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Festa Junina

Vem aí Cheiro de Amor
V Cioeesp

Bela festa
de encerramento

EDITORIAL
O frio chegou e com ele um
quadro típico de inverno, a
redução de pessoas presentes no clube. Situação natural e normal, porém, nestes
dois últimos anos com uma
diferença significativa. A frequência de associados ao Jaraguá, no período de abril e
maio, subiu em comparação
aos anos anteriores. Resultado de várias situações onde
possibilitamos ao associado cada vez mais oportunidades
de esporte, lazer, cultura e descanso, não somente no verão,
mas durante todo o ano.
Consideramos o Jaraguá, realmente, nossa segunda casa. E
como toda casa precisa de reformas, aqui também não é diferente. O clube, como já comentei
na edição passada, está passando
por uma remodelagem. “Ele está
cada vez mais bonito e aplausível.”
São comentários que tenho ouvido
e me deixado satisfeito. Mas cuidar
bem, administrar com visão profissional, não é diferencial, é nossa
obrigação.

bola. São jogos muito bem disputados, com lealdade e
amizade, acima de tudo.
As participações de nossos atletas em competições
externas é algo a destacar. São vitórias, medalhas e
troféus: seja na natação, nas competições Pro Máster
e Torneio Escola, seja na peteca, em torneios interclubes, realizados no Olímpico e no Minas Shopping, ou seja
na corrida de rua, onde nossos associados demonstram
toda a capacidade de superação física. Esses atletas
dignificam o nome do Jaraguá, seja onde for.
Agora em junho, em comemoração ao Dia dos Namorados, teremos atrações específicas. No dia 12, organizado pelo Comitê Feminino, show com Ricardo Nazar,
interpretando Chico Buarque. E no dia 13, “Noite dos
Namorados da Melhor Idade”, organizado pelo Clube da
Melhor Idade. Imperdíveis.
Estamos também à porta de mais um
grande evento. Nossa tradicional Festa Junina terá como atração principal
a Banda Cheiro de Amor, prometendo
ser uma das mais concorridas e empolgantes dos últimos tempos. É o que
esperamos, e para isso todas as providências estão sendo tomadas por cada
responsável de área. As atrações musicais, segurança, limpeza, organização,
atenção aos pormenores, tudo para
que, ao final da festa, nosso associado saia plenamente satisfeito. Vale a recomendação, vir de táxi ou em grupo de
amigos e parentes num só carro, para que o congestionamento no entorno do clube seja minimizado e a tranquilidade do sócio seja maior.

Administrar com
visão profissional
não é diferencial, é
nossa obrigação.

Como é do conhecimento de todos,
desde o ano passado foi implementado, em parceria com a
Fatec CDL/BH, o Projeto MAIS Jaraguá, onde o funcionário
tem oportunidade, através de cursos e oficinas, de adquirir
conhecimentos específicos. A consequência é seu crescimento profissional e o aprimoramento no atendimento aos
nossos associados. Dia 18 de maio, fizemos a entrega de
certificados a todos que participaram da primeira etapa. E
aproveitamos a ocasião para homenagear os funcionários
que possuem mais de 15 anos de serviços prestados ao
Jaraguá. Parabéns a todos!
Maio, mês especial por celebrar o Dia das Mães. E por assim ser, o tratamos de maneira também especial, com uma
programação direcionada à mulher, à mãe, à família. Eventos bem organizados e muito prestigiados por associados
e convidados. Tivemos o baile, missa, almoço musical, distribuição de brinde, peça teatral e gincana, tudo em prol de
uma maior participação da mulher no dia a dia do clube e,
é claro, para homenagear a todas as mães jaraguenses.
Em paralelo, acontecem os campeonatos de buraco, truco e sinuca, e ainda o Cifu e Tatuzinho onde, a cada rodada, podemos constatar o gosto nato do brasileiro pela

E em atenção às crianças, teremos novamente o Arraiá Mirim, no dia 16 de junho com muitas atrações e brincadeiras.
Contamos com você no Jaraguá.
Forte abraço e boa leitura.

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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Quem é
Quem
A partir desta edição, quando estamos prestes a
completar a metade do mandato da atual Gestão
(2011/2013), a Revista Jaraguá apresentará, em
cada edição, o trabalho voluntário e dedicado de
cada sócio à frente da Diretoria Executiva. Será
abordado, de forma objetiva, quem é quem na
atual administração e como é o cotidiano de cada
diretor em sua respectiva área de atuação dentro do Clube.

Temos a honra de começar com Marco Antônio Faria, Vice-Presidente, 51 anos, empresário do ramo gráfico. Faria, como
é conhecido por todos no clube, casado, tem duas filhas e um
netinho. Homem dedicado à família e ao trabalho.
O tempo dedicado ao Jaraguá é de puro prazer, pois como diz:

“nasci e cresci no clube.” Desde o começo, trabalha a “quatro
mãos” com o Presidente Goes. As decisões são tomadas em
sinergia total, onde sua experiência profissional à frente de uma
empresa com mais de cem funcionários, o ajuda a administrar
pequenos percalços e tomar medidas corretas, sendo que, “a palavra final é sempre do Presidente”.
Tendo como competência oficial diante do
Estatuto Social do Clube, somente substituir
o Presidente quando de suas faltas e impedimentos, Faria vai muito mais além do inciso
II do art. 59, que diz: “Colaborar na administração do Clube”. Faria faz questão de estar
presente ao clube, diariamente, seja na sala
da Presidência, despachando em conjunto
com Goes, seja na academia, área que se
tornou responsável, ou seja em locais do clube, os quais percorre periodicamente. E ainda
sempre que solicitado, atende individualmente o associado que
busca informações junto a ele.
“O trabalho diário nem sempre é visto pelo associado. A manutenção de equipamentos, piscinas, brinquedos, quadras, campos, etc. é nossa obrigação, e fazemos questão de fazê-lo com
dedicação e responsabilidade”, finaliza Faria.
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FALE COM O CLUBE
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“Gostaria de parabenizar o clube pela iniciativa de abrir a portaria B durante a semana.
Meus filhos têm aulas de futebol durante a semana e facilitou bastante para todos nós.”
Juliana Augusta Bello e Silva – cota 4318
“Parabenizo o grupo feminino do Clube Jaraguá pelo brilhantismo e organização
por ocasião da missa das mães, dia 13/05/12. Durante o culto, eu e minha família
nos emocionamos pela beleza do culto e por lembranças familiares fortes, que nos
marcaram ao longo dos anos. Essa é uma das coisas que marcam a família Jaraguense.”
Lívio Francisco de Assis Silva - cota 2360
“Sr. Presidente Goes, sou sócio recente. Tenho usufruído com muita alegria das
benesses do clube. Escrevo para elogiar sua gestão e principalmente as áreas de
eventos e esportes. Domingo, 13/05, a missa foi muito bem organizada e também
adequada. As atividades no futebol (CIFU) são excelentes. A equipe da secretaria:
Daniela, Cristiane e Luiz são pessoas atenciosas e prestativas.”
Reginaldo Ferreira Barbosa - cota 2643
“Por motivos pessoais e empresariais, não poderei dar continuidade à assessoria do vôlei
masculino do Jaraguá. Apresentamos o Sr. Marcelo Ribeiro França, que foi indicado por
mim e pela Diretoria de Esportes Especializados, para a função de assessor. “
André Loretto Barbosa – cota 4724
“Grata pela lembrança do cartão do Dia das Mães, e também muito bem escolhida
a música do Toquinho: remete à minha infância, pois cantava para a minha mãe,
anos seguidos, essa música!”
S. Rodriguez
“ Prezados dirigentes deste magnífico clube Jaraguá.
Realmente estamos carentes de um novo restaurante na área da piscina da passarela.
O Belvedere poderia receber um self-service de melhor qualidade do que aquele que
temos na parte inferior da piscina olímpica. Tira-gosto tipo comida de buteco. Além
de carnes, peixes, frutos do mar variados (empanados, assados, cozidos), espetinhos
(daqueles que são servidos em recepções), queijos, azeitonas, ovo de codorna em
conserva, presunto em cubo, queijo empanado, salaminho, tomate seco, etc. Olha, já
estamos cansados de só ver pastel, coxinha, steak, espetinho de medalhão de frango
(velho e duro). É uma pena não podermos ter de volta a velha garrafa de cerveja,
pois cerveja em lata também é de lascar. Outra necessidade associada é poder fazer
qualquer tipo de pagamento com cartões, seja de débito ou de crédito. Hoje em dia
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PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:
revista@jaraguaclub.com.br
dificilmente andamos com dinheiro na carteira. Obrigado!”
Roberval de Freitas Santos cota 000101
“Agradeço a gentileza do envio do Informativo Jaraguá Country Clube,
parabenizando-os pelo brilhante trabalho.”
Elaine Matozinhos - Vereadora - Líder do PTB
“Gostaria de parabeniza-los pela abertura da portaria B durante a semana.
Estou adorando , para quem mora na região do Dona Clara ficou muito bom.
Parabéns e obrigado.”
Luciano Candido de Souza Neto – cota 2335
“Foi uma grande honra participar do V CIOEESP e trabalhar com essa BIG equipe.
Obrigada pelo carinho de todos.”
Dalci de Oliveira Cândido – cota 1589
“A academia poderia inovar em aula coletiva. Só o spinning fica cansativo e enjoa.
A mulherada agradece.”
Roberta Fernanda Nunes - cota 2543
“Gostaria de pedir a revisão dos equipamentos da academia e alguns precisam de
ser trocados urgentemente.“
Guilherme Gonçalves Coelho – cota 4005
“Neste domingo (22/04) perdi meu filho de 2 anos e 10 meses no parquinho. Fiquei
louca de preocupação e pedi socorro na gerência. Imediatamente os funcionários foram
informados pelo rádio e toda a equipe se mobilizou na busca pelo meu filhinho. Foram
momentos de desespero e pânico, mas gostaria de parabenizar a equipe pela prontidão,
competência e dedicação. Encontramos o Nícolas bem distraído e se divertindo sozinho
perto das piscinas, graças a Deus, e a toda a equipe, são e salvo. Obrigada!!!”
Adelina Aparecida Serakides Barbosa – cota 2643
Nossos pêsames aos familiares de:
- Pedro Antônio R. Guimarães, o Pedrão, falecido em 14/04/12
- Jamil Jeber, falecido em 20/04/12
- José Maria Cobra, ex-diretor, ex-atleta da peteca do Jaraguá, falecido em 28/04/12
- Blayr Barbosa da Cruz, um dos fundadores da Pelada dos Milionários ex-conselheiro,
falecido em 19/05/12

ALTERAÇÃO DA MESA DIRETORA DO CONSELHO FISCAL
Com a solicitação de licença do Conselheiro e Secretário, Sr. Odilon Aurino Melo, de acordo com o Art.44,§3º do Estatuto Social
do Clube, a Conselheira Shirley Cristina Campos Queiroga, foi
eleita em 23 de abril para a função de Secretária (Art.49, inciso

I, letra “c”, do Estatuto Social do Clube),tomando posse imediato.
Túlio Décio Alves Pereira, conselheiro suplente, foi convocado
para compor o Conselho Fiscal, de acordo com Art.44, §2º do
Estatuto Social do Clube.
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DiA DAS MÃES

DiA DAS MÃES
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Missa e Almoço Musical
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Baile das Mães

No mês de maio, mês das mães, vários foram os momentos
em que o Clube Jaraguá prestou homenagem a elas. Tudo
começou com o Baile das Mães, realizado na noite de sexta-feira, 11, onde, o salão social, praticamente lotado de
sócios e convidados, foi palco de um belíssimo espetáculo
de Vander Lee. O cantor e intérprete, revelação da MPB,
fez todo mundo cantar e dançar. A emoção foi grande e
a satisfação foi geral.
Logo após foi a vez da Banda Conexsom, que não deixou
ninguém parado. A confraternização foi até altas horas
da madrugada, onde o reconhecimento pela qualidade
da festa foi unânime, simbolizado pelo depoimento
da sócia Suzana Moreira: “o baile foi sensacional, um
dos melhores que participei aqui no clube. O show do
Vander Lee foi muuuito bom. A banda, excelente e o
serviço de buffet, de primeiríssima.”

Vander Lee

Domingo, 13 de maio, no Belvedere lotado de associados, foi celebrada a missa em homenagem às mães,
pelo Padre Gleicion. Na oportunidade, houve ainda a
entrega de brindes às mamães, seguido de almoço musical no salão social. Mais um evento de integração da
família jaraguense.

Gincana das Mães
Numa iniciativa do Comitê Feminino, em parceria com a Diretoria Executiva, aconteceu no sábado, 19 de maio, a Gincana
das Mães. Foi uma tarde de pura alegria e descontração. Sob
o comando do professor Leo e Núbia no controle do som,
houve várias provas e brincadeiras para as mamães e seus
filhotes. Veja fotos em nosso site.

Missa

momento de bem-estar, onde pudemos ficar próximos de
nossos filhos e brincar com eles.” Simone França, mãe de
Giovanna de 11 anos e de Rafaela, de 5 anos. “Essa é uma
boa iniciativa, é a verdadeira integração da família.” Maurício
França, que também participou da Gincana dos Pais.
“Gostei, valeu a pena vir e brincar com minha filha nesta tarde de sábado. No clube, custa ter eventos como esse voltado
para a mulher. Sugiro mais eventos voltados para a mulher.
Gostei muito”. Katia, mãe de Júlia Resende, de 6 anos.

“Por termos uma semana sempre corrida, a gincana foi um

Mães e filhos

Teatro
Mais um evento cultural movimentou os associados. Em
15 de maio, numa iniciativa do Comitê Feminino, em parceria com a Diretoria Social foi apresentada no salão social
a hilariante peça ‘‘Comi uma Galinha e tô pagando o Pato’’.
Sucesso de bilheteria, e como não poderia deixar de ser, foi
também no Jaraguá um sucesso. Numa noite chuvosa e
friorenta, mais de 700 pessoas estiveram presentes e puderam rir e se deliciar com a perfomance dos atores em
cena. Valeu a pena ir! Aguardem novos eventos culturais.

Goes, Quintão, componentes do Comitê
Feminino e os atores Carlos Nunes e Hudson

Simone com as filhas Giovanna e Rafaela - 1º lugar
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DiA DAS MÃES

Confraternizações para aS Mães

No sábado, 12 de maio, véspera do Dia das Mães, algumas confraternizações particulares em homenagem às elas
aconteceram no Jaraguá. Destacamos duas em particular: Pelada do Vagalume e Pelada do MEH.

Vagalume
12 de maio foi véspera também da decisão do campeonato mineiro, e por isso houve um “Atlético e América” para celebrar
essa comemoração tão especial. Após o jogo que terminou com a vitória americana por 4x1, aconteceu uma farra com a presença da família, esposas, mães e a presença do Vice-presidente, Marco Faria.

CORRIDA
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CORRIDA A TODO VAPOR

Na 1ª Etapa do Circuito Athenas de Corrida,
realizada ao redor da Lagoa da Pampulha,
na manhã de domingo, 20 de maio, a equipe
Jaraguá, representada por 38 atletas, contou
com uma estrutura completa: tenda, banners,
colchonetes, hidratação com água, bebida
isotônica, frutas e barra de cereais, sob a coordenação dos professores Wendel, Bruno e
Emerson.

Os destaques foram a atleta Anna Lúcia que
ficou em 1º lugar em sua faixa etária, e as
atletas Jeanine Magalhães e Tatiana Soares,
que ficaram em 3º lugar em suas respectivas
faixas etárias.
América Vagalume

MEH
A pelada do MEH foi fundada em 14/10/1989 por três amigos (Marcelão, Eymar e Hermes), este último ex-presidente
do Clube Jaraguá. Hoje a pelada conta com 41 peladeiros,
entre efetivos e convidados, num clima de muita harmonia e
amizade. E nesse sábado a festa foi especialmente para as
mães da pelada.

Atlético Vagalume

O presidente da Pelada do MEH, Márcio do Couto e demais
participantes e convidados, tiveram a presença do vice-presidente do Clube, Marco Faria.

O evento em homenagem às mães da pelada, deste ano, foi
cuidadosamente planejado e organizado pela Tânia Leopoldino, esposa do peladeiro e também diretor social da pelada,
Delcyro Junior, e contou com a colaboração da Tatiana, esposa do peladeiro Fernando.
Com o tema “Festa do Havaí”, nenhum detalhe foi esquecido.
Desde o convite temático, enviado a cada mãe, assim como
a decoração bem colorida com muitas flores, frutas tropicais,
o colar havaiano floral, dado a cada convidado que chegava à
festa, os deliciosos drinques, a cerveja gelada que não podia
faltar, os petiscos, até o saboroso almoço preparado na chapa, seguido da tentadora sobremesa: sorvete acompanhado
de uma cascata de chocolates, regada sobre as frutas.
Tudo isso ao som da dupla contratada para animar e alegrar
ainda mais a confraternização. Como presente, cada mãe recebeu um exclusivo e lindo chinelo havaiano, personalizado
com seu nome.

Organizadoras
Tânia e Tatiana

Seis atletas do Jaraguá entraram na relação
de atletas TOP 300 do Circuito Athenas/2011,
publicada pela revista The Finisher de circulação nacional.
Abaixo relação dos atletas:
Leonardo Mesquita
Antonio Campos
Ricardo Vilarim
Wagner Santos
Raimundo Chaves
Delfino Silveira

Equipe do Jaraguá
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CIFU E TATUZINHO

Cifu

é futebol, lazer
e descontração

ais de 700 sócios peladeiros, amantes do futebol, participam do mini campeonato brasileiro, o
CIFU 2012 - Campeonato Interno de Futebol do
Jaraguá. São 44 equipes divididas por categorias,
disputando até 8 julho, esta competição que agrega esporte,
lazer, competividade e farra.
O Cifu é uma forma de fazer novos amigos, é uma integração
entre sócios antigos e novatos, interação entre atividade física e
socialização. O Cifu faz parte da história de muitos e muitos sócios,
e muitos também fazem parte da história desse campeonato há
41 anos. São famílias inteiras unidas em volta de uma bola. Ela é
motivo de encontros e desencontros. Exemplos de irmãos participantes são vários, como os da foto na página ao lado.
E neste tempo de frio, onde o inverno vem chegando aos poucos,
o clube se torna o local ideal para resenhas quentes após os jogos.
Isso é o Cifu, aclamado por muitos como o maior campeonato de
futebol amador de clube de lazer do Brasil.

A regra é clara: inscreveu, tem que participar.
Este ano, no regulamento do campeonato tem uma novidade que há muito tempo era esperada: penalidade para
aqueles participantes que teimam em fazer inscrição,
pegam o uniforme e nem aparecem para jogar. A partir
deste ano, caso haja necessidade de falta, o atleta deve
apresentar justificativa ao líder do time. As faltas, sendo
constantes e não justificadas, o assunto será levado para
Comissão Disciplinar que aplicará a pena conveniente,
podendo o atleta até ser impedido de inscrição no Cifu
do ano seguinte.
São normas muito bem-vindas e aceitas pela maioria.

CIFU E TATUZINHO
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Time dos irmãos no Cifu

Tatuzinho
Campeonato infanto-juvenil, mas também conhecido como
torneio da família. Em todos os jogos, pais, mães, avós, tios
e, se pudesse, papagaio e cachorrinho, todos torcendo pela
criançada. A emoção é fator principal deste campeonato onde
o importante é competir. Sem dúvida alguma, nesta fase da
vida, a criança deve aprender a se relacionar com o próximo,
aprender a socializar-se, a competir, vencer e perder. E nestes
casos, o exemplo dos adultos é fundamental. E assim caminha o Tatuzinho 2012, com choros, sorrisos, mas acima de
tudo integração geral da família jaraguense.
Aos sábados e domingos, até 8 de julho, vá ao Jaraguá, torça,
vibre e acompanhe pelo site os resultados e fotos dos jogos.
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Festa Junina
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Festa Junina do Jaraguá
Confraternização de família e amigos

C

om a tradição de sempre, surpreender e emocionar os convidados, vem aí mais uma edição
da Festa Junina do Jaraguá, dia 23 de junho,
sexta-feira, a partir das 18 horas. Uma grande
estrutura espera por você e sua família.
Para garantir a diversão, o público terá vários ambientes
com música de ritmos variados. A grande atração da noite
será a Banda Cheiro de Amor, que vem motivada a não
deixar ninguém parado no estacionamento onde ficará o
Palco Principal, que terá ainda abrindo o show, Henrique
Jota e Liana e logo depois a dupla sertaneja universitária,
que vem fazendo o maior sucesso, Alan & Alex.
No palco da Piscina, teremos várias outras atrações e
estilos musicais, do pagode ao forró, passando por músicas românticas e sertanejo. Vale conferir os ritmos
dançantes do Grupo Ascensão, Banda Wpontocom, o envolvente forró do Bicho de Pé e ainda show inédito de
dança country.
A brisa da noite com certeza vai convidar a todos para
experimentar todas as delícias das barraquinhas espalhadas pelo clube. Dentre os quitutes típicos, teremos
churrasquinho, cachorro quente, milho verde, pipoca,
doce diversos, quentão e a cervejinha gelada de sempre. Veja mapa ao lado com as localizações da barracas
e os vários ambientes, nos quais terão música ao vivo.

“Baile na roça” com segurança
A festa junina do Jaraguá é um verdadeiro Baile na roça,
onde não falta muita muié bunita e rapaz galanteador. E
com a expectativa da presença de mais de 8 mil pessoas,
o Clube, em parceria com Signaltec, Prefeitura de Belo Horizonte, Bhtrans, Guarda Municipal, e apoio incondicional
da Polícia Militar, preparou um grande plano de ação no intuito de garantir a segurança e o conforto dos convidados.
A segurança interna será total, várias câmeras de monitoramento e a instalação exclusiva do “olho vivo”, a mesma
usada pela Prefeitura de Belo Horizonte em locais públicos e de grande movimentação. Serão mais de noventa
seguranças e o quadro funcional do Jaraguá dando completa assistência. No entorno do clube e região, o aparato
da polícia com efetivo significativo de homens será total,
haverá policiamento motorizado e a pé, visando manter
a tranquilidade dos participantes do evento e da comunidade vizinha.

Vá de taxi
A fim de evitar desconforto na chegada ao procurar vagas para estacionar o carro e, após a festa, para
que não haja problemas de dirigir alcoolizado, é solicitado a todo associado que vá de
táxi ou, pelo menos, junte uma turma de
amigos e parentes e sigam todos num só
veículo.
Mas atenção: é preciso que o motorista
da noite não faça uso de bebida alcoólica. Major Jean alerta ainda para
que “não deixem roupas ou objetos
de valor dentro do carro em local
visível”, sendo essa atitude chamariz para arrombamento de
veículos.
E caso algo inoportuno
aconteça com você
nas imediações
do clube, ligue
imediatamente
190 ou
o celular
da Base
da PM do
Jaraguá, que
ficará de
plantão:
8877-1849

Fique
atento
às alterações
A partir das 7 horas da manhã do dia 23 de junho, no entorno do Clube será instalada uma sinalização
especial a fim de orientar os motoristas em
relação às mudanças no trânsito local. Algumas áreas serão isoladas e o fluxo de veículos, reduzido. Fiscais da Bhtrans estarão
de plantão no local informando e orientando motoristas e pedestres.

Festa Junina
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Outra alteração será a mudança no itinerário da linha
9501, no sábado, a partir das 20 horas, até o início da
manhã do dia 24: sentido bairro/centro: PC, Rua Boaventura, Rua Calunga (à esquerda), Av. Isabel Bueno
(à direita), sequência do trajeto. Sentido centro/bairro:
Av. Isabel Bueno, R. Teófilo Gomes (à esquerda), Rua
Boaventura(à direita), PC.

Informações técnicas:
Várias equipes ficarão de prontidão, sendo 35 agentes
de limpeza, 41 barraqueiros comercializando comidas
típicas e bebidas variadas, 24 banheiros químicos, ambulância UTI – AART e a eficiente e prestativa equipe
de funcionários do
Jaraguá.
A mesa na
área vip no
espaço do
Palco Principal terá o
valor de R$
60,00, convite para não
sócio, o valor
de R$ 80,00 e
para não sócio
com idade de 6 a 14
anos, o valor será de
R$ 35,00. Veja mapa
da Festa Junina ao lado.

ATENÇÃO
– AVISOS
IMPORTANTEs
- Dia 23 de junho, o Clube
não abrirá para uso de suas
dependências para lazer e
esporte.
- A entrada de sócio somente
será permitida com carteira
do clube e identificação biométrica. Aquele que não levar
a carteira e tiver problema na
identificação biométrica, entrará somente com identificação do
número da cota, mediante apresentação da carteira de identidade.

II ARRAIÁ MIRIM
No dia 16 de junho, de 16h às 22h, no estacionamento em frente às saunas e no parquinho, acontecerá o II
Arraiá Mirim do Jaraguá. Sucesso absoluto no ano passado, a festa infantil volta com força total e com mais
atrações para a criançada.
Barraquinha com comidas típicas, brinquedo inflável,
quadrilha infantil, pescaria, boca do palhaço, tiro ao alvo
e muitas outras brincadeiras. E a novidade será o show
de Rafael Almeida para alegrar ainda mais a família jaraguense. É imperdível!!!

Ensaio de quadrilha infantil
Alô mamães e papais, inscreva sua criança, com idade
entre 5 e 12 anos para dançar quadrilha. Ensaio aos
sábados e domingos, de 15h às 16h. Envie e-mail para
eventos@jaraguclube.com.br ou ligue 3490-9117 /
3490-9119.

MAPA DA FESTA
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V CIOEESP
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V CIOEESP

Festa de Encerramento

do V Cioeesp
Como não poderia deixar de ser, a festa de encerramento do V Cioeesp, realizada na sexta, 27/04, foi prestigiadíssima e contou com a presença dos atletas, diretoria, familiares e convidados ilustres, dentre eles, o Secretário
Municipal de Esportes e Lazer, Zito Vieira e os Vereadores Pablito e Sérgio Fernando.
Houve a entrega de faixa à Garota Cioessp, Ana Luiza e medalhas aos melhores. Após a solenidade aconteceu o
jantar ao som da Banda Aquarius.
A todos atletas, diretores e assessores envolvidos, parabéns pela demonstração de organização e integração, e até o VI Cioeesp.

Basquete

Vôlei Feminino
Tênis

Peteca

Supino

Xadrez

Assessores homenageiam Serjão

Vôlei Masculino

Nado Sincronizado

Natação
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NATAÇÃO
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Destaque

na Natação

Ana Luiza, Garota Cioessp 2012 recebe a faixa

M

Futsal

Hideki

Corrida

Vereadores Pablito e Sérgio Fernando com Goes

Interclubes no Minas Shopping
De 14 a 27 de maio o Minas Shopping foi palco da etapa mineira da V Liga Brasileira de Peteca. O evento, realizado na praça
central do primeiro piso, teve a montagem de uma arena com
quadra de piso emborrachado, placar eletrônico e lugares para
espectadores e reuniu atletas profissionais da Confederação
Brasileira de Peteca.
Durante o período, foi realizado também um torneio entre os
clubes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e o Jaraguá
esteve presente garantindo alguns troféus. Parabéns a todos
atletas que, mais uma vez, elevaram externamente o nome de
nosso clube.
Liga Brasileira - Jaraguá vice campeão categoria feminina: Patrícia Letuza, Gláucia e Carol
Interclubes – Jaraguá vice campeão categoria mista: Ronaldo,
Sérgio, Carol
Interclubes – Jaraguá vice campeão categoria especial: Agnelo,
André e Wesley

ais uma promessa surge na natação do Jaraguá. O Atleta
mirim, Hideck Hanaoka, de apenas 8 anos, vem se destacando em todas provas que participa, representando nosso
clube. Os pais, Roberto e Cláudia Hanaoka são os principais
incentivadores do filho prodígio. Na escolinha do Jaraguá desde bem
cedo, Hideck é uma criança comprometida com os treinamentos e muito
“doce”, segundo palavras da Assessora do Parque Aquático, Dalci Cândido.
A mais recente demonstração de sua capacidade aconteceu na 2ª etapa do Torneio
Pro-máster, realizado em 5 de maio, no Clube dos Oficiais, quando Hideck, representando o Jaraguá, conquistou medalhas de 1º lugar no estilo livre de 25 metros e no estilo peito.

Natação continua brilhando
A equipe de natação do Jaraguá mostrou sua força no V Cioeesp, tendo o maior número de participantes entre todas as
modalidades disputadas, 54 atletas. E o destaque continua
em provas externas.

-Em abril, 17 atletas máster participaram da Travessia dos Fortes,
no Rio de Janeiro.

- Em 19 de maio, a equipe máster participou da 2ª etapa do Campeonato promovido pela Federação Aquática Mineira – FAM.
-Em 25 de maio, a equipe infantil participou da 3ª etapa do Torneio
Escola, realizado no Clube dos Oficiais. Em todas as competições, o
Jaraguá obteve excelentes resultados. Parabéns a todos!

Natação e Hidro Noturnas
Serjão, Erick, Waldir, Bira, Carol, Wercilei,
Ronaldo, Agnelo, Thompson, Elcio e Rubinho

Com a chegada do frio, muitas pessoas param de praticar esportes, principalmente a natação. Mas não é isso o que acontece
com alguns sócios. Motivados a dar continuidade aos treinamentos, mesmo na época do inverno, alunos e atletas caem na água
nas noites de terça e quinta-feira. São treinamentos de natação
com o professor Chico e aulas de hidroginástica com o professor
Fábio Abreu.

E vale a recomendação final: toda e qualquer atividade física,
conciliada com educação alimentar, proporciona aos atletas alcançar seus objetivos desejados.

O treinamento da natação acontece de 19h10 às 20h40, às
terças e quintas, para atletas e iniciantes. De acordo com Chico,
“a turma é bem alegre, animada e disposta.” Quem deseja se
aperfeiçoar e garantir uma socialização amiga, inscreva-se nesse horário. Vale a pena.
Atividade aeróbica, com baixo impacto nas articulações, a hidro
objetiva a queima de gordura e é indicada para pessoas em recuperação física e para aquelas que desejam emagrecer. Mas
Fábio alerta: “neste caso o ideal é conciliar a hidro com outras
atividades físicas. Em pouco mais de 15 semanas de dedicação
às aulas, o aluno começa a sentir diferença”. Outros principais
reflexos para os praticantes: equilíbrio, capacidade coordenativa,
fortalecimento e enrijecimento muscular, melhoria do condicionamento cardio-respiratório.

Treinamento puxado

Alegria é geral
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Administração

CERTIFICADOS AOS FUNCIONÁRIOS
O Jaraguá Country Club, em parceria com a Fatec –
CDL/BH, finaliza a 1ª etapa do Projeto MAIS Jaraguá. O
objetivo é proporcionar aos funcionário, oportunidade
de crescimento profissional através de aprendizagem
e aperfeiçoamento de técnicas para um melhor atendimento ao cliente. Os cursos ministrados até então
foram: Excelência no Atendimento e a Oficina Trabalho
em equipe.

No dia 18 de maio, foram entregues certificados, pela
Diretoria Executiva, aos funcionários participantes, em
reconhecimento à dedicação dos mesmos nos cursos,
Em solenidade que contou com a participação de Diretores, Presidentes dos Conselhos e professores, ainda
foram homenageados os funcionários com mais de 15
anos de serviços prestados ao Clube.
Parabéns a todos que trabalham em prol de um melhor atendimento aos associados.

Artigo

AGRIPA VASCONCELOS

O grande escritor desconhecido
Agripa Vasconcelos nasceu em 12 de abril de 1.900, em
Matozinhos, então Distrito de Santa Luzia (MG), tendo falecido em 21 de janeiro de 1.969.
Aluno brilhante do Colégio Azeredo, passou para o Instituto
Fundamental de Belo Horizonte, onde foi aluno de Carlos
Góes e Aurélio Pires, que o consideraram o melhor aluno
que tiveram. No Grambery, de Juiz de Fora, teve como mestres Brant Horta, Nestor Massena e Mário Magalhães, os
quais estimularam sua vocação literária.
Aprovado com distinção em todos os exames preparatórios
para a faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, após o último exame, o Catedrático Afonso Peixoto quis conhecê-lo,
tornando-se grandes amigos até o falecimento do professor.

Turma da tarde

Turma da manhã

Nas lojas O Boticário Jaraguá/Planalto, você encontra o presente ideal.

Loja Jaraguá: Av. Isabel Bueno, 768, loja 15 Tel.: 3492-0281
Loja Planalto: Av. Doutor Cristiano Guimarães, 1790, lojas B e C Tel.: 3494-2112
No Dia dos Namorados,
provoque as emoções mais intensas
com presentes de O Boticário.
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Na epidemia de gripe de 1.918, como interno da Assistência
Pública do Rio de Janeiro, levado por Leal de Souza, prestou
serviços a Coelho Neto, que o considerou, como escreveu,
um dos seus maiores amigos.Teve a honra de ser interno
do grande médico e Mestre Miguel Couto, que o considerou um de seus alunos mais inteligente e dedicado e o
tratava como um filho. Ele foi cognominado de representante de Minas Gerais, não só pela sua inteligência como pelo
grande círculo de amizade que conseguiu formar. Prof. Dr.
Miguel Couto até chorou quando ele foi para o Instituto
Manguinhos, a convite do Diretor Prof. Dr. Carlos Chagas,
convite irrecusável. Foi aprovado com distinção em sua
defesa de tese sobre o tema “Estudos dos Aneurismas
Artério-venosos”.
Com o seu livro SUOR DE SANGUE, obteve, por unanimidade, o prêmio Olavo Bilac, da Academia Brasileira de
Letras. Sua bagagem literária é invejável. Aos 22 anos
entrava para a Academia Mineira de Letras, com o livro
de versos SILÊNCIO, (cuja edição foi esgotada no Rio de
Janeiro, em 30 dias), na vaga deixada por Alphonsus de

Guimarães. Para Agripa, os melhores poetas, contistas,
ensaístas e romancistas da América do Sul, eram de Minas Gerais. A nosso ver, o maior romancista e pesquisador de Minas Gerais e um dos mais importantes da
literatura Brasileira foi, sem sombra de dúvida, Agripa
Vasconcelos . Além de médico e escritor, foi também
Deputado Estadual, onde prestou relevantes serviços ao
Estado, usando sua invulgar inteligência.
Por que nós usamos o título UM DESCONHECIDO? Sempre que nós perguntamos a alguém se sabe o autor
de Dona Beija ou Chica da Silva, em todas as Livrarias
que entrei, não só em Belo Horizonte, como nas Capitais de outros Estados e em grandes cidades que estive,
ninguém soube me responder. Ainda não encontrei uma
pessoa que soubesse que ele foi o maior contista de
Minas Gerais. Um grande pesquisador. Mas quando nós
interpelávamos: você já ouviu falar em Dona Beja, Chica
da Silva, Gongo Soco (Ciclo do Ouro), Chico Rei, (Ciclo
da Escravidão em Minas Gerais), Fome em Canaã, Sinhá
Braba (Dona Joaquina do Pompéu), a maioria das pessoas respondia que já viram novelas e filmes, mas o
autor eles desconheciam. Incluímos ai muitos indivíduos
até com curso superior, o que é lamentável.
Fiquei muito satisfeito e até eufórico ao ver os viadutos
da Av. Cristiano Machado com nomes de escritores mineiros como Murilo Rubião e outros, homenagem muito
merecida que considero de grande importância cultural.
Lamentavelmente eu não vi o nome de Agripa Vasconcelos em nenhum viaduto. Existe apenas uma pequena
rua, em um bairro de Belo Horizonte, com o seu nome.
Quem sabe temos algum educandário com seu nome?
Dr. Maurício Cardoso
Membro do Conselho Deliberativo
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MATÉRIA

INFORME DA SINUCA

Numa confraternização entre jogadores, amigos, família e diretoria, no domingo, 20 de maio, aconteceu a entrega
de medalhas e troféus aos vencedores da 1ª etapa do calendário de eventos da Sinuca.
Torneio Verão de Sinuca 2012
Realização: Março
Categoria Prata
Campeão: Guelo
Vice: Miguel
3º lugar: Moreira
4º lugar: Mainha
Categoria Ouro
Campeão: Zema
Vice: José Maria
3º lugar: Deka
4º lugar: Rodrigo

Torneio Vapt Vupt mensal 2012
Realização: fevereiro a maio (nº 66, nº67 e nº67)
Torneio 66/2012
Torneio Ouro: Campeão Leandro, 2º lugar Zema, 3º lugar Madeira
Torneio Prata: Campeão Laerte, 2º lugar Valtinho, 3º lugar Fassini
Torneio 67/2012
Torneio Ouro: Campeão Rogério, 2º lugar Leandro, 3º lugar Zema
Torneio Prata: Campeão Mainha, 2º lugar Ricardo, 3º lugar Moreira
Torneio 68/2012
Torneio Ouro: Campeão Luis Rogério, 2º lugar Rogério, 3º lugar Fajardo
Torneio Prata: Campeão Sadi, 2º lugar Tony, 3º lugar Fassini

Torneio Interclubes
Realização: 22/03 a 22/04
Categoria Prata: Jaraguá 29x17 Labareda
Jaraguá (Guelo, Mainha, Miguel, Valtinho, Sadi e Angelo Victor,
com coordenação de Gusmão)
Destaque: Guelo, que em 10 jogos, ganhou 8
Categoria Ouro: Jaraguá 28x22 Labareda
Jaraguá (Leandro, Magela, Zema, Madeira, Luiz Rogério, Rodrigo
e Deka,com a coordenação de Ângelo)
Destaques: Leandro e Magela, que em 10 jogos, ganharam 7

Torneio Interclubes
Realização: 22/03 a 22/04
Categoria Prata: Jaraguá 29x17 Labareda
Jaraguá (Guelo, Mainha, Miguel, Valtinho, Sadi e Angelo Victor, com
coordenação de Gusmão)
Destaque: Guelo, que em 10 jogos, ganhou 8
Categoria Ouro: Jaraguá 28x22 Labareda
Jaraguá (Leandro, Magela, Zema, Madeira, Luiz Rogério, Rodrigo e
Deka,com a coordenação de Ângelo)
Destaques: Leandro e Magela, que em 10 jogos, ganharam 7

Geral

Ser jovem
A juventude não é um período da
vida, ela é um estado de espírito, um
efeito da vontade, uma qualidade da
imaginação, uma intensidade emotiva, uma vitória da coragem sobre a
timidez, do gosto da aventura sobre o
amor ao conforto.

Não é por termos vivido um certo número de anos que envelhecemos, envelhecemos porque abandonamos o nosso ideal.

Cada dia melhor

O Clube da Melhor Idade está, a cada dia,
mais integrado e, a cada festa, demonstra mais vitalidade. Seus bailes, cada vez
mais prestigiados, agora possuem mesas
cativas para aqueles associados frequen-
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Os anos enrugam o rosto, renunciar ao ideal enruga a alma.
As preocupações, as dúvidas, os temores e os desesperos são
os inimigos que lentamente nos inclinam para a terra e nos
tornam pó antes da morte.
Ser jovem enquanto te conservares receptivo ao que é belo,
bom e grande. Receptivo às mensagens da natureza, do homem, ao infinito.
E se um dia teu coração for atacado pelo pessimismo e corroído pelo cinismo, que Deus então se compadeça de tua alma
de velho.
Meus amigos, vamos tentar nos conservar jovens para sempre.
Um abraço a todos

Hilda Goes
tes todos os meses. Essas mesas já representam 50% do
total disponíveis e asseguram aos donos, lugar certo em todos os bailes que acontecerão até o final do ano. Quem desejar adquirir mesa cativa, entre em contato com a secretaria do clube. O valor da mesa será debitado mensalmente no
condomínio. É tranquilidade e segurança para o associado.

Baile das Mães

da Melhor Idade

Melhor idade homenagem
Beto Goes e Valtinho

Goes e Zema

Basílio e Guelo

E na noite de 16 de maio, aconteceu o Baile das Mães da
Melhor Idade, com muita animação, alegria e descontração, características peculiares. A senhora Hilda de Melo
Rocha foi homenageada como Mãe Símbolo da Melhor
Idade. Muito comovida, recebeu flores do Presidente do
CMI, David Raad, e agradeceu a homenagem. Veja mais
fotos em nosso site www.jaraguaclub.com.br
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GESTÃO INTEGRAÇÃO

Relacionamento

afinado
E
m 11 de maio, a Base da Polícia Militar, instalada
no coração do bairro Jaraguá , representada pelo
Comandante da 16ª Cia Especial, Major Jean Jacques, recebeu das mãos do Presidente Goes, representante maior do Jaraguá Country Club, o documento que
oficializa a doação de um conjunto de mesa e 4 cadeiras,
além de um painel de aço que servirá de apoio na divulgação de informações precisas à sociedade. A doação foi
o reconhecimento público da importância e da segurança que o serviço desenvolvido pela PM representa para a
comunidade local. Além disso, o sócio do Jaraguá, Mauro
Pires, representando a classe empresarial da região documentou também a doação de um notebook para auxiliar o
trabalho dos policiais.

Afonso Costa, Sérgio Freitas, Arnaldo Fernandes,
J.Alves, Goes, Mauro Pires, Major Jean e Faria

A Base Militar, onde funciona o serviço Polícia e Família, fica
à Rua Isabel Bueno, nº 780, em frente ao Banco Bradesco,
possui um celular para contatos de urgência: 8877-1849

Presidente Goes oficializa a doação ao Major Jean

Visita de cortesia

E

m almoço realizado em 27 de abril, nas dependências
do Clube Jaraguá, a Diretoria Executiva recebeu a ilustre
visita do superintendente do Aeroporto de Bh/Pampulha, o Sr. Silvério Gonçalves, acompanhado do Gerente
Comercial, Sr. José Lúcio Rocha. Por serem empresas vizinhas,
seus representantes buscam afinar relacionamento. A visita ainda serviu para que o superintendente pudesse conhecer melhor

as instalações de nosso clube e constatar: “uma infra estrutura diferenciada de outros clubes, tudo muito bonito”.

Rogerinho, J.Alves, Quintão, Goes, Basílio, Silvério, Bruno,
José Lúcio, Beto Goes, Ângelo, Gusmão e Alfredo

