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EDITORIAL
Confio em Deus e acredito
no trabalho dos homens.
Assim levo minha vida em
família, no trabalho e à
frente de nosso querido Jaraguá.
Nós, da Diretoria Executiva,
temos buscado atender aos
anseios da sociedade jaraguense de forma consciente
e concreta. E temos conseguido alcançar objetivos previamente traçados desde o
início de nossa gestão.
Está em pleno andamento as obras do Deck Sul, tendo
sua previsão de término e entrega aos associados em
fins de setembro. Este espaço
proporcionará mais conforto aos
usuários pois terá lanchonete e
sanitários.

Concomitantemente às realizações administrativas, também em primeiro plano, estão os eventos esportivos, culturais e sociais, onde temos tido uma evolução significativa de patrocínios.
Na sexta, 10 de agosto, todos ao salão social para comemorarmos juntos o Dia dos Pais, ao som dos Beatles,
com a Banda Hocus Pocus. No domingo seguinte, teremos
a distribuição de brindes, missa especial e ainda almoço
musical para os pais.
E na noite de 14 de agosto, véspera de feriado, onde, em
mais uma parceria da Diretoria Social e Comitê Feminino,
receberemos o grupo Samba de Comadre, com entrada
gratuita para os sócios.

É o Jaraguá pulsando
forte, integrando cada
vez mais associados,
diretores e funcionários.

Aprovamos junto aos Conselhos
Fiscal e Deliberativo a construção
do Deck Norte, onde atenderemos
expressivo número de associados
de diferentes áreas. Aos atletas e
alunos de natação, a construção da tão sonhada piscina
aquecida. Aos banhistas, que gostam de curtir a piscina
e se bronzear, mais espaço livre. Aos jogadores de peteca, quadras novas. E ainda para todos associados que
curtem música ao vivo, um local mais amplo e ventilado.

Foi criada a Comissão de Obras que conta com representantes do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e associados. Ela acompanhará todas
as fases da obra, buscando atender, dentro das disponibilidades do Clube, aos anseios da sociedade jaraguense. O
objetivo é maximizar a relação custo/benefício com economia de recursos financeiros e tempo.
O Deck Norte trará um sentimento de vitória a cada um
dos mais de 18 mil associados, pois demonstra a evolução do clube em termos de gestão administrativa. É um
crescimento do patrimônio de cada um, é a valorização
da cota, enfim é a satisfação plena do associado.

No esporte, a emoção continua. Agora é a vez das crianças nos gramados
e dos adultos na areia. Em agosto,
teremos início dos campeonatos do
Tatu e do Cifuzinho, com expectativa
de grande número de participantes.
Nas quadras, inscrições abertas para
o Torneio Primavera, em mais uma
integração esportiva.

É o Jaraguá pulsando forte, integrando cada vez mais
associados, diretores e funcionários. Participe, nos envie
sua opinião e sugestão.
Num destaque final, informo que esta edição da revista
cresceu. Temos agora um total de 28 páginas, onde sua
produção é integralmente auto sustentável com a participação de parceiros.
Abraço e ótima leitura.

Felisberto Goes

Presidente do Jaraguá Country Club
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PARTICIPE COM SUGESTÕES, CRÍTICAS
E OPINIÕES. ENVIE UM E-MAIL PARA:
revista@jaraguaclub.com.br

O

“O Jaraguá possui, hoje, um espaço maravilhoso para apresentações
culturais. Grande abraço.”
Ricardo Nazar - cantor e intérprete de Chico Buarque
Vagas em Pelada do Tatu
A tradicional Pelada do Joel que ocorre todos os domingos às 10h30,
n campo B da Área do Tatu está com 6 vagas a serem preenchidas.
Interessados devem comparecer ao local com antecedência de 15
minutos e procurar por Anderson, Sérgio, Jeferson, Uederson ou Antônio
Elias. Este ano a pelada completa 30 anos de muita amizade. Essa
convocação acontece devido à saída de alguns integrantes e outros
estarem em recuperação médica.
Vagas em Pelada do Futsal
Oportunidade ! Convido os associados a se integrarem à Pelada das
Sete do futsal, tradicionalmente realizada aos domingos, de 7h às
9h, na quadra A . A Pelada já existe há 19 anos. São 4 vagas para
jogadores de linha. Falar com Lacir Queiroz 9194-5626 ou comparecer
ao local 10 minutos antes do início da pelada.

Errata:
Edição nº 70, página 08, o correto é “Buraco do Cocenza”. Acrescentamos
ainda a participação efetiva das associadas e conselheiras Regina
Damaso e Suzana Moreira na organização e realização dos deliciosos
jantares às quintas.
Nossos pêsames aos familiares de:
- Sr. Eugênio Jacó Florêncio, mais conhecido como Jacó, marido de Dona Marli
e pai de Eduardo, o ‘‘De Noite’’, falecido em 18 de julho.
- Sr. Albino da Costa Dias (108 anos), pai do Sr. Silvestre Dias ( peteca ) e avô
de Alexandre Dias (tênis ) e Bruno Dias (natação ), falecido em 10 de julho
- Sra. Helnycia Neves da Silva, mãe da conselheira Maria Cristina Lacerda da
Silva, falecida em 30 de junho.
7º BAILE DO VOLEIAMIZADE
Numa demonstração de integração e muita amizade, vem aí mais um baile
organizado pela turma do Voleiamizade. Será no 17 de agosto, no salão social,
de 21h30 às 2h30. O valor da mesa é R$ 60,00 e pode ser adquirida na área
do vôlei. A mesa dá direito a 4 convites (convidado não sócio não paga a mais).
WPONTOCOM será a banda responsável pela animação da galera. Festa
imperdível!

Conselho Deliberativo

Mesa Diretora
Presidente: José da Silva Alves
Vice-presidente: Sinval Cossenzo Sobrinho
1º secretário: Christian Trigueiro A. Silva
2o Secretário: Hamilton Elesbão de Siqueira

Conselho Fiscal
Diretoria Executiva
Presidente: Felisberto Goes
Vice-Presidente: Marco Faria
1º Diretor Secretário: Luiz Flávio Greco
2º Diretor Secretário: Roberto Goes
1º Diretor Financeiro: Ronald Farah
2º Diretor Financeiro: Renato Cordeiro
Diretor Administrativo: Afonso Costa
Diretor Social: Paulo Quintão
Diretor de Sede: Ângelo Coelho Neto
Diretor do Parque Aquático: José Basílio Caetano
Diretor de Esp. Especializados: Sérgio Freitas
Diretor de Esportes Recreativos: Wellington Padovani
Diretor de Esp. da Área do Tatu: Alfredo Noce
Diretor de Futebol de Campo: Rogério Marinho

Mesa Diretora
Presidente: José Gusmão
Secretária: Shirley Cristina Campos Queiroga

Conselheiros Natos

Benito de Oliveira Mussolini
Celso Renato Alves Vasconcelos Lima
Felisberto Goes - Licenciado
Hermes Andrade Ávila
Ismael da Rocha
Luiz Antônio Vasconcelos Alves de Lima
Mauro Pires Teixeira
Milton Miranda de Castilho
Vicente Paula Pinheiro Chagas
Ronald Farah - Licenciado

Sócios Beneméritos

Antônio Rocha Leal
Julieta Queiroz Horta
Maria Tereza Solha Val
Myrian de Lourdes M. Reis
Vicente de Paula Pinheiro Chagas
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Quem é Quem
Paulo Almeida Quintão, 53 anos, representante comercial da indústria
farmacêutica há 31 anos, sócio desde 85, pai de Michelle e Leonardo,
é o atual Diretor Social. Em seu currículo jaraguense, já foi conselheiro e membro da comissão disciplinar de gestões passadas, assessor de
futebol de campo na gestão 1999/2001, Diretor Financeiro na gestão
2005/2007, Diretor Secretário na gestão 2008/2010.
Atualmente, Quintão destaca a dedicação, empenho e profissionalismo de
toda a diretoria executiva e ainda a abertura ao diálogo que o Presidente
tem proporcionado, tanto para os diretores quanto para os associados.
Sua Diretoria conta com o apoio, dedicação e profissionalismo de Cristiane
Feguglia e Núbia. Às duas profissionais, Quintão demonstra total credibilidade e responsabilidade pelos serviços prestados em sua área, onde a
cobrança é intermitente.

Paulo Quintão

Seguem abaixo algumas realizações da Diretoria Social em 2011 e 2012:
Salão SociaL:

Normatização para locação e cessão do salão,
Correção de alguns artigos do contrato,
Levantamento do custo para abertura do salão,
Diferenciação dos preços para cada tipo de evento,
Criação da fita adesiva para lacrar as portas,
Criação do passa um para os garçons,
Escolha de uma equipe para fazer o check list do salão
(acompanhamento do antes, durante e depois dos eventos
com relatório à Diretoria),
Divulgação do salão através de um show room.

Em 2011

Retorno do Baile do Pirata e matinê de carnaval;

Baile Dia das Mães no salão social e missa no Belvedere;
Retorno da entrega de brindes no Dia das Mães;
1º Arraiá Mirin – em parceria com a Diretoria Esportes Recreativos, Sr. Roberto Goes;
Enquete pelo site do Clube, junto aos associados, para escolha
da principal atração da Festa Junina;
Festa Junina com mais espaços para atrações, melhor segurança através de maior número de câmeras e monitoração da
câmera ‘‘olho vivo’’, já usada pela Políca Militar de Minas Gerais;
Enquete junto aos associados para um possível Baile de
Debutantes;
Fase de pesquisa para o retorno do Coral do Jaraguá;
Apresentação da Árvore Encantada com chegada da primavera;
Mês dos Pais com eventos durante o mês todo: Festival de Pipas,
Gincana, Baile, Missa, Almoço e entrega de brindes.
Criação da Comissão do Cinquentenário, com o objetivo de organizar as festividades e elaborar o Memorial do Clube;
Organização do evento realizado na Câmara Municipal, para o
recebimento do Diploma de Honra ao Mérito ao Jaraguá, pelo
seu cinquentenário;

A volta da matinê no Carnaval 2011

13ª Caminhada Ecológica;
Apoio às realizações do Clube da Melhor Idade;
Apoio ao Comitê Feminino com a criação do Circuito Mulher:
- Palestra da Leila Ferreira - Aula de automaquiagem - Aula
de dança do ventre;
Apresentações de DJ e música ao vivo na orla da piscina;

Solenidade na Câmara 2011
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Realização do Dia das Crianças com várias atividades, das
quais se destacam apresentação do Grupo Maria Cutia de
Teatro e Show de Mágica Caio Bianghetti;
Apresentação do Memorial dos 50 Anos aos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, Diretoria Executiva, ex-Diretores e ex-Presidentes;
Baile de Aniversário do Clube com espaços e atrações diferenciadas;
Missa de aniversário do Clube, no Belvedere;
Inauguração e visitação do Memorial do Clube;
Shows na orla da piscina em comemoração ao aniversário,
com apresentação de Fabinho do Terreiro e Menina do Céu;
Chegada do Papai Noel no Jaraguá, com brincadeiras e atividades inovadoras;
Réveillon 2012;
Apoio a todas as festividades de outras Diretorias.

ATIVIDADES DO COMITÊ FEMININO

Em 2012

Uma sexta por mês de música ao vivo.

Peça teatral Auto da Compadecida, palestra sobre drogas,
peça do Carlos Nunes (Comi uma galinha e paguei o pato),
apresentação do Ricardo Nazar (Cover do Chico Buarque),
gincana de mães e filhos.

quem é quem
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2º Arraiá Mirim

2º Arraiá Mirim – em parceria com a Diretoria Esportes Recreativos, Sr. Roberto Goes.

Peça teatral Auto da Compadecida

HAPPY HOUR

TV Vitrine (apresentações de vários ritmos e cantores, danças, filmagens para tv, brindes, etc.), happy hour toda sexta
no belvedere e orla da piscina, mais boate para os jovens.

FESTA JUNINA

Colônia de Férias

Happy Hour - Uma sexta por mês

BAILE DAS MÃES

Mudança do modelo de festas com a apresentação do cantor
Vander Lee e depois uma banda de baile (Banda Conexsom).

Projeto Jaraguá Verão

CARNAVAL

Festa Junina-Sucesso de público

Baile do Pirata, matinê, mais um dia na orla com Henrique e
Jota 2ª feira, feijoada de carnaval na terça.

A Colônia de Férias freqüente em janeiro e julho é uma iniciativa da atual Diretoria e tem contado com a participação
maciça dos associados, pelo interesse de deixar seus filhos
na companhia de monitores capacitados do próprio clube.
Em todas as colônias as adesões tem o número limite de
inscrições.

2º Arraiá Mirim

Inovação em vários pontos, tais como: a segurança (ocorrência policial zero), venda com entrada informatizada dos
ingressos, atrações de peso - Banda Cheiro de Amor (Alan
e Alex, 2º colocado na enquete do ano passado), Banda Bicho de Pé, Banda Wpontocom, Henrique Jota e Liana, Grupo
Ascensão, grupo de dança country, vários espaços com atrações de menor porte, abertura do salão com telão, boate
para jovens (espaço exclusivo sem venda de bebida alcoólica), satisfação de todo o público e todas as faixas etárias.

PROJETO VERÃO

COLÔNIA DE FÉRIAS

BAILE DOS PAIS

Novo conceito com duas atrações

APOIO AOS EVENTOS DE OUTRAS
DIRETORIAS

Abertura e encerramento de campeonatos: V Cioeesp, 41º
Cifu, Tatuzinho, Buraco, Truco, Boliche, Sinuca, Vôlei.
Novas atividades a serem realizadas
Baile de Debutantes;
Implantação do coral;
Garota Piscina – em parceria com a Diretoria do Parque
Aquático;
Noite do Caraoquê;
Talentos do Jaraguá;
Jaraguá Vitrine
Jaraguá Vitrine;
Gincana de grande;
Exposição de carros antigos de associados;
1º Churrascão do Jaraguá.

14ª CAMINHADA ECOLÓGICA
Fazenda Cachoeiras da Serra.

Vander Lee no Baile das Mães
Baile do Pirata

Início da caminhada

Abertura do 41º Cifu
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Por que correr?
Dois milhões de pessoas
morrem anualmente em
todo o mundo, devido à falta
de atividade física, segundo a OMS. Quem
corre se distancia
dessa
estatística
e ainda ganha em
humor, disposição
e melhora todos
os órgãos e sistemas importantes
do organismo.
Seguindo à risca
essa recomendação
está a equipe de corrida do Jaraguá. Com muita
disposição, os atletas se
encontram semanalmente para treinar e correr ao
redor da Lagoa da Pampulha. No último 15 de julho,
a equipe participou da 2ª
Etapa do Circuito Athenas
com toda a estrutura disponibilizada pelo clube, tenda,
enfermeira, água, bebida isotônica e frutas. Os atletas tiveram
opções de escolher percursos de
4Km, 8Km ou 16Km.
De acordo com o professor e treinador Wendell, a orientação básica para
os atletas às vésperas de uma corrida
é hidratação e alimentação à base de
carboidratos, “pois durante a prova eles se
transformam em energia”, acrescenta o associado e atleta Wagner Santos.
Jeanine Madeira, 4º lugar em sua categoria,
considera essencial o treinamento realizado na semana anterior às provas: “são orientações específicas
que recebemos do treinador para termos condições de melhor
desempenho durante a prova.” Opinião compartilhada por Leo
Mesquita que acrescenta: “os treinos se tornam personalizados,
acontecem de acordo com o ritmo de cada grupo”.
E nessa prova tivemos como destaque a atleta Anna Lucia
Soares da Costa que conquistou o primeiro lugar em sua
categoria. Veja em nosso site www.jaraguaclub.com.br a
colocação de cada atleta.

CORRIDA

CORRIDA
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tivamente o atleta tem a capacidade de bombear mais
sangue com menos batimentos cardíacos.
⇢⇢ Depressão: a corrida promove uma maior socialização
das pessoas.

Entendendo a corrida de rua
Na corrida de rua os atletas largam por zonas, de acordo com
o seu ritmo (tempo que ele leva para concluir 1km). Normalmente os atletas da elite (profissionais) largam na frente, depois formam-se vários pelotões sucessivos de acordo com
o nível de cada um. Ex : pelotão daqueles que correm com
ritmo abaixo de 4’30”/km, 5’00”/km, 6’00”/km.

Equipe de Corrida

Abaixo, seguem alguns bons motivos que levam as pessoas a correrem. E ainda detalhes sobre como funcionam as
competições que estão virando febre nas grandes cidades,
a Corrida de Rua.
⇢⇢ Circulação: o sangue circula mais pelo corpo, aumentando a entrada de oxigênio nos tecidos e otimiza a função
dos órgãos.

No Brasil as distâncias de provas mais comuns são de
5000m, 8000m, 10000m, 16000m, 21097m (meia Maratona) e 42195m (Maratona).,
Normalmente a premiação entre os atletas amadores é dividida por categoria conforme o quadro abaixo:

Masculino

Feminino

Juvenil

18 e 20 anos

Juvenil

18 e 20 anos

Adulto

21 a 30 anos

Adulto

21 a 30 anos

⇢⇢ Rins: o aumento da circulação melhora a função do rim,
que filtra o sangue e reduz o número de substâncias tóxicas que circulam pelo corpo.

Máster

31 a 40 anos

Master

31 a 40 anos

Pré Veterano

41 a 50 anos

Pré Veterano

41 a 50 anos

Veterano 1

51 a 60 anos

Veterano 1

51 a 60 anos

⇢⇢ Sono: o organismo aproveita melhor as horas de sono. É
nesse momento que o corpo relaxa e absorve os ganhos
fisiológicos do exercício.

Veterano 2

61 a 70 anos

Veterano 2

61 a 70 anos

Veterano 3

71 a 80 anos

Veterano 3

71 a 80 anos

Veterano 4

Acima de 80

Veterano 4

Acima de 80

⇢⇢ Cérebro: aumentam os níveis de serotonina, neurotransmissor associado à depressão. Em baixos níveis, o hormônio é associado ás alterações do sono, vontade de
comer doce e depressão.
⇢⇢ Peso: uma pessoa de 70 kg queima cerca de 450 quilocalorias a cada meia hora de corrida.
⇢⇢ Glicemia: as taxas de glicose caem, e as células se tornam mais sensíveis à insulina, o que reduz os níveis de
açúcar no sangue.
⇢⇢ Ossos: a corrida estimula a formação de massa óssea
ajudando a prevenir a osteoporose.
⇢⇢ Pressão : a corrida promove maior elasticidade dos vasos sanguíneos, o que ajuda a manter a pressão controlada.
⇢⇢ Pulmão: corredores têm menos risco de contrair infecção
respiratória, já que com a corrida a função do pulmão é
maximizada.
⇢⇢ Colesterol: os níveis de LDL ( colesterol ruim ) diminuem.
⇢⇢ Estresse: há liberação de endorfinas que promovem a
sensação de prazer com a atividade física.
⇢⇢ Coração: a corrida melhora a eficiência cardíaca. Grada-
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Boliche
Os Melhores do 1º Semestre/2012
O evento de premiação aos melhores do Boliche no período de
janeiro a junho aconteceu em grande estilo no quiosque 21,
onde compareceram os vários frequentadores da área, amigos e familiares. Ao som de Sérgio e seu teclado, os ganhadores receberam troféus e medalhas das mãos dos diretores
e logo depois puderam degustar de um belo churrasquinho,
petiscos variados, refri e cervejinha gelada.

Daniel Murta e Goes

Beto Goes e Rafael Lima

SUPER OFERTAS CVC JARAGUÁ

Parabéns a todos competidores, e que no 2º semestre
a empolgação e participação continuem em alto nível.

Pacotes de 8 dias
incluindo:

Torneio de Duplas:
Campeões: Juliano e Janaína
Vice-campeões: Renato Pena e Ronald
3º lugar: Rafael Gregori e Maurício Gastim
4 lugar: João Carlos e Rafael Lima

Sérgio, Rafael Gregori e Goes

HOTEL BRISA DA PRAIA

99,

R$

COM CAFÉ DA MANHÃ

80

10X

R$

À vista R$ 1.378,

Preço com base nas saídas de 23/09/2012

HOTEL LAGHETTO

HOTEL PIZZATO

EM GRAMADO

EM NATAL

COM CAFÉ DA MANHÃ

COM CAFÉ DA MANHÃ

152,

a partir de

R$

a partir de

80

10X

R$

À vista R$ 1.528,

Preço com base nas saídas de 23/09/2012

SALINAS DO MARAGOGI

HOTEL ARMAÇÃO

EM MARAGOGI

EM PORTO DE GALINHAS

*NÃO INCLUI PASSEIO
COM TUDO INCLUÍDO

*NÃO INCLUI PASSEIO
COM CAFÉ DA MANHÃ

201,

a partir de

10X

R$

164,

80

À vista R$ 1.648,

Preço com base nas saídas de 22/09/2012

Alfredo e Ronald

137,80

Preço com base nas saídas de 23/09/2012

10X

Traslados

a partir de

À vista R$ 998,

Leo, Rogerinho e Pedro

7 diárias de
Hospedagem

EM FORTALEZA

COM CAFÉ DA MANHÃ

10X

Passagem
aérea

HOTEL DIOGO

EM PORTO SEGURO
a partir de

Equipe CVC

a partir de

80

10X

R$

270,

80

À vista R$ 2.708,

À vista R$ 2.018,

Preço com base nas saídas de 22/09/2012

Preço com base nas saídas de 23/09/2012

CVC JARAGUÁ

Juliano, Goes e Janaína.

Ranking 2012:
COL

ATLETA

TORNEIO INÍCIO

TORNEIO DE
DUPLAS

TORNEIO DE
TERCETOS

TORNEIO
INDIVIDUAL

MÉDIA

1

Rafael Gregori

195,85

202,65

199,25

2

Rafael Lima

185,20

186,30

185,75

3

Júlio Bueno

181,40

186,30

183,85

4

Juliano Bueno

178,10

188,70

183,40

5

Renato Pena

177,75

187,55

182,65

31

3491-3631

Rua Boaventura, 1757 (no estacionamento do EPA)
Prezado cliente: Os preços neste anúncio são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo. Os valores, datas
de saídas e condições de pagamento estão sujeitos a reajustes sem aviso prévio. A oferta de lugares é limitada conforme
disponibilidade. Taxas de embarque não inclusas e deverão ser cobradas no ato da compra. Os lugares são limitados. Consulte
outras datas com nossos vendedores. Para maiores informações consulte o regulamento com nossa equipe de atendimento.

Passeios*
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CIFU

41º Cifu

PEÃO
CAMER
ANO

VET
GO
FLAMEN

Sucesso absoluto

O

Cifu deste ano, como de tantos outros, foi espetacularmente participativo e empolgante a
cada jogo. Mas um ponto a se destacar: o quesito disciplina. “Hoje a turma está mais comprometida”, reconheceu um dos árbitros contratados
para o domingo festivo do Cifu. Este ano, em 146 jogos,
aconteceram apenas 37 expulsões, fato que, em competições anteriores a média era de 8 cartões vermelhos
por fim de semana. Credita-se esse quadro à evolução
da organização do evento e ao comportamento dos
atletas.
O encerramento foi uma festa típica de final de campeonato, no domingo, 8 de julho. Com a presença maciça de
associados, familiares e amigos, a área dos quiosques
ao lado dos campos A e B, foi o palco da grande confraternização. Os participantes tiveram direito a churrasquinho, arroz, tropeiro e chope da melhor qualidade.
Foi um domingo de pura integração da família jaraguense. Torcida impaciente e jogadores querendo ga-

nhar, disputando cada lance como se fosse o último. Ao
final muita comemoração dos vencedores ao receberem medalhas e troféus.
O encerramento oficial contou com a presença do Presidente Felisberto Goes, do Vice-presidente Marco Faria,
da atual Diretoria Executiva, de ex-Presidentes do Clube, além de personalidades empresariais e políticas de
Belo Horizonte.

CAMPEÃO
NIOR
SE
S
SANTO

Após a solenidade de entrega das premiações, o grupo
Filhos da Pauta assumiu o palco e “mandou ver” no melhor do samba de raiz. Para coroar a festa e esquentar
ainda mais o clima, eis que surge a Bateria Show Aflitos
do Anchieta e a frente, mulatas para sacudir a avenida,
ou melhor, os quiosques.
Brincadeira à parte. Todos foram embora com uma convicção: foi mais uma festa realizada pela atual diretoria
em que a alegria, a descontração e a integração foram
ingredientes essenciais. Até o próximo Cifu...
CAMPEÃO
CIAL
ESPE IO
GREM

CAMPEÃO
TER
MAS OS
SANT
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Equipe apta a prestar os primeiros socorros

CAMPEÃO
EM
JOV O
ATLÉTIC

Filhos da Pauta

Jovens na disputa de penaltis
Goes, Quintão, Faria, Basílio, J.Alves, Afonso,
Beto Goes, Rogerinho, Sérgio

Ronald Farah e Eliane na torcida pelo filho

É CAMPEÃO!

Está no blog a comemoração do campeão

Tati, goleiro campeão-Camisa com homenagem à família

O time do Flamengo (Veteranos)
que foi campeão, criou um blog durante o campeonato muito interessante. Lá podemos constatar um
pouco do “jeito Cifu de ser”. Muita
união, amizade, descontração e
Deus acima de tudo. Parabéns à
equipe do Flamengo, não só pelo
campeonato como também pela
iniciativa do blog. Acesse: http://
cifu2012jaragua.blogspot.com.br/

Faria, vereador Pablito, J. Alves, Goes,
Jacaré (Presidente do Mackenzie) e Basílio
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Colônia de Férias
Divididas por equipes e faixa etária, as crianças, com idade entre 4 e 12 anos, aproveitaram ao máximo a extensa programação da Colônia de Férias realizada mais uma vez no Jaraguá.

Foram várias atividades culturais, esportivas e, acima de tudo, de muito lazer e descontração para a criançada. Acompanhadas
o tempo todo por uma equipe de monitores, as crianças, além das brincadeiras, tiveram direito a almoço e lanches da manhã
e da tarde. Foi pura integração entre todos. Brinquedos infláveis, gincana, boliche, cama elástica, guerra dos balões, corrida
maluca, oficinas de circo, de pipa, de contos, e muito mais para a completa tranquilidade dos pais que deixaram seus filhos o
dia inteiro para curtir mais uma Colônia de Férias do Jaraguá Country Club. Veja mais fotos em nosso site.

natação
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Natação
Na IV Etapa do Torneio Escola de Natação, realizado no sábado, 07 de julho, no Círculo Militar, os atletas da Natação
Infantil do Jaraguá brilharam mais uma vez, conquistando
várias medalhas de ouro, prata e bronze.
A equipe está em 2º lugar geral, lembrando que participam
21 agremiações de todo o Estado de Minas Gerais. O técnico, professor Léo, está otimista com os resultados: “A equipe está cada dia melhor, encaram o treinamento com muita
responsabilidade, melhoram a qualidade, o tempo, e querem
sempre mais”. Os pais orgulhosos, estão sempre presente
aos treinamentos e às competições.

Nado Sincronizado em João Pessoa
A equipe de Nado Sincronizado, representada pelas atletas
Maíra, Aline, Isis, Malú, Érika e Lorena, acompanhada pelo técnico, Professor Chico, participará do Brasileirão em João Pessoa, Paraíba, entre os dias 15 e 19 de agosto. Para participar
do Campeonato Brasileiro que abrange todas as categorias
(idades) do nado sincronizado, a equipe conta com o patrocínio especial da empresa Visual Tecidos. Veja na próxima edição cobertura total deste evento.
Travessia Rei e Rainha do Mar
No último domingo, 15 de julho, atletas da Natação Máster
estiveram presentes à 2ª Etapa da Travessia Rei e Rainha do
Mar, realizada na praia de Copacabana, que contou com a
participação de mais de 2.000 nadadores.
Por se tratar de um evento extra calendário, os atletas participantes foram com recursos próprios. Os destaques foram
Maristela Rodrigues e Renata Ribas, primeiros lugares em
suas respectivas categorias. A Diretoria do Parque Aquático
parabeniza a todos pela iniciativa e participação.

Jaraguá sempre no pódio

Arraiás Aquáticos
No início de julho, aconteceram vários arraiás aquáticos. Foram confraternizações onde alunos, atletas e os professores
se divertiram sob o tema cultural de forró e festa junina.

14ª Caminhada Ecológica

Transcorreu na mais pura harmonia e tranquilidade mais uma caminhada ecológica realizada pelo Jaraguá. No dia
14 de julho um grupo de aproximadamente 70 pessoas foi curtir a natureza em Moeda, na Pousada Cachoeiras da
Serra. De acordo com as palavras do Diretor Social, Paulo Quintão, “o café da manhã e almoço estavam excelentes,
o local muito agradável, exatamente dentro da proposta. Acredito que todos tenham se divertido muito”.
A caminhada que a turma fez até o topo da montanha, no qual exigiu-se um pouco mais de condicionamento físico
e o acompanhamento de guia, foi resumida por Sérgio Freitas, Diretor de Esportes Especializados, da seguinte forma:
“valeu a pena o esforço, pois lá de cima todos puderam desfrutar da beleza natural do local”. Veja mais fotos em
nosso site: www.jaraguaclub.com.br

Turma da natação

Travessia Rei e Rainha do Mar

Campeonato Metropolitano
O Jaraguá participou do Campeonato Metropolitano de Peteca, nos 7 e 8 de julho, realizado no Clube Olímpico. Representaram o clube na Categoria Máster, Ernani e Henrique, e na
Categoria Especial, André e Agnelo.

Categoria Máster (Ernani e
Henrique) Categoria Especial
(André e Agnelo)

INFORME
DA
SINUCA
RESULTADODOTORNEIOVAPTVUPTMENSALNº70/2012
CATEGORIA: OURO - REALIZADO EM 08/07/2012:
CAMPEÃO: LEANDRO (Leandro Pereira Kessimos),
2º Lugar: LUIZ ROGÉRIO (Luiz Rogério Colombo M.Souza),
3° Lugar: MADEIRA (João Carvalho Fernandes).

CATEGORIA: PRATA - realizado em 15/06/2012:
CAMPEÃO: JOSÉ MARIA (José Maria Fagundes Pena),
2º Lugar: FASSINI (Antonio Carlos Fassini),
3º Lugar: GUELO (Luciano Teotônio de Castro Filho).

Atendendo às reivindicações dos frequentadores da sinuca, está sendo elaborado projeto arquitetônico para ampliação do
salão a eles destinado, com mudanças significativas que, em breve, serão informadas. Aguardem.
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PAI

pais

Ser ou
não ser

Neste panorama, a mulher que estava destinada a ser a dona da
casa e responsável pela criação dos filhos, passou a estudar e,
após várias conquistas, ingressou no mercado de trabalho, mais
liberal nos centros urbanos industriais. Desde então seguiu seu caminho e fez com que o homem, antes somente chefe de família,
passasse a desempenhar ações importantes dentro de casa, dividindo tarefas e afazeres domésticos com a esposa.
“As famílias procuram se reorganizar, tendo em vista que a dupla
renda e a dupla carreira dos casais pulverizam a figura do provedor. Surge então, uma nova forma paterna, não mais sustentada no poder financeiro, mas na relação afetiva. O pai reinventa o
seu papel adotando nova postura, rejeitando a cultura masculina
tradicional e o comportamento frio e distante do modelo antigo”,
descreve a psiquiatra Elimar Jacob Salzer Rodrigues.

Já foi assim

Mudanças aconteceram

O pai contemporâneo apresenta posturas diferentes às tradicionais. Hoje é comum vermos pais vivenciando o cotidiano
de seus filhos, acompanhando-os em todas suas atividades
e momentos da vida.
“Atualmente eles exercitam a paternidade antes mesmo de
o filho nascer. Intensificam a proximidade com a criança e
com a vida dela, acompanhando a mulher às consultas, exames e cursos pré-natais, preocupam-se com a segurança
material e psicológica da família”, aponta a médica Elimar.
O publicitário Paulo Freire, 47, pai de Paola e João Paulo,
vive exatamente este novo momento da paternidade. A rotina de sua família é muito intensa, tendo em vista que sua
mulher é professora em três turnos e, segundo ele, durante
a semana, ela não tem tempo para cuidar da casa. “Desde
muito novo aprendi a me virar sozinho. Tive que aprender
lavar, cozinhar e cuidar de uma casa. E por entender que a
responsabilidade da casa não é só de minha esposa, e sim
de todos que vivem nela, cuido dos afazeres domésticos e
dos serviços gerais”, descreve o publicitário

Dentro da rotina de Elias Satler Ruela, 52, marceneiro, pai de
Valéria, Verônica e Viviane, não havia espaço para o serviço de
casa. “Trabalhava o dia inteiro e não tinha muito tempo para
afazeres da casa. Eu fazia um supermercado e cumpria algumas tarefas na rua. Mas sempre conversei muito com minhas
filhas, dar bons conselhos e ajudá-las quando necessário”,
aponta. A situação apresentada por ele era habitual nas famílias brasileiras nos anos 70 e 80.

Conversar é fundamental

O papel desempenhado pelo pai há algumas décadas era bastante austero. O patriarca exercia sua plena autoridade na família, sem discutir com os filhos qualquer questão. Não havia
contestação e valia a decisão paterna.

Os pais que adotam, cada um a sua maneira, o diálogo
como fio condutor da educação dos filhos, destacam o
amor e o carinho recíprocos que surgem no relacionamento com a prole.

A nova configuração familiar tira de cena o autoritarismo
intolerante para abrir espaço para o diálogo aberto. A psiquiatra Elimar reitera que o hábito constante do diálogo revela, de forma clara, os sentimentos de fraqueza, tristeza,
incerteza e sensibilidade de pai e filho. Isso não impede com
que o pai abandone a função de educador, impondo limites
e ações disciplinares, sem culpa.

Conceitos tradicionais. Atitudes modernas.

Ao falar sobre paternidade com o associado e atleta da equipe de natação máster do Jaraguá, Arino Marques
Barbosa Filho, recebemos uma verdadeira lição de postura perante filhos, família e sociedade. Casado com dona
Terezinha, há 39 anos, pai de Emmanuelle e de Bráulio, ele entende que “o pai tem que morrer um pouco todo dia,
mudar sua rotina para consolidar a vida do filho. Deve sempre estar a serviço dos filhos, ser próximo, presente,
atuante. Não pode medir esforços para manutenção da unidade familiar”.
Sua história e de seu filho Bráulio é recheada de episódios de emoção, superação, amor e dedicação. Em terras
jaraguenses muitos os conhecem e os reconhecem, principalmente pela participação ativa de pai e filho na
Filhos - Braulio
e Emanuele - ARINO E FAMILIA
Esposa Terezin
natação do clube, onde ambos são competidores.
ha
Arino viveu e foi criado com base no modelo tradicional de paternidade, mas mudou seu comportamento com o passar do tempo.
Sua fé, seu caráter, sua cultura e sua assunção da responsabilidade paterna foram fatores preponderantes para que as novas funções do pai fossem assimiladas.
“No lar moderno, cada um precisa ter definida sua função, seja ela qual for. O pai não pode ser apenas auxiliar nos serviços domésticos, precisa ser agente
ativo, efetivo e responsável por tarefas bem definidas”, finaliza.
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O associado João Hebert de Sousa, 37 anos, casado há 12 e pai de Isabela e Giovana, tem
uma história de superação e amor à família. Ele foi dependente químico durante anos, entregue ao vício, chegou ao ponto de pensar até no suicídio. Mas com convicção e ajuda de
pessoas solidárias que buscam fazer o bem, João voltou a sorrir, praticar o esporte de que
tanto gosta que é o futebol, e conviver naturalmente com sua família e amigos no Jaraguá.
Ele é um pai moderno, que trabalha fora o dia inteiro, mas que ajuda em casa como um
verdadeiro pãe (mistura de pai com mãe).
ert
Heb
o
- Como é o seu dia a dia: Muito tranquilo, amo muito minha família, brinco muito com
Familia do Joa
minhas filhas e gosto muito do meu trabalho.
- Qual o seu papel principal como pai e o que faz para tornar sua vida melhor em família? Ensinar o
certo e o errado, viver respeitando e amando minha família.
- Quando e como sua vida se transformou? Conheci o Projeto Mundo Novo Sem Drogas em 2009 e fiz meu tratamento em uma
fazenda de recuperação com a ajuda da minha família, do Deputado Eros Biondini e sua equipe. Temos reunião toda quinta-feira
onde acolhemos dependentes químicos e familiares. É um trabalho muito bonito de ajuda mútua.
Eros foi um anjo que Deus colocou em minha vida, me ajudou e está me ajudando até hoje, sou fruto de um trabalho maravilhoso
que vem restaurando muitas famílias. Ele é especial, seu papel a frente do Mundo Novo é muito importante, pois é uma pessoa
muito organizada, que gosta do povo.
- Como se sente hoje?
Agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço à minha família que está sempre ao meu lado, agradeço a meus amigos e a
todos do Clube Jaraguá, que mesmo na fase difícil que passei, sempre me respeitaram.

Moderno ou tradicional, o carinho do Pai é essencial
Em meados dos anos 50 a 70, geralmente a função do pai era
ser o provedor da família. Ele trabalhava e levava o sustento para
a família que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), possuía uma média de seis integrantes. O país
vivia um momento propício para o crescimento econômico, embalado pela euforia do pós-guerra e a necessidade externa dos
produtos agrícolas brasileiros.
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Exemplo de vida e de pai

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
Engatinhar

Andar

Pedalar

Dirigir

O que seu pai ensinou
fica marcado para sempre.
Dirigir só é permitido para maiores de 18 anos, devidamente habilitados.
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Neste Dia dos Pais,
dê Malbec Gran Reserva
Edição Limitada.
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Finais do Tatuzinho
No domingo, 8 de julho, momentos antagônicos de alegria e tristeza, sentimentos distintos pela vitória ou pela derrota, gritos
de incentivo, de raiva, de pura felicidade. Assim foi mais um domingo de jogos finais do Tatuzinho, campeonato de futebol de
areia que não perde sua essência: unir filhos, pais e avós em prol de uma maior socialização dos pequenos. Pode não parecer,
mas o mais importante do Tatuzinho (assim como será no Cifuzinho) é a possibilidade cada vez maior de integração e participação das crianças em competição que mexe com o emocional de todos. Vale a máxima: o importante é competir.
Na categoria Fraldinha (idade de 5 e 6 anos), com apenas 4 times, todos sagraram-se campeões. E para os vencedores das
outras categorias, nossos parabéns pela garra e futebol demonstrados. A eles troféus e medalhas entregues logo após os jogos, onde a criançada ainda pode se divertir em brinquedos infláveis instalados no “Bombonera” e se deliciar com mini pizzas,
cachorro quente e refrigerantes.

Renato Cordeiro, Goes e a meninada antes da premiação

Fraldinha Palmeiras

Técnicas, Afonso e Alfredo

Juvenil Santos Campeão

Infantil Fluminense Campeao

Fraldinha Corinthians

Mirim Palmeiras Campeao

Pre mirim Vasco Campeão

Fraldinha Botafogo

Iniciante São Paulo Campeão

Fraldinha Fluminense
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Festa do

Vôlei

Vôlei Máster Misto celebra o Campeão

N

o domingo, 8 de julho, no Complexo Esportivo
aconteceu a grande final do Torneio Máster Misto,
procedida de confraternização e entrega de medalhas no quiosque 21. A equipe campeã foi Milho
que num jogo disputadíssimo venceu a boa equipe Pipoca
pelo apertado placar 3x2.

Milho - Equipe Campeã

Como não poderia deixar de ser, a alegria correu solta até o
final do dia, em meio à música ao vivo, churrasco, sucos, cervejinha gelada e comidas típicas de festas juninas, cujos os nomes sugestivos foram dados as equipes participantes: CALDO CANJICA - PIPOCA - MILHO - PAÇOCA - AMENDOIM - COCADA.
Equipe Campeã: Milho (Riana - Angélica - Verônica - Adriano - Mac – Sérgio)
Equipe Vice Campeã: Pipoca (Elaine - Irene - Raquel - Fabrício - Nilson – Chocolate)

Pipoca - Equipe Vice campeã

Jaraguá Vice Campeã da série Prata da liga Mineira de Voleibol.
Chegou ao fim a Liga Mineira de Vôlei Máster, competição que
teve a participação da AABB, BH Sport, Banco BMG, Cruzeiro,Alfa
Vôlei, Jaraguá, Betiminas e Entre Rios. Competição apertada e
muito bem organizada onde a equipe do Jaraguá se destacou.
No sábado, 14 de Julho, depois de uma espetacular vitória por
3x0 sobre o BH Sport, jogo realizado no Complexo Esportivo, o
Jaraguá classificou-se para a final.
O grande jogo aconteceu contra a forte equipe de Entre Rios às
12 horas de domingo, 15 de julho, no ginásio da AABB. A partida teve uma duração de 3h20 e o Jaraguá, apesar de todo esforço e competência de suas meninas, acabou derrotado pelo
apertado placar de 3x2.
Parabéns a todas as jogadoras e equipe técnica!

Amarildo, Valeria, Isabel, Eloyza Moreira,
Heloiza Araujo, Gicélia, Túlio, Claudia, Pollyanna, Sandriana.
Atletas ausentes, mas participantes: Catiane e Maria Angélica
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Olá amigos,
Como sou adepta de uma ótima culinária, andei pesquisando algumas receitas e achei uma maravilhosa e irei
compartilhar com vocês.
Espero que apreciem.

Desafetos - se possível, nenhum.
Esperança - não perca jamais.
Coração - quanto maior, melhor.
Amor - pode abraçar.
Carinho - essencial.
Modo de preparo:
Esqueça os momentos de raiva e desesperos passados.
Se precisar use toda a sua paciência.
Enxugue as lágrimas a as substitua por sorrisos.
Junte a paz e o perdão e ofereça a seus desafetos.
Deixe a esperança crescer no seu coração.
Nem sempre os ingredientes da vida são gostosos, portanto
saiba misturar todos os temperos que ela oferece e faça dela
um prato de raro sabor.
Chame a família, os vizinhos e amigos e bom apetite.

RECEITA DA VIDA
Ingredientes:
Família - é aqui que tudo começa.
Amigos - nunca deixe faltar.
Raiva - se existir, que seja pouca.
Paciência - a maior possível.
Lágrimas - enxugue todas.
Sorrisos - os mais variados.
Paz - em grande quantidade.
Perdão - à vontade.

Um grande abraço a todos,
Hilda Goes

Projeto
Jaraguá MAIS
Relações Interpessoais e Administração de Conflitos foi o tema
da oficina realizada em junho em mais uma etapa do Projeto
Jaraguá MAIS, em parceria com a Fatec CDL/BH.

lazer
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Buraco faz sua festa

Na noite de 11 de julho, no Belvedere, aconteceu a confraternização dos eventos do Buraco do 1º semestre. De uma forma
agradável e bem descontraída as duplas vencedoras do Campeonato foram premiadas, e ainda outras três duplas também
tiveram direito a troféus não convencionais.
1º lugar:

Clever e Marina

2º lugar:

joão messias e vitor

3º lugar:

nena e vanessa

Último lugar:
Penúltimo
lugar:
Antepenúltimo
lugar:

Penúltimo lugar

Martha e Afonso - Troféu abacaxi
Maria inês e regina - troféu pipoca
Tentou, tentou e não conseguiu ganhar uma boa
colocação e nem ficar no último lugar.
Cleide e sílvio - troféu treine com seu prêmio
Precisa treinar mais.

modo destrutivo e um modo construtivo de proceder diante
dos conflitos. Relação interpessoal não existe sem trabalho em
equipe e não há equipe sem conflito.
As diferenças pessoais passam a ser compreendidas como
complementares e garantem o movimento para busca de soluções com autocrítica e muita criatividade.
Relações interpessoais e administração de conflitos são
competências essenciais para a garantia do sucesso do
“novo profissional”.

1º lugar

Os funcionários, divididos em equipes, participaram do treinamento onde os conflitos deixaram de ser encarados como problema e passaram a ser entendidos de outra forma.
O que torna o conflito bom ou ruim é a sua natureza. Existe um
2º lugar

Equipe de treinamento
3º lugar

Outra equipe de treinamento

Último lugar

Diretores e assessora
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c h e g o u o m e l h o r d o J a r a g uá .

o que já era bom agora É especial.

2 quartos com suíte e varanda e, 3 quartos com suíte,

closet e varanda gourmet. Lazer completo e até 3 vagas*.
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Piscina

• Piscinas • Academia
• Chute a Gol • Espaço Gourmet
• Salão de festas • Brinquedoteca
• Espaço Teen • Playground
• Gazebo • Solarium

Chute a Gol

Salão de festas

Visite o decorado: rua Boaventura, esquina com rua Professor Jerson Martins - Jaraguá.
Ligue agora:

4003 0980

Incorporação:

Corretor online:
www.rossiresidencial.com.br

Todas as imagens são representações artísticas, podendo sofrer alterações de cor, acabamento e composição. Empreendimento registrado sob a matrícula 107285, com data de 27/6/2012,
no 5º Cartório de Ofício de Imóveis. *Consulte vinculação de vagas para cada unidade. O quantitativo de 3 vagas na garagem são correspondentes aos apartamentos da tipologia cobertura de
3 quartos. Consulte um de nossos consultores para condições completas.

