














Bons Exemplos

Geral

Doação é vida, e Naim sabe muito bem disso

aim da Costa, colaborador do Clube há seis anos, 

atua na área de manutenção dos campos. Sempre Nsolícito e dedicado, é um funcionário atencioso, 

está sempre sorrindo. 

Quem ver seu alto astral não sabe o problema familiar 

que ele começou a enfrentar em 2009. Sua irmã mais 

nova, 33 anos, começou a ter problemas renais. Foi mais 

de um ano em tratamento até que os sintomas começa-

ram a piorar, o que foi comprovado pelos exames. Após 

um ultrassom foi detectado a deformação de um rim e o 

outro com apenas 15% de seu funcionamento. 

Para que ela tivesse uma qualidade de vida melhor seria 

somente com o transplante. Seu nome foi então para a 

fila de doação de órgão. Pela demora e dificuldade, a 

segunda opção do médico foi encontrar alguém da 

família que fosse compatível com ela. 

Em uma família de dez irmãos, após realização de vários 

exames, Naim foi o mais indicado, pois além de boa 

saúde, leva uma vida ‘‘regrada’’, bebe socialmente, não 

fuma e pratica esportes.

Naim nem hesitou e aceitou fazer a cirurgia imediata-

mente, mesmo sabendo dos riscos. “Não temo à morte e 

nem as consequências que poderiam surgir da cirurgia. 

Você ver uma irmã, 

que  sempre  fo i  

vaidosa, sofrendo, 

definhando, é muito 

triste. A gente sofre 

junto”.

Para o procedimen-

to, ele precisou 

assinar um documen-

to autorizando a 

doação e levar para o 

juiz. Em junho de 

2011 a cirurgia foi realizada e um dos rins de Naim foi 

transplantado na irmã. Foi um sucesso. “Correu tudo 

bem. Foi uma felicidade geral. Hoje ela está se 

recuperando, curada e eu precisei de 3 meses de 

repouso. A única limitação é que eu não posso carregar 

peso e nem fazer atividade física durante um ano”.

Esse é mais um exemplo bonito e real de humanidade e 

solidariedade. A doação de órgãos não é feita somente 

com pessoas que faleceram. Existe também a doação 

voluntária, desde que obedecidas todas exigências 

legais. Esse tipo de doação só acontece se não represen-

tar nenhum problema de saúde para o doador, constata-

do em exames realizados previamente. 

Gente que faz
Salva-vidas: o nome já diz tudo

uito requisitados, principalmente nas férias, 

onde o Clube está mais cheio de banhistas, os Msalva-vidas do Jaraguá cumprem um papel 

primordial dentro de suas funções: preservar vidas.

Os profissionais que trabalham na área são altamente 

capacitados e recebem treinamento constantemente, a 

fim de evitar afogamentos e acidentes dentro do Parque 

Aquático. Para atender a demanda, o Clube possui em 

seu quadro, cinco funcionários que fazem escala de 

horário para ter presente, pelo menos, dois por turno.

“É o ideal para atender nossa demanda em qualquer 

época do ano”, garante a Gerente Geral, Jussara 

Guerreiro. “São profissionais contratados e que estão 

em nosso quadro fixo de colaboradores”.

Para o salva-vidas Cléber Rodrigues de Souza,15 aos de 

profissão e há quatro anos no Jaraguá, trabalhar nessa 

área é muito gratificante. A equipe trabalha mais na 

prevenção. “Aqui no Jaraguá é tranquilo. 

 Fazemos 

um trabalho prévio a fim de evitar acidentes dentro e 

fora das piscinas. A prevenção é advertir os sócios com 

atitudes inadequadas como pulos e saltos, copos de 

vidros na beirada das piscinas e excesso de bebida 

alcoólica.’’
  
Walter Diniz Junior também é um dedicado salva-vidas 

que, como Cleber, adora a profissão e gosta de lidar com 

o público. “É muito prazeroso trabalhar aqui. É um dos 

melhores clubes que já trabalhei. 

”. 

Conseguimos 

trabalhar em equipe junto com o ambulatório.

Caso haja alguma 

ocorrência, fazemos o resgate e encaminhamos para o 

ambulatório para os primeiros socorros, caso seja 

necessário
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Especial

DECK NORTE

Área da laje acrescentada: 

876,60 m²

Área da cobertura da piscina: 

876.60 m²

VISTA PANORÂMICA

PISCINA FECHADA E AQUECIDAPISCINA FECHADA E AQUECIDA
Área da piscina coberta: 

25,00 x 12,50 = 312,50 m²



Especial

DECK SUL
Área da laje acrescentada: 456,00 m2 
Área dos banheiros: 38,40 m² 
Área Total: 494.40 m²

Área abaixo da laje: 494,40 m²

Área do bar (inclusa na área acrescentada): 
51,00 m² em cima + 44,00 m² no depósito



Especial

BAR E BANHEIRO DO BELVEDERE

Área do bar e sanitários: 60 m²





“

”











Novo acesso à rede Wi-fi

Geral

Cadastro de nova senha é necessário 

22

23

Fluxo de Caixa - Ano 2011

Descrição

   SALDO ANTERIOR

   Receitas de Condomínio

   Recebimento Anuidade 2012

   Venda de Cotas

   Transferência de Cotas

   Expedição de Carteiras

   Parcelamento de Débitos

   Venda de Convites

   Aluguel de Concessionários

   Aluguel do Salão de Festas

   Academia

   Avaliação Fisioterápica

   Escolas de Esportes Diversas

   Saunas e Massagens

   Promoções Esportivas e Recreativas

   Eventos e Promoções Sociais

   Publicidade e Patrocínios 

   Rendimento de Aplicação Financeira

   Recebimentos Diversos

   Crédito p/ Repasse aos Funcionários (PIS)

   Resgate Capital Bloqueado (Ação Trab.)

   TOTAL DE RECEBIMENTOS

   Folha de Pagamento

   13º Salário

   INSS

   FGTS

   Alimentação 

   Cesta Básica 

   Vale Transporte

   Empréstimo Consignado 

   Acordos Judiciais 

   Tarifas de Cobrança / Despesas Bancárias

   Despesas Tributárias (Pis-Cofins-Refis)

   IPTU / IPVA

   Energia Elétrica - Cemig

   Energia Elétrica  - Gerador

   Saunas e Massagens

   Promoções Esportivas e Recreativas

   Eventos e Promoções Sociais

   Contratos e Serviços de Terceiros

   Despesas com Manutenção

   Manutenção Estrutura Pisc. Olímpica e Aquecida

   Fornecedores Correntes / Outros

   Construção Novo Refeitório Funcionários

   Constr Sanitário Quiosque 1ª Pelada

   Construção Lajão Piscina Passarela

   TOTAL DE PAGAMENTOS

   SALDO DO MÊS

   SALDO ACUMULADO

   Saldo Movim.Cheques a Receber

   SALDO FINAL ACUMULADO

  Caixa

  Bancos

  Cheques a Compensar

  Aplicações Financeiras - Disp. Imed.

  DISPONIVEL

naugurado oficialmente com a bênção do 

Padre Gleicion, no domingo, 20 de novem-Ibro, o refeitório para os funcionários. Agora 

eles podem contar com um local apropriado 

para suas refeições nos finais de semana, já 

que durante a semana continuam almoçando 

no Restaurante Seresta. O refeitório fica 

próximo às saunas e foi equipado com mesas de 

madeira, freezer e cozinha completa com 

fogão industrial.

Refeitório dos Funcionários
Alimentação com comodidade

erá colocado em funcionamento, a partir 

de 1º de fevereiro, o novo sistema de Sacesso à rede Wi-Fi nas dependências do 

Clube. Com isso, busca-se uma cobertura de 

todo o espaço interno, visando maior seguran-

ça aos associados.

Assim será necessário que todo usuário 

cadastre uma nova senha, o que pode ser feito 

na secretaria, durante o horário comercial

O login e senha serão enviados para o e-mail 

cadastrado e será de uso pessoal. Cada sócio 

proprietário ou dependente poderá ter sua 

senha de uso exclusivo ou, se preferir, apenas 

uma senha para uso de todos os participantes 

da mesma cota. 

Importante ressaltar que a partir de 1º de 

fevereiro, os logins e senhas atualmente 

utilizados deixarão de existir.



VERÃOVERÃO
Projeto

apresenta

clube jaraguaclube jaragua twitter.com/jaraguaclubtwitter.com/jaraguaclubclube jaraguaclube jaragua www.jaraguaclub.com.brwww.jaraguaclub.com.br

SÁBADOSSÁBADOS
21 e 28 janeiro

Orla da Piscina
Festa Brega e Festa anos 80

Belvedere
Boate Teen

20h às 23h

20h às 23h

Alongamento

Axé ou Aeróbica
9h às 10h

10h às 11h

Hidroginástica
11h30 às 12h30

Música com DJ
13h às 17h

Mágica infantil
14h

Alongamento

Axé ou Aeróbica
9h às 10h

10h às 11h

Hidroginástica
11h30 às 12h30

Música ao vivo
13h às 17h

Teatro infantil
14h

SEXTASSEXTAS
20 e 27 janeiro

às

aos

DOMINGOSDOMINGOS
22 e 29 janeiro

Medição de pressão, glicose e pesagem

aos

Medição de pressão, glicose e pesagem

A programação pode ser alterada por motivo de 
força maior, e assim será divulgada previamente 
pelos canais de comunicação do Clube.
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