flexibilidade, muitas pessoas acabam
deixando os cuidados com o sono de
lado. Segundo a Organização Mundial
de Saúde, 40% da população mundial
dormem mal. Essa dificuldade de ter
um sono de qualidade ocorre devido
aos chamados distúrbios do sono, os
mais comuns são a apneia do sono, a
insônia e a síndrome das pernas inquietas.
O neurologista e médico do sono,
Rogério Beato, aponta que muitos se
esquecem que o sono é de extrema
importância para manter a qualidade
de vida. “O sono é muito importante
para o funcionamento do corpo como
um todo. Ele ajuda a regular os hormônios e é extremamente determinante para a questão psicológica. É
no sono que assimilamos tudo o que
foi aprendido durante o dia e processamos informações relevantes para

nossa vida”, ressalta.
Beato explica que a má qualidade
do sono está diretamente ligada aos
hábitos diários. “Comer ou consumir
bebidas alcoólicas logo antes de ir
dormir não é bom. A pessoa pode até
pegar no sono rápido, mas vai ter problemas no segundo e terceiro estágio
do sono, com uma atividade cerebral
ruim. As atividades físicas também
deixam a pessoa agitada, o que interfere negativamente no sono. O ideal
é ficar de duas a três horas desperto
após qualquer atividade e antes de se
deitar e dormir”, explica.
Além disso, o especialista ressalta
a influência do ambiente do local do
sono e a questão dos aparelhos luminosos. “A qualidade do sono está muito ligada também ao ambiente, que
deve ser favorável ao descanso, sem
barulho e sem luminosidade”, destaca. Segundo Beato, não é recomendada a utilização de smartphones no

saúde e bem-estar
período reservado para o sono, pois
o aparelho deixa a pessoa desperta.
Ele explica que essas luzes criam uma
excitação que inibe o lançamento noturno da melatonina, hormônio responsável por produzir o sono.
Disciplina
Para reverter esse quadro, é preciso ter um maior cuidado com o período do sono. O Ministério da Saúde
recomenda chegar em casa pelo menos três horas antes de dormir e dedicar-se a um período de relaxamento
para condicionar o corpo e a mente
para uma noite de sono melhor. Deve-se, nesse período, ter uma alimentação leve. Além disso, é indicado
não utilizar a cama para se alimentar,
ler, assistir televisão. É recomendado

ainda ter um horário regular para se
deitar e levantar. Sobre o tempo ideal
para o sono, Beato explica que é preciso descobrir com quantas horas o
corpo demonstra estar descansado.
“Em média o tempo ideal de sono é
de oito horas, mas isso é muito relativo, vai de cada um. Existem pessoas
que estarão plenamente satisfeitas
com cinco horas de sono e outros vão
precisar de mais, chegando até a 10
ou 11 horas. Não há uma regra”, destaca.
É preciso, sobretudo, estar atento
à rotina diária e à qualidade do sono.
Caso o sono esteja ruim, é necessário
mudar a rotina. Em casos específicos
como a apneia do sono e a síndrome
das pernas inquietas, é recomendável
procurar o médico para o tratamento.

O QUE FAZER PARA
DORMIR MELHOR
• Estabeleça um ritual de relaxamento antes de dormir;
• Se não pegar no sono após 15
ou 30 minutos, levante-se e vá para
outro recinto ler. Evite assistir televisão, principalmente programas
que despertam adrenalina;
• Evitar o consumo de alimentos
como chá preto, café, bebidas do
tipo cola ou guaraná e bebidas alcoólicas e comer muito próximo ao
horário de dormir;
• Não realizar exercícios intensos próximo ao horário de dormir.
Manter as regras inclusive nos finais
de semana;
• Ao acordar, deixe a luz do sol
entrar em seu quarto;
• Os sons, a luminosidade e a
temperatura podem interferir na
qualidade do sono. O corpo humano precisa de uma temperatura
agradável e de um ambiente silencioso, com o mínimo de iluminação,
para um bom sono;
• Durma apenas o tempo suficiente para se sentir bem. Ficar
na cama mais do que o necessário
pode fragmentar ou superficializar
o sono da noite seguinte.

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
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Diversidade e qualidade musical em
alta nos eventos do Jaraguá
O Jaraguá está preparando uma programação musical especial para o mês de
abril. No dia 24 a Saideira musical será animada com o pop rock nacional dos anos 80
da banda NaRock, formada por Beto Barros, Wellerson Freitas, João Barros e Bill
Rocha. Os irmãos Beto e João são sócios
do Clube desde que nasceram. O pai, José
Antero de Barros (in memorian), tinha a
cota número 24, que agora pertence aos
filhos. Nesse mesmo dia acontecerá o Jarakids para divertir a criançada do Clube.
Já o Happy Hour do dia 29 de abril
contará com a participação de Lucinho
Cruz, um dos expoentes do Vale do
Jequitinhonha, acompanhado do percussionista Saulo Ribeiro. Em ambos os dias
haverá brinquedos infláveis para as crianças no parquinho do Clube. Marque na sua
agenda e aproveite para tornar seus finais
de semana ainda mais descontraídos.
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NaRock

Lucinho Cruz

Saulo Ribeiro

ACONTECEU
Domingo animado com Saideira musical e Jarakids
A combinação de Saideira musical
e Jarakids traz muitos benefícios para
os associados, que aproveitam para
curtir o dia à beira da piscina enquanto
seus filhos se divertem com os monitores no brinquedo inflável. E assim, os
sócios do Jaraguá curtiram o sertanejo
do cantor Túlio Guerreiro no domingo,
20 de março.
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Clube proporciona atrações variadas aos
associados com o Projeto Verão

Muito sol e muita descontração. Assim foi o domingo do dia 24 de janeiro
com o Projeto Verão no Clube Jaraguá. À
beira da piscina, os associados puderam
se refrescar e aproveitar com seus amigos o pop rock da banda Buick 90.
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Projeto verão
O Projeto Verão de domingo,
dia 31 de janeiro, trouxe a banda
Putz Grilla para alegrar os associados ao som das músicas clássicas
dos Anos 80. A atração musical
relembrou bandas como Blitz,
Paralamas do Sucesso, Kid Abelha,
dentre outros, proporcionando aos
sócios momentos de boas recordações e de muita descontração.
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O Projeto Verão do Clube
Jaraguá teve muita animação no
domingo, dia 14 de fevereiro. A
banda Raça Brasil trouxe um repertório com samba de todas as décadas. De Beth Carvalho a Alexandre
Pires, o público sambou e cantou à
beira da piscina em um domingo de
muito calor, mas de muita alegria e
energia.
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Projeto verão
A banda de baile Swing da Lua
trouxe um repertório com sucesso
de todos os tempos para o Projeto
Verão do domingo, dia 21 de fevereiro. O dia foi cheio de energia
para os associados, que curtiram
as músicas tocadas para todas as
idades.
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Happy Hour proporciona momentos de
descontração para associados
A animação do Happy Hour do
dia 29 de janeiro foi comandada por
Thiago Pimenta e banda e os sócios do
Jaraguá curtiram a noite com familiares e amigos. Lembramos que durante
o Happy Hour, os pais que quiserem
levar suas crianças teram o auxílio de
monitores nos brinquedos infláveis
disponibilizados pelo Clube.
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Fim de semana começa animado com Happy Hour

O Happy Hour da sexta-feira, dia
12 de fevereiro, foi animado pelo trio
Santa Labuta. O grupo contagiou os
associados com a alegria do samba de
raiz, samba-rock, samba-funk e MPB.
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Diversão é garantida por Happy Hour no Clube
As sextas-feiras de verão foram animadas no Clube Jaraguá. O cantor Rui Marchi
foi a atração do Happy Hour do dia 19 de fevereiro. Ele trouxe um set list cheio de MPB
dançante e sucessos do pop rock. E na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, o cantor Túlio
Guerreiro aninou o Happy Hour dos associados, com muito sertanejo universitário, axé,
arrocha, pop rock e funk.
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ACONTECEU
Rock marca Happy Hour de março no Jaraguá
O Happy Hour da sexta-feira, 18
de março, foi animado pela banda Uai
Pode, que trouxe um repertório de
pop rock nacional e internacional para
os associados. Os clássicos de Beatles,
Rolling Stones, Elvis Presley, Cazuza,
Raul Seixas e Paralamas do Sucesso
tornaram o início do fim de semana
ainda mais agradável para os sócios do
Clube.
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Carnaval tradicional para a turma da Melhor Idade
“Cabeleira do Zezé”, “Mamãe eu
quero”, “Me dá dinheiro aí”, dentre
outras marchinhas, animaram a noite
dos associados na quarta-feira, 3 de
fevereiro, no Baile da Melhor Idade.
Os sócios fizeram o pré-Carnaval e
aproveitaram a folia usando fantasias e
soltando a serpentina.
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ACONTECEU
Clássico dos salões no Baile da Melhor Idade
Os associados da melhor idade não
perderam a animação e aproveitaram o
clima descontraído que marcou o baile
da quarta-feira, 9 de março. A banda
Visual trouxe ritmos clássicos da dança
de salão e motivou os sócios a dançarem
e se divertirem bastante.
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Este é o nosso Clube...
O sol brilha no Jaraguá

Complexo aquático

Distribuição de uniforme

Torcida no CIFU

CIFU

Futsal

Vôlei

Teatro

Preparo do campo

Tatuzinho

Empenho dos funcionários
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informações
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

ENDEREÇOS

Área de lazer

Portaria A

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

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

www.jaraguaclub.com.br

facebook.com/clubejaragua

youtube.com/jaraguaclub
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