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agenda

Eventos sociais e esportivos
de julho e agosto
JULHO

18/07 - Campeonato Mineiro de Natação
Local e Horário: Parque Aquático - 9h
26/07 – Saideira Musical e Jarakids
Local e Horário: Deck Norte - 13h
28/07 – Abertura da Colônia de Férias
Local e Horário: Salão Social - 9h
31/07 – Happy Hour
Local e Horário: Deck Norte - 19h30 às 23h

AGOSTO

02/08 – Abertura do Campeonato Interno de Buraco
Local e Horário: Área do TATU - 9h
07/08 – Baile do Dia dos Pais
Local e Horário: Salão Social - 22h
09/08 – Missa em Homenagem aos Pais
Local e Horário: Belvedere - 10h

12/08 – Baile da Melhor Idade
Local e Horário: Salão Social - 20h
14/08 – Happy Hour
Local e Horário: Deck Norte - 19h30 às 23h
15 e 16/08 – Torneio Vapt-Vupt de Peteca
Local e Horário: Complexo Esportivo - 9h
18/08 – Evento do Comitê Feminino
Local e Horário: Salão Social - 20h
22/08 – 4ª Etapa FAM e Escola
Local e Horário: Parque Aquático - 9h
22/08 – 1º Torneio Mirim de Peteca
Local e Horário: Complexo Esportivo - 9h
23/08 – Abertura do Cifuzinho
Local e Horário: Campos de Futebol - 9h
30/08 – Saideira Musical e Jarakids
Local e Horário: Deck Norte - a partir de 10h

EDITORIAL
Chegamos ao final
do primeiro semestre
de 2015 comemorando as melhorias
conquistadas a cada
dia à frente da administração do Jaraguá
Country Club. Para os
próximos seis meses,
estamos focados na
elaboração de projetos e orçamentos para
a manutenção dos
quiosques das quadras
de futsal, squash, futevôlei, do bar da piscina e
outras pequenas obras importantes para aprimorar o bem-estar do associado. Além disso,
há uma grande expectativa pela consolidação
do nosso calendário de eventos culturais e
esportivos e novidades no que diz respeito à
gestão administrativa, que a cada dia se torna
mais aberta e compartilhada.
Pensando nisso, solicitei a criação de uma
comissão em prol da transparência, formada
por membros do Conselho Deliberativo, para
acompanhar de perto as ações da Diretoria,
estreitando o relacionamento com os conselheiros e demais associados. Nossos diretores
trabalham em sintonia e cada área tem realizado diversas ações, mas muitas vezes alguns
associados e mesmo conselheiros não conseguem saber de tudo que é feito. Por isso julgo
um grande avanço a criação dessa comissão,
que também terá o papel de trazer as sugestões do Conselho Deliberativo para a Diretoria
em uma via de mão dupla. O grupo se reuniu
pela primeira vez no final de junho e seguirá
com reuniões mensais de forma contínua.
Da mesma maneira que criei essa comissão,
gostaria de deixar claro que qualquer associado tem o caminho aberto com a Presidência e
com a Diretoria do Clube para fazer qualquer
crítica ou sugestão de melhoria.
O mês de junho também ficou marcado
pela realização do Arraiá do Jara, um evento
de grande sucesso que destacou o nome do
Clube dentre as festas juninas mais tradicio-

nais de Belo Horizonte. Agradeço a todos os
participantes, aos organizadores, aos artistas e
principalmente à família jaraguense, que compareceu em grande quantidade, tornando esse
momento especial para todos nós.
O mês de julho começou com uma conquista histórica para o Clube Jaraguá. Após sete
anos, o Estatuto Social finalmente foi reformulado, mediante Assembleia Geral, com participação de 186 sócios proprietários. Primando
pela democracia, os presentes votaram e sugeriram alterações no texto, que chegou a um
formato aprovado em consenso por todos os
participantes.
Na parte de infraestrutura é motivo de orgulho a conclusão da reforma da Quadra 3 de
Tênis, que serviu como projeto piloto para a
implantação de lâmpadas de Led. Um projeto
que pretendemos ampliar às demais quadras
com o objetivo de reduzir os custos com energia e melhorar a iluminação interna.
Saúdo aqui também os vencedores do
Tatuzinho e do CIFU 2015, campeonatos que
mais uma vez deixaram clara a força do futebol
e a organização do Departamento de Esportes. Estamos com ótimas expectativas para o
Cifuzinho, que já está com inscrições abertas.
Além do futebol, o esporte como um todo segue a todo vapor e diversas equipes e atletas
vem se destacando em várias modalidades,
como peteca, vôlei, corrida, sinuca, dentre outros. Confira tudo isso e muito mais nas páginas desta edição.
Um forte abraço e boa leitura!
Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

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 mkt@jaraguaclub.com.br ou pelo Facebook. Participe!
ARRAIÁ DO JARA
“Tenho certeza que o esforço e o trabalho envolvido para se fazer
uma festa desse porte são enormes e o Clube está de parabéns pela
festa. Apenas sugiro que reavaliem alternativas para a montagem do
palco nos anos seguintes. Talvez em um dos campos de futebol.”
Leonardo Baião
“A festa toda foi muito bonita! O Jaraguá caprichou!!! Parabéns a
todos pelo trabalho realizado.”
Erika Heloise
“Nós adoramos fazer parte desse evento. Parabéns aos convidados e aos organizadores. Nosso muito obrigado.”
Banda Chama Chuva
“O show foi muito bom, mas algumas pessoas não têm educação
e querem passar o tempo todo de um lugar para o outro atrapalhando quem está em seu lugar há mais tempo. No mais, a segurança,
a limpeza e o atendimento foram nota 10. Parabéns à diretoria do
Clube e à equipe responsável pela organização.”
Helcio Lemos Xavier Junior
CIFU
“Parece que vamos ter uma boa organização este ano. A festa de
encerramento será apenas para os atletas inscritos e seus convidados. Parabéns à comissão organizadora! Já estava na hora.”
Glicia Guiu
ALMOÇO MUSICAL
“Gostei muito da estreia do almoço no salão social aos domingos!
Parabéns pela iniciativa! Comida e ambiente deliciosos! Tomara que
continue.”
Adelina Serakides
SORTEIO PARA PEÇAS DE TEATRO
“Muito boa a iniciativa do setor de Marketing do Clube de sortear
e promover a cultura. As peças em que foram e estão sendo sorteados
ingressos são muito boas e vale a pena participar.”
Paulo Freitas
NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu no dia 23 de maio o Sr. Afonso de Araújo Costa, pai do
diretor de esportes recreativos Afonso de Almeida Costa. No dia 29
de maio faleceu Eliane Mara Ferreira Correa, irmã do sócio e conselheiro Marcos Aurélio Ferreira. No dia 2 de junho faleceu o Sr. Valdemir Alves Teixeira, sogro do diretor de esportes recreativos Afonso
de Almeida Costa. E no dia 3 de julho faleceu o associado Érico Moura
Filho, mais conhecido como “Caçula”, patrono do CIFU 2014. O Clube
Jaraguá presta condolências aos familiares.
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Jaraguá passa por
auditoria contábil
O Fluxo de Caixa com a prestação de contas, despesas e
receitas do Clube Jaraguá passou pela auditoria da empresa
Araújo Lopes Auditoria e Consultoria, que deu parecer positivo para o fluxo. Segundo o relatório dos auditores, as receitas e as despesas do Jaraguá Country Club de janeiro de 2015
a maio de 2015 estão adequadas, de acordo com as práticas
adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.
Julho 2015
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Vencedores da Maratona de Buraco recebem premiação
A turma do buraco comemorou o semestre em uma
agradável tarde de almoço no domingo dia 15 de maio. No
evento foram entregues as premiações da Maratona de
Buraco. A dupla Messias e Ivone foi a campeã. A diferença
foi curta para a segunda colocada, Suzana e Marina. Foram
50 pontos de diferença (22.070 x 22.020). A dupla Valéria e
Vitor foi a terceira colocada com 1.670 pontos. A associada
Fátima Sabino foi homenageada como patrona do torneio.
Agora os “buraqueiros” aguardam um segundo semestre
com boas disputas.

RONNIE LORENZINI

tattoo artist

Edi cio Lagoá
Coberturas com vista para Lagoa Santa
2 quartos, 1 vaga
Varanda Gourmet
100% reves do em textura o
Garagem sobre pilo s
Água e gás individual
No centro de Lagoa santa

Vista para a Lagoa

Planta Apto Cobertura
Reg. de Incorp. - R 02 / 25394r

(31) 3495-5660 / 7509-5664
www.skallaconstrucoes.com.br
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@lorenzini87
+55 (31) 9551-9616
/ronnie.lorenzini

ESPORTES
Final do campeonato de truco revela novos campeões
Foram mais de dois meses de duelos e desafios no campeonato de truco realizado na área do Tatu. O torneio foi um
sucesso e a turma aderiu à competição tanto no quesito número de inscritos, quanto no espírito do Truco. Os campeões
foram premiados no churrasco logo após a final do dia 20 de
junho. A dupla campeã foi Ricardo Francisco Biato e Sérgio
Leopoldo da Costa, e em segundo lugar Marcílio Moises de
Carvalho e João Nicésio Filho, sendo que o associado Cléver
Faleiro Pacheco, atuou como coringa em três partidas, levando assim o participante Marcílio a vice-campeão.
Em breve novos torneios serão realizados. De acordo com
a diretoria do Tatu, haverá um torneio no segundo semestre no mesmo formato, entre setembro e outubro, mas há a
possibilidade de os assessores criarem mini-torneios com a
duração de um dia antes desse torneio.

Julho 2015
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Torneio de tênis faz a estreia
da quadra reformada
Para marcar a reinauguração da quadra de tênis reformada foi realizado um
torneio de fim de semana nos dias 4 e 5
de julho. Com o formato semelhante ao
da Copa Davis, os 32 atletas foram divididos em dois grupos de quatro equipes
cada, com quatro categorias (3º classe/4º classe/5º classe/veteranos). Cada
equipe participou de um jogo de duplas
e dois jogos simples. Cada vitória da
equipe contava um ponto. Na primeira
fase a equipe vencedora passou para a
semifinal e o vencedor disputou a final
com o vencedor do outro grupo.
A final aconteceu na manhã do domingo, dia 5 de julho. O resultado do
torneio ficou assim: Equipe campeã:
Rafael Lial / Marcos Aurélio Ferreira /
Marcelo Chocolate / Coronel Ilton. Mas
destacam-se o empenho e bom nível de
jogo da outra equipe: Atílio (Beto) / José
Carlos / Luciana Ramos / Bruno Nastrini.
O novo espaço teve uma boa es-
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treia: “Utilizamos as três quadras de saibro. A quadra nova apresentou um bom
resultado, que acreditamos melhorar
com o uso constante”, conta o assessor
do setor, Marcos Antônio dos Santos Jr.,
mais conhecido como Marquinho. No
domingo logo após as partidas foi realizado a confraternização com a presença
de atletas e convidados. O próximo torneio será o CIEJ, com data a definir.

ESPORTES
Encerramento de “ouro” do 1º semestre do boliche
O dia 27 de junho marcou o encerramento de um primeiro semestre de muitas atividades no boliche do Clube.
O tradicional churrasco de confraternização e a entrega
das premiações marcaram o evento. Foram premiados os
atletas campeões do Torneio Início 2015 e do Torneio de
Duplas 2015, além dos atletas que obtiveram os melhores
resultados nesses torneios. Em breve novos torneios serão divulgados!

Torneio de Duplas 2015
»» 1ª Divisão
Dupla campeã: Rafael Gregori e Warley
Dupla vice-campeã: Vanessa e Eduardo
Dupla 3º lugar: Thiago e Alexandre
Melhor linha: Rafael Lima e Gustavo (472 pontos)
Melhor série: Rafael Gregori e Warley (1899 pontos)
»» 2ª Divisão
Dupla campeã: Fabily Rodrigues e Fabiano Lana
Dupla vice-campeã: PC e Léo
Dupla 3º lugar: Roberto e Wallace
Melhor linha: Fabily Rodrigues e Fabiano Lana (431 pontos)
Melhor série: Fabily Rodrigues e Fabiano Lana (1685 pontos)
»» All Events: Rafael Gregori (199,7 de média)

Julho 2015
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Jaraguá faz ótima campanha no
Aberto Minas Shopping de Peteca
O Clube Jaraguá foi muito
bem representado no Aberto
Minas Shopping de Peteca. A
sexta edição do evento ocorreu entre os dias 11 e 28 de
maio no Minas Shopping e
reuniu atletas de várias cidades na arena montada no interior do shopping. Na classe
B, o time representado por
Guilherme e Gerardo venceu a
equipe do Cruzeiro por 2 sets a
1 e foi campeão. Na categoria
D, de Costa, Marcelo e Maurício, os atletas venceram a ART
1 por 2 sets a 0 e ficaram com o 3º lugar.
Na classe feminina, Carol, Flávia e Irene
derrotaram a ART 1 por 2 sets a 0 e representaram as mulheres do Jaraguá no
alto do pódio. Na categoria mista, Carol,
Agnelo e André venceram a equipe de
Nova Lima por 2 sets a 0.
O evento foi organizado pela
Confederação Brasileira de Peteca e
Federação Mineira de Peteca. Jogado-

res de Uberlândia, Patrocínio, Montes
Claros e outras cidades participaram
com a equipe do Jaraguá no torneio.
Eles foram divididos nas categorias
masculinas, femininas e mistas, classificadas em quatro níveis de qualidade (A,
B, C e D), que abrangem atletas de 13 a
50 anos de idade.
A equipe do Jaraguá contou com
cinco duplas masculinas e uma mista,
em um total de 15 atletas. “O resultado

foi sensacional. Só não colocamos atletas no nível A. Agora temos duas duplas
que estão no maior nível do país e vão
disputar a Liga por conta desses bons
resultados”, diz o assessor de peteca
do Clube e dirigente da Confederação
Brasileira de Peteca, Ubiratan Carneiro
(Bira). Guilherme e Gerardo e o trio
Carolina, Flávia e Márcia representarão
o Jaraguá na Liga Brasileira de Peteca.

Petequeiros se preparam para a terceira etapa
do Campeonato Mineiro de Peteca
Os representantes do Jaraguá seguem firme no XXVII Campeonato Mineiro de Peteca. Na 2ª etapa da competição, que aconteceu entre 26 e 28
de junho no clube Labareda, os atletas
do Jaraguá tiveram jogos difíceis, mas
que serviram de preparação para a 3ª
etapa, que será realizada no Max Mim
Clube, em Montes Claros, nos dias 28,
29 e 30 de agosto.
O Jaraguá compete com as duplas
12
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Guilherme/Gerardo na categoria 20/30,
e com André Loreto/Wolber (foto) e
Hernani/Agnelo na categoria 40/50.
Também participam do campeonato
clubes de todo o estado como o Praia
Clube de Uberlândia, Patrocínio Tênis
Clube de Patrocínio, Estrela do Oeste
de Divinópolis, além de equipes da capital mineira como AABB, PIC, Olímpico
e Belo Horizonte.

ESPORTES
Investimento em tecnologia
na peteca
Um novo sistema de
marcação de tempo já está
em uso nas quadras de peteca. O Cone Play foi criado
ao observar as dificuldades
e as polêmicas criadas com
as marcações dos tempos
de ataques nos jogos de peteca. São dois cones interligados entre si por um controle remoto, sendo que, ao
acionar um deles, inicia-se a
contagem do tempo (24 segundos). Ao terminar esse
tempo, uma sirene de 120
decibéis toca, indicando o final do ataque.
O sistema possibilita que
o tempo seja marcado com
muita precisão e acaba com
as discussões, pois todos

Quadra 3 de tênis já está
liberada após a reforma
A quadra 3 de tênis do
Clube Jaraguá foi reformada
e já está liberada para o uso
dos associados. A reforma
foi realizada para melhorar a
drenagem e trocar o saibro,
além de instalar um novo
sistema de iluminação, com
lâmpadas led.
O Clube também dispõe

de aulas de tênis infantil e
adulto em horários variados,
de terça-feira a sábado. As
aulas podem ser individuais,
em duplas ou em grupos de
quatro pessoas. A reforma
contribui para incentivar os
tenistas, que agora terão ainda mais qualidade em seus
treinos.

acompanham visualmente o
acionamento do cronômetro e o término do tempo.
O aparelho é montado em
cones plástico (sinalização)
e com componentes industriais, garantindo alta confiabilidade e durabilidade do
equipamento.

Julho 2015
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Clube Jaraguá vence desafio de sinuca
contra Clube Dom Pedro II
O Clube Jaraguá sagrou-se campeão
do Torneio Interclube de Sinuca realizado contra o Clube Recreativo Dom Pedro
II da cidade de Conselheiro Lafaiete. Os
primeiros jogos aconteceram no dia 21
de junho na sede do Jaraguá e tiveram
o seguinte placar: 14 x 3 para o Jaraguá
(equipe A) e 13 x 11 para o Dom Pedro
II (equipe B). No dia 5 de julho foi realizada a segunda rodada de jogos, dessa vez na sede do Clube Dom Pedro II,
com o seguinte resultado: 14 x 11 para
o Dom Pedro II (equipe A) e 16 x 9 para
o Jaraguá (equipe B). Na somatória final
dos jogos o Jaraguá fez mais pontos e se
tornou o clube campeão do torneio.
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ESPORTES
Equipe Abacaxi é a campeã do
Torneio de Vôlei Tropical
O Torneio de Vôlei Tropical coloriu as quadras de vôlei
feminino do Jaraguá no mês de maio. A final do campeonato aconteceu no domingo, dia 24/05, com vitória da equipe
Abacaxi sobre a equipe Manga por 3 sets a 1 em uma melhor
de 5 sets. A equipe Pera ficou com a terceira colocação, vencendo a Morango por 2 sets a 0, em uma melhor de 3 sets.
Logo após a final, a Diretoria entregou as medalhas, na
colorida festa de encerramento no Quiosque do Tênis. A medalha de jogadora destaque foi entregue pelo diretor Almir
Arantes Soares à atleta Cléria e a de jogadora revelação foi
entregue pelo diretor Paulo Pontello à atleta Mylena.
A assessora do setor no Clube, Rosângela da Silva, mais
conhecida como Dica, agradeceu o apoio recebido: “Agradecemos especialmente à Diretoria do Clube, à nossa patrocinadora HS Auditoria, representada por Suely, à comissão
organizadora (Marcinha, Gisele e Graça) e a todas as atletas
participantes.” Estão previstos para o segundo semestre alguns torneios internos e interclubes.

Equipe de vôlei feminino do Clube Jaraguá
fatura título em Poços de Caldas
As equipes de vôlei feminino
das categorias máster 45+ e 50+ do
Clube Jaraguá participaram do Torneio
de Vôlei Máster da cidade de Poços de
Caldas entre os dias 4 e 7 de junho. A
equipe 50+ foi a campeã do torneio,
vencendo as donas da casa do time da
Caldense por 2 sets a 0. Já a equipe 45+
trouxe a prata para casa após um jogo
apertado em que os time Estrela do
Oeste levou a melhor por 2 sets a 1. As
partidas foram realizadas nos ginásios
da Associação Atlética Caldense e no
Colégio Pelicano.
Os dois times foram treinados pela

professora Kelly Mercadante, elogiada
pelas jogadoras e pela Diretoria do Clube, na cerimônia de premiação preparada após a volta das equipes. No dia 16
de junho, o presidente Marco Faria e

os diretores Angelo Victor de Oliveira e
Marco Aurélio de Carvalho participaram
da entrega dos dois troféus que passaram a contemplar a galeria de títulos
presente no acervo do Clube Jaraguá.
Julho 2015
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Circuito Mineiro de Squash alavanca
esporte no Clube
Desde sua inauguração, a
quadra de squash do Jaraguá
já foi palco de alguns torneios
internos, mas agora, pela primeira vez, o esporte do Clube
chegou a um patamar que
possibilita receber atletas de
outros locais e de alto nível.
As semifinais e finais da 4ª
Etapa do Circuito Mineiro de
Squash, realizado nos dia 16 e
17 de maio, foi o primeiro passo para que o Clube integre os principais eventos do esporte no estado.
Cerca de 60 atletas se dividiram
em oito categorias: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,
6ª e 7ª classes, e duplas. “Foi uma pri-
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meira oportunidade do Jaraguá participar de um campeonato que não seja
interno e com associados. É o principal campeonato do estado. O sócio
que pratica squash no Jaraguá pôde
assistir e participar de um campeo-

nato de alto nível. O intercâmbio com outros clubes é essencial para o nosso crescimento.
Nesses eventos, como a etapa
do mineiro, vêm atletas de vários lugares”, afirma o assessor
do squash, Wanderley Coelho.
Ele diz que os atletas aprovaram a quadra: “Temos uma das
quadras mais bem conservadas
da cidade. Todos os visitantes
a elogiam muito. Eles se impressionam pela quadra e pelos bons
vestiários”, destaca. Os atletas estão
se aperfeiçoando e hoje a equipe do
Jaraguá já possui jogadores da 1ª (última antes da profissional) à 4ª classe.

ESPORTES
Equipe de corrida é destaque nas provas
All Limits e Circuito das Estações
No dia 31 de maio a equipe de corrida do Clube Jaraguá foi ao condomínio
Alphaville na Lagoa dos Ingleses para
participar da prova Cross Country All
Limits. A prova faz parte do festival esportivo All Limits, que reúne centenas
de atletas de Belo Horizonte. Para participar da prova, a atleta Jeanine Madeira
conta que foi preciso um longo treinamento focado em trilhas com muitas
subidas e descidas. “Nosso esforço foi
recompensado, além da superação de
todos os atletas que obtiveram excelentes resultados, nós nos destacamos
também por sermos a equipe mais motivada da prova”, ressalta.
Ao final da competição, 10 atletas
da equipe subiram ao pódio. Todos com
participação no percurso de 8 km, em
diferentes categorias divididas por faixa
etária. A classificação contou com os 1º
lugares de Raimundo Natalino (50 a 54
anos), Nayara Karla (25 a 29 anos), Jeanine Madeira (45 a 49 anos) e Camila
Villaça (20 a 24 anos). Em 2º lugar fi-

cou Antônio Freitas (55 a 59 anos)
e em 3º, Magnus Valerius (50 a 54
anos), João Baptista dos Anjos (55 a
59 anos), Andréa Santana (40 a 44
anos), Cláudia Falesi (45 a 49 anos)
e Leidimara Queiroz (50 a 54 anos).
Circuito das Estações
Dando sequência às provas do
Circuito das Estações, no dia 28 de
junho aconteceu a etapa inverno da
competição. Cerca de seis mil corredores compareceram, partindo do Marco Zero da Pampulha para correr 5 km
ou 10 km. A equipe de corrida do Clube
Jaraguá esteve presente com 50 atletas
e mais uma vez se destacou com bons
resultados, reduzindo o tempo de prova
e conquistando boas classificações.
Próximo desafio: Maratona do Rio de
Janeiro
A equipe de corrida do Clube Jaraguá
conta com 76 atletas focados em cumprir um calendário de oito corridas ofi-

ciais durante o ano de 2015. A próxima
prova da lista será a Maratona do Rio de
Janeiro, um evento que recebe atletas
de diversas partes do mundo. A previsão é de que mais de 25 mil inscritos
participem da corrida marcada para a
manhã do domingo, dia 26 de julho. A
equipe do Jaraguá irá participar com
24 corredores que estão se preparando para percorrer 42 km, 21 km e 6 km
durante a Maratona. Vale a torcida para
que o nome do Jaraguá siga bem representado em todas essas competições.

Julho 2015
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ESPORTES
AGORA É A HORA
DO CIFUZINHO!

FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO
DEPARTAMENTO DE ESPORTES
► DATA DA ABERTURA: 23/08, COM TORNEIO INÍCIO
► IDADE: DE 5 A 19 ANOS
► INSCRIÇÕES ABERTAS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,
NA ESCOLINHA COM O PROFESSOR RÔMULO E NA
GERÊNCIA AOS SÁBADOS À TARDE E AOS DOMINGOS
► VAGAS LIMITADAS

CIFUZINHO
2015

www.jaraguaclub.com.br
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Escolinhas
Escolinha de futebol revela talentos e exige
bom rendimento escolar
A escolinha de futebol
é um dos destaques do
Clube Jaraguá. Ao longo
dos anos muitos até tiveram a chance de jogar em
times profissionais como
Cruzeiro, Atlético e América. Um desses meninos
hoje é o coordenador e
treinador da escolinha.
Rômulo Silva, 55 anos,
saiu da equipe do Jaraguá
e se transformou em um
jogador profissional do
Atlético: “Vieram ver um
campeonato e me levaram junto com
mais quatro meninos. Sempre revelamos jovens para os times. O que nos dá
credibilidade é o espaço físico e a estrutura profissional. Esse projeto aproxima os jovens às estruturas de alto nível. América, Atlético e Cruzeiro olham
para o Jaraguá como ‘celeiro’. Sempre
promovemos jogos com essas equipes.

Temos parceiros nesses clubes que vêm
assistir a alguns jogos. Para isso o Clube
investe muito em infraestrutura, principalmente na qualidade dos campos. Futebol é caro! Pagam transporte especial
para os jogos e alimentação, fora o material esportivo.”
O ex-jogador explica o diferencial
dos jovens. “O perfil do atleta do Jaraguá interessa, pois não só querem um

jogador, mas também
alguém com valores
humanos e familiares.
Hoje o jogador deve
saber se conduzir, falar
e conversar”, ressalta. Mesmo assim, só
joga quem estuda. A
coordenação está de
“olho” na vida escolar dos jovens: “Aqui
a escola vem antes do
esporte. A criança só
pode treinar se estiver com boas notas.
Se não fizer direito ela sai da equipe. O
objetivo é socializar antes de tudo, mas
se existir potencial temos estrutura para
formá-los”. A escolinha é formada por
meninos nascidos entre 1998 e 2010.
São três turmas pela manhã, quatro turmas à tarde e quatro à noite. Os treinamentos ocorrem no campo society de
grama, no Tatu e também no futsal.

Jovens da equipe de futebol chegam perto da
final da Copa Venda Nova
Por muito pouco os atletas jaraguenses não disputaram a final
da Copa Venda Nova de Futebol.
O Clube competiu nas categorias
sub-17, 15, 13 e 11, chegou às semifinais em três delas. “Fizemos
excelentes jogos, mas três equipes pararam nas semifinais, e a
sub-15 nas quartas de final. Foi
uma competição bastante equilibrada, porém sofremos muito em
alguns jogos com a falta de alguns
atletas que, por motivos particulares, não puderam comparecer
aos jogos. Mesmo assim foi um retorno
muito positivo com expectativa de um

melhor desempenho no segundo semestre. Foi uma experiência muito positiva pelo lado de adaptação e superação

dos nossos alunos, pois enfrentaram dificuldades extracampo
e às vezes até com relação ao
estado de alguns campos, diferentes da nossa realidade, e
eles se adaptaram e superaram
com rapidez e com sucesso”,
destaca o coordenador e treinador das equipes, Rômulo
Silva.
Agora o Jaraguá disputará amistosos para se preparar
para os torneios do segundo
semestre, dentre eles o Super Copão
das Categorias de Base.
Julho 2015
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Jogos equilibrados marcam
a final do CIFU
No domingo, dia 12 de julho, aconteceram os jogos das finais das quatro categorias do CIFU 2015. Nas
categorias “Especial” e “Veteranos”, o campeão só foi
conhecido após a decisão por pênaltis. Nas categorias
“Sênior” e “Máster”, os jogos também foram bem disputados, mas os vencedores definiram as partidas no
tempo normal. A premiação dos finalistas, artilheiros
e goleiros menos vazados de cada categoria aconteceu logo após os jogos. Em seguida houve uma festa de encerramento bastante animada, com show da
banda Magnatas do Samba, além de grande presença
dos jogadores do torneio e seus convidados.
O já tradicional CIFU mais uma vez foi um grande
sucesso que reafirma o nome do Jaraguá como o responsável pelo maior campeonato interno de futebol
dentre os grandes clubes de Minas Gerais. Agora é vez
de curtir o Cifuzinho que começa no dia 23 de agosto e
privilegiar as tradicionais peladas em preparação para
o campeonato do ano que vem

resultado do

»»MÁSTER
Campeão: Tigres
Vice-campeão: Montevideo
Artilheiro: Gustavo Soares (Tigres) – 15 gols
Goleiro menos vazado: Frederico Lanna (Tigres)
»»SÊNIOR
Campeão: The Strongest
Vice-campeão: Palestino
Artilheiro: Victor Aguiar (Sporting Cristal) - 6 gols
Goleiro menos vazado: Glauber Gonçalves (The Strogest)
»»VETERANO
Campeão: Racing
Vice-campeão: Libertad
Artilheiro: Luiz Otávio (Libertad) e Carlos Amorin (Racing) - 7 gols
Goleiro menos vazado: Paulo César Volpini (Libertad)
»»ESPECIAL
Campeão: Emelec
Vice-campeão: Internacional
Artilheiro: Sérgio Ricardo Henriques (Palestino) - 7 gols
Goleiro menos vazado: Carlos Lacerda (Boca Junior)
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Campeão Máster: Tigres

Vice-campeão Máster: Montevideo

Campeão Sênior: The Strongest

Vice-campeão Sênior: Palestino

Campeão Veterano: Racing

Vice-campeão Veterano: Libertad

Campeão Especial: Emelec

Vice-campeão Especial: Internacional
Julho 2015
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Veja mais fotos na galeria do site:
www.jaraguaclub.com.br
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Final do Tatuzinho 2015
No domingo, dia 5 de julho, aconteceram os jogos finais do Tatuzinho 2015. O torneio, que envolveu
mais de 120 crianças divididas em cinco categorias,
foi mais uma vez agraciado com bons jogos, presença
das famílias na torcida e belos lances proporcionados
pelos pequenos craques de bola do Clube Jaraguá.
Após os jogos finais houve a premiação dos finalistas,
dos artilheiros e dos melhores goleiros de cada categoria.

campeões tatuzinho 2015
»»FRALDINHA
Campeão: River Plate
Vice-campeão: Estudiantes
Artilheiro: Pedro Henrique Gomes (River Plate)
Goleiro menos vazado: João Pedro Crato (Racing)
»»INICIANTE
Campeão: Estudiantes
Vice-campeão: River Plate
Artilheiro: João Pedro Crato (River Plate)
Goleiro menos vazado: Rafael Cardoso (Estudiantes)
»»PRÉ-MIRIM
Campeão: Estudiantes
Vice-campeão: Boca Junior
Artilheiro: Henrique Cauã (Estudiantes)
Goleiro menos vazado: João Pedro Crato (Boca Junior)
»»MIRIM
Campeão: Racing
Vice-campeão: River Plate
Artilheiro: Samir Rachid (Racing)
Goleiro menos vazado: João Vitor Peito (Racing)
»»PRÉ-INFANTIL
Campeão: Boca Junior
Vice-campeão: River Plate
Artilheiro: Rafael Bello Soares (Boca Junior)
Goleiro menos vazado: Kaio Fraga (Boca Junior)
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Veja mais fotos na galeria do site:
www.jaraguaclub.com.br
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Veja mais fotos na galeria do site:
www.jaraguaclub.com.br
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Estatuto Social é reformado
após sete anos
No dia 7 de julho foi aprovada a
Reforma Estatuária do Clube Jaraguá
mediante uma Assembleia Geral Extraordinária, aberta para todos os sócios
do Clube. Após sete anos sem reforma,
o texto do Estatuto Social passou por várias análises e modificações antes do dia
da aprovação. 186 sócios-proprietários
participaram da votação e sugeriram
melhorias que foram acrescentadas durante a própria assembleia. O Estatuto
foi aprovado com unanimidade pelos
participantes.
A Diretoria do Jaraguá reforça que

todas as alterações realizadas no texto do Estatuto visam ao bem-estar do
associado e ao crescimento da família
jaraguense. As comissões de reforma
trabalharam durante anos de maneira
transparente, democrática e aberta à
opinião de todos os sócios interessados
em contribuir. A Diretoria esclarece ainda que quaisquer informações sobre assuntos do Clube estão à disposição dos
associados, por meio do contato direto
com a Presidência, com a Diretoria e demais departamentos competentes.

Comissão em prol da transparência é criada
pela Diretoria do Clube
A Diretoria do Clube Jaraguá criou
uma comissão para acompanhar de
perto todos os atos relacionados à administração do Clube, promovendo uma
gestão cada vez mais transparente. A
comissão é formada por membros do
Conselho Deliberativo. O pedido pela
formação do grupo veio do presidente
Marco Faria e a comissão fez sua primeira reunião no dia 24 de junho. Na
ocasião, os principais assuntos tratados
foram a demonstração do fluxo de caixa,
a implantação do plano de cargos e salários e a implantação em curto prazo do
regimento interno do Clube.
A comissão vai se reunir mensalmente com todos os diretores a fim de re-

passar aos demais membros do Conselho Deliberativo os procedimentos
adotados, executados ou
em planejamento pela
administração do Clube.
Além de acompanhar, a
comissão fica responsável
por repassar também as
sugestões administrativas
do Conselho aos diretores.
Segundo o associado
Hermes Ávila, membro do Conselho
Deliberativo e da comissão, o primeiro
encontro proporcionou uma boa perspectiva de como o grupo poderá agir em
RIEDADES DE
BUFFET COM VA
OS QUENTES
AT
PR
E
S
SALADA

prol de todos os associados. “Foi uma
reunião bastante transparente e objetiva, que demonstrou o bom convívio
entre a diretoria executiva e o Conselho
Deliberativo”, afirmou.
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ALMOÇO: Seg. a sex: 11h às 15h / Sab, dom, feriados: 11h às 16h | NOITE: Seg. a quinta: 17h às 0h / Sexta: 17h às 2h / Sábado: 16h às 2h / Domingo: 16h às 0h

Av. Sebastião de Brito, 400 - Dona Clara
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Sócio do Jaraguá está classificado
para triatlo no Havaí
Para quem participa de provas de
triatlo, modalidade que integra natação, corrida e ciclismo, o sonho é participar de uma prova no Havaí, onde
as principais competições do esporte
acontecem. E esse sonho pode se realizar para um desportista jaraguense.
O sócio Magnus Cesar Bouchardet foi
classificado na Etapa do Campeonato
Mundial de Ilha Bela, em São Paulo,
para a etapa do Havaí do Campeonato
Mundial XTERRA, modalidade em que
o ciclismo é feito por mountain bike. O
êxito foi muito comemorado já que havia apenas duas vagas no evento mundial para brasileiros.
Mas agora ele precisa de parceiros
financeiros. Essa é uma boa chance para
os empresários associados divulgarem
seus serviços. Magnus pretende arrecadar o valor que realizará seu sonho até
novembro. “Preciso de qualquer tipo
de ajuda. Estou aberto a todo e qual-

quer setor, pois tenho gastos para treinar, já que vou receber treinamento de
técnicos renomados no esporte, como
Thiago Vinhal e Adriano Sachettodo, do
Grupo Mais de Triatlo, e da minha nutricionista, Elana Lara”, explica.
Ele explica como o Clube atende
aos seus treinamentos: “Meus treinos
indoor são feitos no Jaraguá: muscula-

ção, spinning, sauna, massagem e natação. A estrutura é perfeita com piscinas
aquecidas e grandes; e boa academia.
Dá para treinar todos os dias. Meu sonho é montar um grupo de triatlo no
Clube. Temos tudo na mão, pois é um
ótimo espaço.” Para colaborar com o
atleta, entre em contato pelos telefones
9919-6774 ou 3047-6474.

Projeto Dançartes ganha troféu
em concurso nacional
O projeto Dançartes conquistou o
segundo lugar no “Concurso Nacional
de Dança Divino Passos”, realizado no dia 13 de junho no Teatro da
Maçonaria, em Belo Horizonte. As
representantes do projeto concorreram na categoria Contemporâneo
Avançado, apresentando a coreografia “Percurso”, elaborada pela professora Sinara Machado. O concurso reuniu diversas escolas, grupos de dança
e contou com jurados de renome de
diferentes partes do Brasil.
Segundo a coordenadora e professora do projeto, Izabelle Ayres, a
motivação para participar do evento
vem de um desejo de inserir o Clube
Jaraguá no cenário da dança nacional.
“Buscamos vivenciar novos desafios,
acreditando no poder da dança como

sou para fotos oficiais do programa
nas dependências do Clube Jaraguá.
“Dançar para mim vai além dos benefícios para a saúde. É um amor que
cultivo em minha vida desde pequena”, ressalta Aline. Ela está classificada para a semifinal do concurso, com
previsão de ocorrer ainda em julho.
força de expressão, socialização e interação. Afinal, quem dança é muito
mais feliz”, comenta.
Dançarina no Faustão
A professora de jazz das turmas infantil e juvenil do projeto Dançartes,
Aline Meirelle, está participando do
concurso “Dançarina do Faustão”.
Como parte da competição, ela poJulho 2015
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Arraiá do Jara foi uma
festa inesquecível
O Arraiá do Jara 2015 foi um grande sucesso
e manteve a tradição das festas juninas memoráveis promovidas pelo Clube Jaraguá. Mais de oito
mil pessoas compareceram para acompanhar as
diversas atrações da noite, que segundo a dupla
sertaneja que participou da festa, César Menotti e
Fabiano, foi “boa demais”. Os shows de Buick 90,
Daniel Maestri, Chama Chuva e Uai Pode completaram a animação da festa. Mas o principal destaque foi novamente a presença e a animação dos
associados do Jaraguá e seus convidados que elogiaram muito o evento. Confira as fotos e guarde
na lembrança. Ano que vem tem mais!
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Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Arraiá Mirim diverte
as crianças do Jaraguá
Para seguir a tradição junina, os futuros participantes do Arraiá do Jara
brincaram e coloriram o Arraiá Mirim. O
evento, que ocorreu no dia 20 de junho
no parquinho e no estacionamento da
sauna, teve todos os requisitos de uma
festa junina tradicional: comidas típicas, brincadeiras, quadrilha e crianças
vestidas a caráter. A festa foi animada
pelo grupo Super Fantástico, banda especializada em música infantil. Resultado: divertimento tanto para a criançada
quanto para os pais e demais adultos
presentes.
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ARRAIÁ MIRIM

Veja mais fotos na galeria do site:
www.jaraguaclub.com.br
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“Mutirão de limpeza” garante mais
higiene e conforto ao associado
Um clube limpo
e saudável. Essa é a
meta do “Mutirão de
limpeza” promovido
pela gerência operacional na coordenação
da gerente Raquel Rocha e do sub-gerente
Gerson de Almeida. O
objetivo é a limpeza
detalhada de vidros,
portas, pias, vasos sanitários, mictórios, papeleiras, telhados, churrasqueiras, dentre outros, buscando oferecer
um ambiente mais limpo, organizado e
agradável. Desde maio é realizada uma
programação mensal que determina as
áreas que serão trabalhadas e a quantidade de funcionários para a execução

de cada serviço.
No mês de maio a
equipe trabalhou na
limpeza de 21 quiosques, além das churrasqueiras, lavagem das
estruturas de ferro, jogos de mesa, bancadas,
paredes, pias e freezers.
O mutirão também foi
realizado nos brinquedos do parquinho. Já no mês de junho
foram higienizados os vestiários e os
banheiros. Para o mês de julho, o mutirão irá trabalhar na limpeza de vidros,
canaletas e toldos. A equipe de limpeza
do Clube trabalha com zelo para que o
associado desfrute sempre de um clube
limpo e organizado.

Passatempo
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Segunda via
do boleto
O boleto do condomínio do Clube
Jaraguá é encaminhado mensalmente para o endereço
cadastrado dos associados. Caso não
receba o boleto, solicite a segunda via
para evitar atrasos
do pagamento. Para
isso, basta acessar
o site do Clube e emitir a segunda via
do boleto, fornecendo o número de
sua cota, ou entrar em contato com a
Secretaria pelos telefones 3490-9109
ou 3490-9110. É importante também
manter seus dados cadastrais atualizados.

Clube proporciona almoço aos domingos
no salão social
O Clube Jaraguá agora tem uma nova
opção de almoço aos domingos. No dia
28 de junho inaugurou o almoço do
salão social, com self-service e almoço
executivo para os associados. A inauguração teve cerveja gelada em garrafa, só
para consumo no local e música ao vivo
para celebrar a nova opção. A boa aceitação dos sócios confirma a intenção
dessa implantação: proporcionar um
espaço familiar, confortável, tranquilo,
com boa qualidade e variedade culinária. O buffet funciona de 11h às 16h.
A primeira cliente do almoço não
poderia ser mais especial. Maria Conceição Marques de Almeida, mais conhecida como Dona Zizinha, de 78 anos,
distante do Clube há alguns anos por um

problema de saúde, foi
a primeira a chegar ao
espaço junto ao marido, Nelson de Almeida,
de 80 anos: “Não poderia ter retorno melhor.
Sem exagero, eu achei
a comida maravilhosa,
a música perfeita e as
pessoas lindas. Foi ótimo rever os amigos.
O Geraldinho da cozinha está de parabéns.
Agora vou deixar de
cozinhar aos domingos
para comer essa bela comida. Comentei
com todos que conversei. É um prazer
inaugurar esse espaço na presença de

tantos amigos e com a família. Fiquei
afastada e agora vou tentar vir mais ao
Jaraguá, que está um Clube excelente”,
conta a animada associada.

Feirinha funcionará durante
todos os domingos
Se existem hábitos antigos
dos mineiros, um deles é frequentar feirinhas de quitutes e
artesanatos. E o Jaraguá não foge
dessa tradição. A feirinha do Clube existe há 16 anos e agora abre
todos os domingos. O propósito
é estreitar o laço entre os sócios
e valorizar os seus trabalhos. São
14 expositores, com roupas, sandálias, biscoitos, doces e outros
produtos mineiros tradicionais.
Líder dos expositores há três
nos e presente desde o início,
Maria Edna Lopes de Souza, explica que trabalha com paixão. “Os laços
entre os associados se reforçam, não
é só uma questão comercial. É muito

agradável trabalhar na feira. Para mim
não é trabalho. É lazer. Meu marido e
eu vendemos biscoito da roça, típico de
Minas. Todos que chegam ao Clube vêm

aqui dar uma ‘espiadinha’”. Para o associado participar da feira basta entrar em
contato com a líder dos expositores pelo
telefone 9162-5076.
Julho 2015
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Sócios participam de noite com spinning
à beira da piscina
Beneficiar a saúde e ajudar o próximo. Esses foram os objetivos do 2º
Spinning da Lua Cheia, que aconteceu
na noite do dia 2 de julho. O evento já
se firmou como projeto esportivo. Nessa
edição, o Clube arrecadou mais de 40 potes de achocolatado, que foram doados
para creches. Foram três aulas à beira da
piscina e a turma espantou o frio de julho com fortes pedaladas. Em breve mais
edições estarão na agenda.
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Baile da Melhor
Idade
Bolero, samba, jovem guarda, dentre outros estilos. Não faltaram músicas
e ritmos dançantes no Baile da Melhor
Idade, que aconteceu no dia 17 de junho. O conjunto Hélio e Banda “regeu”
a turma da pista, que estava muita animada e esbanjou vitalidade. Os participantes também se divertiram e aproveitaram o buffet servido no salão social.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
Julho 2015
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Saideira musical e reinauguração do parquinho
animam pais e filhos no Clube
A Saideira Musical de 31 de
maio trouxe aos sócios a banda “Os
Gárgulas”. Nesse mesmo dia aconteceu
a reinauguração do parquinho, com a
presença de mágico e brincadeiras para
a criançada.
Já a Saideira Musical do dia 28 de
junho trouxe um pop rock com a turma da Banda Flor de Lotus. Os sócios
ficaram satisfeitos com o talento das
três jovens musicistas que compõem
a banda. E as atrações não se resumiram apenas aos adultos. No parquinho
o Jarakids proporcionou muitas atividades à criançada com a instalação de
brinquedos infláveis e monitores que
comandavam as brincadeiras.

Veja mais fotos na galeria do site
www.jaraguaclub.com.br
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Happy Hour promove diversão
para os associados
No Happy Hour de 29 de maio a dupla Selda
Rios e João Celles tocou os sucessos do momento e dos velhos tempos, agradando os associados presentes. MPB, Internacional, Sertanejo,
Pop-rock, dentre outros estilos proporcionaram
momentos de descontração entre os associados.
Enquanto isso a criançada se divertia no parquinho com um brinquedo inflável especialmente
instalado para a noite do Happy Hour. Assim os
pais puderam curtir a noite tranquilamente.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Nem mesmo o frio afastou os associados
do Happy Hour de junho
Cerveja gelada, tira-gosto e um violão bem
tocado. Esse trio clássico dos botecos de BH
esteve presente no Happy Hour de 26 de junho, numa noite fria em BH que fez com que o
evento fosse realizado no salão social e ainda
assim contou com grande presença dos associados, que tiveram a oportunidade de curtir
momentos de descontração com amigos e
familiares. Quem animou a festa foi Thiago
Pimenta e Banda, que trouxe um repertório
comum em barzinhos belo-horizontinos.

Julho 2015
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Noite de emoções com show do
Roberto Carlos Cover
A noite do dia 19 de maio foi repleta
de emoções para os associados. O artista Gilmar Miranda, que se apresenta
como Roberto Carlos Cover, trouxe um
repertório que todas as mães brasileiras sabem de cor e agradou pela semelhança com o “eterno rei”. A apresentação foi organizada pelo Comitê
Feminino do Jaraguá e contou com
clássicos como “Emoções”, “É Preciso
Saber Viver”, “Como é Grande o Meu
Amor por Você” e “Jesus Cristo”.

44

Informativo Jaraguá

ACONTECEU

Este é o nosso Clube...
Shows Musicais

Arraiá da Academia

Festa Junina

Futebol Infantil

Piscina Olímpica

Quiosques

Almoço da Melhor Idade

Encerramento do CIFU

Dança

Espaço Verde

Novo Parquinho

Julho 2015
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Colôniade
Férias

27 a 31 de julho
8h30 às 17h

2015

12 anos
a
4
e
d
s
a
nç
Para cria

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA A PARTIR DO DIA 01/07
► Monitores especializados
► Atividades esportivas
► Oﬁcinas
► Gincanas
► Muitas brincadeiras
Café da manhã, almoço, lanche da tarde e camisa
Vagas limitadas
Encerramento no dia 01/08, às 10h, com café
da manhã e participação dos pais.

Sócio: R$ 260,00 │ Não sócio: R$ 300,00
Parcelamento no condomínio de julho e agosto/2015
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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

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

Portaria B

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

Secretaria

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

TELEFONES

Geral: 3090-9100
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

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 21h45
Sábado: 8h às 21h45
Domingo e feriado: 8h às 17h45

Academia

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

Telefones de escolinhas e parceiros disponíveis em nosso site

www.jaraguaclub.com.br

twitter.com/jaraguaclub

facebook.com/clubejaragua

youtube.com/jaraguaclub

ATUALIZE SEU CADASTRO:
www.jaraguaclub.com.br/cadastro

