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O mês de setem-
bro marca a chegada 
da primavera e com 
ele a expectativa de 
dias cada vez mais be-
los e ensolarados para 
aproveitarmos o nosso 
Clube. Convido você, 
associado, a refletir 
comigo sobre o privilé-
gio de poder desfrutar 
de um ambiente tão 
agradável e acolhedor 
como o que dispomos 

no Clube Jaraguá. Seja durante os finais de 
semana em família, na prática de atividades 
físicas ou nas festas e demais momentos de 
confraternização, os motivos de satisfação são 
muitos e as páginas da revista refletem bem 
esse sentimento.

A inspiração para essas palavras vem do 
reconhecimento de um bom trabalho desen-
volvido durante todas as estações deste ano de 
2015.  Os feitos e as realizações dos nossos as-
sociados e funcionários são motivos de muito 
orgulho, pois vejo uma grande qualidade nos 
últimos eventos esportivos e sociais, além de 
uma grande presença de público.

Gostaria de destacar aqui a realização 
da Colônia de Férias e do festival Piscina de 
Boteco, novidades que vieram para se fixar no 
calendário de eventos do Clube. As iniciativas 
mais tradicionais também mantiveram seu su-
cesso como as comemorações do Dia dos Pais, 
os bailes da melhor idade, Happy Hour, Jarakids 
e Saideira Musical. Foi possível presenciar tam-
bém uma contínua movimentação da Diretoria 
em prol dos eventos esportivos como o início 
do Cifuzinho e do Cinquentíssimo, mostrando 
que o futebol no Jaraguá é para todas as ida-
des. E para não ficar apenas no futebol, está se 
aproximando também o CIEJ, que irá envolver 
atletas de várias modalidades, como boliche, 
vôlei, basquete, peteca e natação.

Uma das novidades recentes que tem ge-
rado bastante satisfação para a Diretoria é 
realização dos almoços de domingo no salão 

social. A iniciativa começou em junho, e, após 
o término dos dois primeiros meses, mostrou-
se uma experiência que veio para ficar. Agora, 
os associados contam com mais essa possibili-
dade para aproveitar o domingo em família e 
desfrutar de uma alimentação com qualidade, 
muitas vezes acompanhada também de uma 
atração musical.

Ainda pensando na parte gastronômica, 
outra novidade que trouxemos recentemente 
é o festival “Jaraguá Food Truck”, que acontece-
rá no dia 18 de setembro. Serão várias opções 
diferentes de pratos disponíveis no estaciona-
mento do Clube, além de uma atração musical 
que irá animar a sexta-feira dos associados.

Celebramos também no fim de agosto a 
conclusão da obra realizada no espaço atrás do 
campo A de futebol, que estava interditado de-
vido a uma erosão. Foi necessário refazer parte 
das redes de água e de esgoto, desviando-as 
do campo. Aproveitamos para separar as redes 
de água pluviais e a rede de esgoto, otimizando 
ainda mais a infraestrutura daquele local. 

Todas essas novidades e muito mais estão 
disponíveis nas próximas páginas desta revista. 
Espero que você, associado, tenha uma ótima 
leitura e compartilhe comigo a alegria de vi-
venciar as conquistas e a constante evolução 
do nosso Jaraguá Country Club.

Um abraço!

Marco Faria
Presidente do Jaraguá Country Club

EDITORIAL
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NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22 de agosto o Sr. José Cândido Faria. E no dia 26 
de agosto faleceu o Sr. Elizeu Evangelista de Figueiredo, pai do con-
selheiro Sr. Victor Figueiredo. O Clube Jaraguá presta condolências 
aos familiares.

Eventos sociais e esportivos  
de setembro e outubro

SETEMBRO
12/09 – Travessia All Limits
Local: Lagoa dos Ingleses
13/09 – Inícios dos jogos do CIEJ
Local e horário: Complexo esportivo
16/09 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão social – 19h30
18/09 – Jaraguá Food Truck e Happy Hour
Local e horário: Estacionamento – 18h
19-20/09 – Introdução do triátlon no Clube
Local e horário: a definir
26/09 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte e parquinho – a partir de 10h
26/09 – 5ª Etapa da Federação Aquática Mineira
Local e horário: Parque aquático – 13h

OUTUBRO
03/10 – Clínica para professores com o palestrante “Roberto Carlos”
Local e horário: a definir 
12/10 – Comemoração do Dia das Crianças
Local e horário: próximo ao parque aquático – a partir de 9h
13/10 – Reinauguração da academia
Local e horário: Academia – manhã e noite
14-16/10 – Semana da Criança
Local e horário: parque aquático – horário a definir
17/10 – 6º Festival Máster de Natação
Local e horário: parque aquático – 13h
20/10 – Encerramento do Cinquentíssimo
Local e horário: campo de futebol – após os jogos
20/10 – Baile da Melhor Idade
Local e horário: Salão social – 19h30
25/10 – Encerramento dos jogos do CIEJ
Local e horário: Complexo esportivo – 8h
25/10 – Saideira Musical e Jarakids
Local e horário: Deck Norte e parquinho – a partir de 10h
30/10 – Happy Hour
Local e horário: Deck Norte – 19h30 às 23h
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ESPORTES
Começou o Torneio de Buraco do 2º semestre

As disputas do Torneio de Buraco do 
Jaraguá já estão nas fases finais e as duplas 
estão em um nível cada vez maior. Desde o 
dia 2 de agosto, 26 pares, sendo 14 duplas 
na série A e 12 duplas na série B, participam 
do evento do 2º semestre. A forma de 

disputa é uma novidade, pois caem duas duplas e sobem 
duas, como é tradicional em competições de futebol.

Serão campeãs as duplas que somarem o maior número 
de vitórias. A previsão é de que o campeonato se estenda 
até o dia 7 de setembro e os jogos são disputados sempre 
aos domingos.

tattoo artist
RONNIE LORENZINI

@lorenzini87
+55 (31) 9551-9616
/ronnie.lorenzini

www.jaraguaclub.com.br

16/09
19h30 às 23h30

Baile
da

Primavera
da Melhor

Idade

Venda de mesas na Secretaria
Tel: 3490-9110

Apresentação:

Hélio e banda
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Pelada dos “40tões” 
homenageia pais e mães
No dia 16 de agosto a pelada dos “40tões”, que aconte-

ce todos os domingos 9h30, teve um caráter especial. O jogo 
contou com pais e filhos interagindo juntos e foi seguido de 
uma grande festa, com destaque especial para a presença das 
mães e esposas. Ao todo compareceram 130 pessoas, den-
tre elas, aproximadamente 40 mulheres, que foram também 
homenageadas como os pais. Todos os presentes se diverti-
ram com o som ao vivo comandado pelo peladeiro Hernane 
(Chaveirinho). Segundo o presidente da pelada dos “40tões”, 
Vandique Persechini, a festa só foi possível devido a um esfor-
ço conjunto do diretor social Vanderlei Caldeira, do assessor 
Ronaldson Borges, além do tesoureiro Túlio e do diretor de 
futebol Bené. 

Os associados do Clube aci-
ma de 60 anos de idade que 
frequentam a academia agora 
contam com uma novidade: um 
personal trainer especializado 
para pessoas da melhor idade. 
O serviço está disponível de ter-
ças a sextas-feiras, entre 10h30 

e 12h30. O acompanhamento 
personalizado tem o objetivo 
de desenvolver programas de 
exercícios físicos específicos 
para cada caso, para melhorar a 
saúde e a qualidade de vida do 
associado. Mais informações: 
3490-9125.

Academia com personal trainer 
para a melhor idade
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ESPORTES
Equipe de natação conquista mais de 100 medalhas  

em campeonatos do Estado

Os alunos da Escola de Natação do Clube 
Jaraguá tiveram um mês de agosto agitado, com 
participação de destaque nas provas promovidas 
pela Federação Aquática Mineira (FAM) e também 
no Torneio Escola de Natação. Em ambas as opor-
tunidades os resultados foram motivo de muito or-
gulho para treinadores e atletas da modalidade.

Na quinta etapa do Torneio Escola de Natação, 
que ocorreu dia 8 de agosto, a equipe jaraguense 
ficou em primeiro lugar, com um total de 51 me-
dalhas, sendo 14 de ouro. Participaram atletas de 
diversas categorias entre o pré-mirim e o juvenil, 
consagrando nadadores tradicionais e novatos 
que participaram de uma competição pela primei-
ra vez.

No dia 29 de agosto aconteceu a quarta etapa 
do Festival Máster de Natação, que aconteceu na 
piscina coberta do Clube. Os atletas acumularam 
um total de 55 medalhas, melhorando a classifi-
cação geral do Jaraguá na Federação Aquática 
Mineira. Ao todo, só com as competições de agos-
to, os atletas da natação aumentaram o hall de 
conquistas do Clube com mais de 100 medalhas 
em sua grande maioria ouro, prata e bronze. As 
competições da FAM também premiam com me-
dalhas os quartos, quintos e sextos colocados de 
suas provas.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Torneio de peteca em  
homenagem aos pais

 »CATEGORIA A
Campeão: André/Valdir
Vice-campeão: Halston/Christian

 »CATEGORIA B
Campeão: Sérgio/Fabrício
Vice-campeão: Ronaldo/Júlio (Magrelo)

 »CATEGORIA C
Campeão: André Santos/Haldane
Vice-campeão: Marcelo (Chocolate)/Raul

 »CATEGORIA D
Campeão: Mário/Figueredo
Vice-campeão: Bira/José Mattos

TORNEIO VAPT-VUPT  
DE PETECA

O Torneio Vapt-Vupt de Peteca 
aconteceu no dia 16 de agosto 
nas quadras do Jaraguá e foi um 
dos destaques do Clube. Os 52 
participantes foram distribuídos entre 
as categorias A, B, C e D. Após as 
disputas, os pais da peteca curtiram 
o dia com seus filhos no churrasco 
de confraternização e premiação do 
torneio.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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ESPORTES

1º Torneio de Peteca Mirim  
é realizado no Jaraguá 

O 1º Torneio Mirim de Peteca foi disputado no sábado, 22 
de agosto, no Poliesportivo, e contou com a participação de 
12 crianças de até 13 anos de idade. Pais e mães associados 
ficaram na torcida.

A gestão do esporte organizou a competição em um 
sistema de rodízio com as finais em dupla fixa. Confira a 
classificação: campeões: Guilherme e Gabriel; vice-campeões: 
João Paulo e Gustavo; e em terceiro lugar: Lucas e Leonardo.

O objetivo do assessor da área, Bira, é revitalizar o setor 
no Clube e trazer os jovens para a peteca. O trabalho já 
começou com bons frutos.



Em outubro haverá 
dia de circo no Jaraguá! 
O “DançArtes no Circo” 
acontecerá no sábado, 
dia 29 de outubro, às 
20h no salão social do 
Clube. No espetáculo 
anual do Projeto 
DançArtes a temática 
circense será a tônica. 
Crianças de três anos 
de idade a adultos com mais 
de 60 anos, que são alunos 
de jazz, balé, zumba, hip hop, 
dança de salão, sapateado 
e teatro, irão apresentar 
quadros artísticos. “Por ser o 
mês das crianças, decidimos 
fazer esse tema. Teremos 
também artistas circenses 
dialogando nas peças dos 
nossos alunos”, revela 
Izabelle Ayres, coordenadora 

do projeto.
No dia 18 de dezembro, 

os alunos do projeto irão 
apresentar o espetáculo no 
Teatro da Maçonaria, no 
bairro Santa Efigênia. “Eles 
terão a primeira experiên-
cia de pisar em um palco de 
teatro”, ressalta Izabelle. O 
projeto DançArtes está sen-
do patrocinado pela Tam 
Viagens do Mangabeiras e 
pelo Colégio Dona Clara.
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Camisa polo Elian

Havaianas Aloha

Horário de funcionamento: segunda a sexta de 9h às 20h e sábado de 9h às 18h

EM
FO

C
O

M
ÍD

IA

Rua Bolivar Mineiro, 435, loja 3 - Dona Clara  3497-1343

Calça Lupo Sport

Conjunto 
bojo Duloren

Camisolas Liganete

Maiô Sol e Água

Calcinha 100% 
algodão Del Rio

Blusa térmica

Sua loja de roupas íntimas e esportivas na região

A loja conta com os últimos lançamentos em moda íntima, artigos esportivos, camisolas, pijamas, cintas, 
modeladores, sex shop e meias em geral. Grandes marcas como Lupo, Trifil, Du Loren, Del Rio, Alto Giro,

Puket, Sol e Água, Marilan, além de vários modelos de sandálias Havaianas.

Trabalhamos com feminino, masculino e infantil. Tamanhos especiais!

Pijamas

Cuecas Lupo

Calcinha Infantil
Lupo

Meias 

Uma ação está trazen-
do os jovens ao esporte e 
apresentando a criançada ao 
mundo do basquete. Uma 
demanda antiga do setor de 
basquete e do professor da 
escolinha, Alan, foi atendida. 
As minitabelas foram instala-
das para dar possibilidade de 
as crianças jogarem o espor-
te, já que existe a dificuldade 
de arremessar em uma cesta 
adulta. A ação visa a fazer 
uma renovação do basquete 
no Jaraguá, para que o públi-
co infantil se interesse pelo 
jogo.

“Nos finais de semana ve-
mos muitas crianças e muitos 
jovens praticando e mesmo 
brincando com as novas ta-
belas. Foi sucesso total. To-
dos os envolvidos elogiaram 

a ação. A expectativa é que 
assim se desperte o inte-
resse maior pelo basquete. 
Enfim, é boa uma iniciação”, 
explica o diretor de esporte 
especializado, Angelo Victor 
de Oliveira. O clube também 
disponibiliza a escolinha para 
os pais interessados em colo-
car seu filho no esporte. 

Utilização da minitabela 
 de basquete

DançArtes fará apresentação 
com temática circense 
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ESPORTES

O Jaraguá viveu dias intensos na sinuca. Dois torneios 
foram disputados recentemente no esporte. No dia 12 de 
julho aconteceu o Torneio Vapt-Vupt. Na categoria Prata 
o campeão foi Miguel Antônio Mendes Cota, como vice, 
Valtinho (Valter Ribeiro Camargo) e em 3° lugar, Marco 
Antônio Cezar. Na categoria Ouro, realizada na terça-feira, 
14 de julho, o campeão foi Wellington Cardoso Faria. Em 2° 
lugar ficou Deca (Wanderson F.de Moura) e em 3° lugar Dálcio 
Antônio Cardoso.

No dia 26 de julho aconteceu a final do Torneio de Inverno, 
após cerca de dois meses de disputas. Na categoria Prata o 
campeão foi Fajardo (Antônio Fajardo Filho), o vice, Valtinho 
(Valter Ribeiro Camargo) e o 3° lugar, Marcos José Oliveira. 
Na categoria Ouro o campeão foi Leandro Pereira Késsimos, 
o vice, Bira (Ubirajara Ferreira Galvão) e o 3° lugar, Deca 
(Wanderson de Moura).

Cada competição contou com a participação de 16 
“sinuqueiros”. E as competições não param. O Campeonato 
Interno de Sinuca está sendo disputado e a previsão de 
término é para o final de setembro.

Torneios de sinuca movimentam o Clube Jaraguá

*Indispensável a apresentação deste. Válido exclusivamente na unidade mencionada neste anúncio. Área cortesia sob consulta na unidade. 
Promoção não cumulativa. Consulte contra-indicações. Cortesia válida apenas para primeira sessão.

D’PIL - A FOTODEPILAÇÃO INTELIGENTE
Método inovador com IPL 

Indolor - Duradouro - Unisex

3491-3452
Av. Cel. José Dias Bicalho, 346, Lj 01 - São Luiz - BH

Apresentando esse anúncio, associado do Clube Jaraguá ganha 
uma sessão de fotodepilação*
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ESPORTES

A equipe de corrida do 
Clube Jaraguá continua em 
plena atividade e vem se 
preparando para provas im-
portantes que acontecem ao 
longo do segundo semestre 

de 2015. No dia 9 de agosto 50 atletas 
da equipe participaram do Circuito das 
Estações, “Etapa Primavera”. Saindo da 
Praça Nova da Pampulha, eles se dividi-
ram entre os percursos de 5 km e 10 km. 
Mostrando muita garra e determinação, 
a maioria dos participantes conquistou 
ótimos resultados.

A próxima prova oficial da equipe 
será a Tack&Field Run Series, no dia 20 
de setembro. A corrida ocorre no bairro 
Belvedere, com largada do estaciona-
mento do BH Shopping.

Uma semana depois, no dia 26 
de setembro, o desafio será fora do as-
falto. E os corredores vão levar o nome 
do Clube Jaraguá para o maior festival 

de esportes Outdoor do planeta: O 
XTerra Brasil Tour 2015 – Etapa Estrada 
Real  Tiradentes. Alguns percursos pas-
sam das fronteiras de Tiradentes e vão 
até a Serra de São José, onde os atletas 
poderão vislumbrar belas paisagens de 

Tiradentes e São João Del Rey.  Embora 
essa prova não faça parte do calendário 
oficial da equipe, será a 2ª participação 
do Clube, que, na ocasião, contará com 
15 atletas nas provas noturnas de 7 km 
e 21 km.

Novos desafios da equipe de corrida  
para o segundo semestre
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NOVOS ALUNOS
2016

Edital e inscrição  na secretaria da escola 
ou pelo nosso site manoelpinheiro.com.br

Mais informações: (31) 3445.2852

vagas
De 2ª à 6ª feira das 07h às 11h e das 

13h às 17h 
na secretaria do IEMP ou aqui

Educação Infantil
ENsino Fundamental

Ensino Médio

INSCRIÇÕES

Na palavra-cruzada abaixo você vai encontrar respostas ligadas ao tema
‘‘segurança pública’’ nos quadrinhos na cor verde. Divirta-se!

Ato de vigiar fazendo
uso de Viatura,

Fazer Ronda

Daríamos proteção,
Colocaríamos

a salvo

Suplicar,
Implorar
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Entrada de convidados  
no Clube

Para organizar a 
entrada de convida-
dos no Clube, será 
exigida na portaria a 
apresentação de sua 
carteira de identida-
de original com foto. 
Para cópias do docu-
mento só serão acei-
tos aqueles que esti-
verem autenticados. 
O Jaraguá conta com 
a colaboração dos 
associados para não haver transtornos e o Clube seja sempre 
um local de lazer e descanso. 

Segunda via do boleto  
de condomínio

O boleto do condomínio 
do Clube Jaraguá é encami-
nhado 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 en-
trar em contato com a Secretaria pelos telefones 3490-9109 
ou 3490-9110. É importante também manter seus dados ca-
dastrais atualizados.

Atualização de dados cadastrais 
pode ser feita na Secretaria

As portarias do Jaraguá 
contam com um novo leitor 
biométrico para o acesso 
dos associados ao Clube. 
O sistema, além de pro-
porcionar mais segurança, 
agiliza a entrada do sócio 
ao Clube. Se o associado 
tiver qualquer dificuldade com a leitura da sua digital, ele 
deve entrar em contato com a Secretaria para fazer a atua-
lização de suas digitais. O sócio pode também aproveitar a 
oportunidade e atualizar seus dados cadastrais. Assim, rece-
berá SMS com os principais eventos do Clube e o BIS (Boletim 
Informativo Semanal).

Almoço aos domingos 
no salão social

Os almoços de do-
mingo no salão social 
são mais uma opção 
de entretenimento 
e lazer para os asso-
ciados do Clube. O 
self-service com qua-
lidade associado ao 
espaço familiar, con-
fortável e tranquilo, 
é um atrativo a mais 
para as famílias jaraguenses. O buffet funciona todos os do-
mingos, de 11h às 16h. Excepcionalmente no dia 20 de se-
tembro não haverá almoço no salão.
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Torneio Cinquentíssimo movimenta  
veteranos da bola

Após a realização do CIFU e do início 
do Cifuzinho, chegou a vez dos veteranos 
peladeiros do Jaraguá entrarem na 
disputa futebolística. No dia 25 de agosto 
começou o torneio Cinquentíssimo, que 
reúne seis times de 16 jogadores cada, 
membros das peladas dos 50tões e 
convidados de outras peladas do Clube. 
Os jogos acontecem todas as terças-feiras, 
a partir das 15h30. A final será realizada 
no dia 20 de outubro. A premiação dos 
finalistas e o jantar de comemoração 
acontecerão na noite desse dia. O tema 
do Cinquentíssimo deste ano é a Liga dos 
Campeões da Europa. Confira as fotos 
dos primeiros jogos.
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ESPORTES

Atlético de Madrid Barcelona

Bayern Juventus

Paris Saint-Germain Real Madrid

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Baile dos Pais anima associados 
com muito rock e diversão 

O Dia dos Pais começou a ser 
comemorado no Clube com um baile 
marcante na noite da sexta-feira, dia 7 de 
agosto. O evento animou os associados 
com sucessos do rock, como o grupo 
britânico Queen, interpretados pela 
Banda Lurex. Quem viveu o rock dos anos 
1970 e 1980 teve uma noite mágica com 
as músicas “Bohemian Raphasody”, “We 
are the Champions” e “Love of my Life”.

Além disso, a banda Putz Grila fez 
outra seção nostálgica, relembrando 
bandas como Blitz, Barão Vermelho, 
Ultraje a Rigor, Paralamas do Sucesso, 
entre outras. A festa ainda contou com a 
participação de Thiago Pimenta e Banda 
no Deck Norte. Foi uma noite muito 
elogiada e comentada pelos associados.
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Veja mais fotos na galeria do site: 
www.jaraguaclub.com.br

Baile dos Pais
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Missa é celebrada  
em homenagem aos pais 

O domingo do Dia dos Pais, dia 9 
de agosto, foi marcado por uma missa 
em homenagem aos pais do Jaraguá. 
Pais e filhos associados participaram 
da cerimônia celebrada pelo padre 
Wellington, da Paróquia Santo Antônio, 
que aconteceu no Belvedere do Clube. O 
clima familiar e de alegria foi contagiante 
e inesquecível para os participantes. 
Em seguida, as famílias aproveitaram 
o almoço musical no Salão Social, que 
contou com a apresentação de Leandro 
Penna e uma participação especial do 
cantor Alan, da dupla sertaneja Alan & 
Alex.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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ACONTECEU
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No dia 23 de agosto 
foi dado o pontapé inicial 
para o Cifuzinho 2015. 
Um dos maiores even-
tos esportivos do Clube 
Jaraguá mantém a tra-
dição de revelar novos 
talentos da bola, além de 
reunir novamente toda 
a família jaraguense na 
torcida por seus filhos, 
sobrinhos e irmãos. Com 
jovens e crianças de 5 
a 20 anos, este ano o 
campeonato conta com 
460 atletas, divididos 
em times com a temáti-
ca da Copa Libertadores 
da América, assim como aconteceu no 
campeonato dos adultos, o CIFU 2015.

A abertura do Cifuzinho contou 
com um Torneio Início movimentado, 
em que o público conheceu os partici-

pantes. Nos dias 29 e 30 
de agosto aconteceram as 
primeiras partidas da fase 
de grupos. As finais acon-
tecerão no dia 1º de no-
vembro, seguidas de uma 
festa de encerramento, 
com premiação, atração 
musical e muita diversão 
para atletas e familiares.

Segundo a organização 
do evento esportivo, as 
expectativas para o anda-
mento do campeonato são 
as melhores possíveis. No 
site do Clube você acom-
panha as atualizações se-
manais, os resultados dos 

jogos, a lista de artilheiros e as fotos 
dos jogos.

Começou o Cifuzinho 2015
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CIFUzINHO

25
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CIFUzINHO
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CIFUzINHO

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Arte e natureza convivem em plena  
harmonia em Inhotim

O Instituto Inhotim, um museológico 
original com espaço para a criação e a 
formação cultural, integra arte e nature-
za e encanta os visitantes. Localizado em 
Brumadinho (60 km de Belo Horizonte), 
ocupa uma área de 350 mil m² de jar-
dins – parte criada por Burle Max – em 
meio a uma área de mais de 4 milhões 
de m² de mata nativa preservada e uma 
extensa coleção botânica de espécies 
tropicais raras.

Inhotim foi idealizado na década de 
1980. Os acervos são mobilizados para 
o desenvolvimento de atividades edu-
cativas e sociais para públicos de faixas 
etárias distintas. O museológico é um 
lugar exclusivo, em que a arte convive 
em relação única com a natureza em 
meio a um parque ecológico.

O Parque Ambiental do Inhotim é 
um local de sobrevivência, alimentação 
e reprodução das mais variadas formas 
de vida. A enorme variedade de plantas 
faz de Inhotim um local onde se encon-
tra uma das maiores coleções botânicas 
do mundo, com espécies tropicais raras 
e uma reserva florestal que faz parte 
do bioma da Mata Atlântica. Tudo isso 
fornece base para o desenvolvimento 
de pesquisa, inovação científica e edu-
cação.

Sua área total, em constante cres-
cimento, está distribuída em seus dois 
principais acervos: Reserva Natural, 
com 600 hectares de mata nativa con-
servada, e o Parque Tropical, com 45 
hectares de jardins de coleções botâ-
nicas e cinco lagos ornamentais que 
somam 3,5 hectares de área. Todo o 
excedente de água utilizada no sistema 
de abastecimento dos lagos, irrigação e 

piscicultura é devolvido à natureza, livre 
de contaminação.

Acervo de obras
Muito além da arquitetura conven-

cional dos museus urba-
nos e parques de escul-
tura, Inhotim oferece aos 
artistas a oportunidade 
para sonhar e produzir 
obras de grande escala e 
complexidade. 

Com um acervo de, 
aproximadamente, 500 
obras de mais de 100 ar-
tistas, a coleção de 
Inhotim vem sen-
do formada desde 
a década de 1980, 

com foco na arte produzida internacio-
nalmente nos anos 1960 até os nossos 
dias. Pintura, escultura, desenho, foto-
grafia, vídeo e instalações de renoma-
dos artistas brasileiros e internacionais 
são exibidos em galerias espalhadas 
pelo parque botânico.

Aberto ao público em outubro de 
2006, Inhotim é uma entidade privada, 
sem fins lucrativos e qualificada pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais 
como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip). É hoje um dos 
mais expressivos parques tropicais do 
Brasil, tanto pelo conjunto paisagístico 
quanto por sua diversidade de coleções 
botânicas, manejo e aplicabilidade des-
ses acervos. Vale a pena conhecer!

TuRISmO

INSTITUTO INHOTIM

Rua B, 20, Inhotim, Brumadinho (MG)

Horários:
Terça a sexta-feira: 9h30 às 16h30
Sábado, domingo e feriado: 9h30 às 17h30
Segundas-feiras: fechado

Ingressos:
Terça e quinta-feira: R$ 25,00
Quarta-feira (exceto feriado): entrada gratuita
Sexta, sábado, domingo e feriado: R$ 40,00

Mais informações: (31) 3227-0001 / www.inhotim.org.br
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Colônia de Férias anima  
criançada jaraguense

A Colônia de Férias de julho do Jara-
guá foi comemorada pelas crianças e elo-
giada pelos pais que deixaram seus filhos 
nas dependências do Clube para curtirem 
parte do período de recesso escolar. A ini-
ciativa de retomar o projeto se mostrou 
bem-sucedida, atraindo 75 crianças entre 
4 e 12 anos, que participaram de diversas 
atividades lúdicas e educativas, dos dias 
27 a 31 de julho. As crianças foram acom-
panhadas por monitores especializados 
em atividades esportivas, gincanas e ofi-
cinas culturais e artísticas.

Roberto Carvalho Goes, coordenador 
da Colônia de Férias, comemorou o re-
sultado e o apoio recebido pelos pais ao 
término das atividades. “Foi um sucesso 
total, já que recebemos elogios de gran-
de parte dos pais e das próprias crianças”, 
afirma. Segundo ele, a estrutura ofereci-
da e a variedade de atividades foram co-
mentadas positivamente pelos associa-
dos. “Além das tradicionais gincanas e ati-
vidades esportivas, houve uma aceitação 
muito grande das oficinas de teatro e de 
dança. A ação ecológica com a plantação 
de pequenas mudas no jardim de Clube 
também foram destaques”, completa. 
A Diretoria planeja manter a Colônia de 
Férias no calendário de eventos do Clu-
be e a próxima edição está prevista para 
dezembro.
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Constantemente nosso planeta e 
seus habitantes têm sido vítimas de ca-
lamidades causadas por enchentes, ter-
remotos, vulcões, tufões e incêndios de 
grandes proporções. Hoje em dia vemos 
muitas nações disputando entre si a pri-
mazia de possuir armas mais possantes. 
Após a Segunda Guerra Mundial, já tive-
mos incontáveis conflitos entre nações. 
Em geral essas nações em guerra são 
subdesenvolvidas. A mortalidade con-
tinua. Perguntamos: até quando conti-
nuarão esses atos beligerantes e como 
se resolverão esses problemas? Muitos 
países reprovam, mas outros apoiam.

O tempo está passando e nós não 
nos demos conta de que a cada dia se 
aproxima mais e mais uma catástrofe, 
cujo alcance está quase além da nossa 
compreensão. Essa calamidade fará com 
que todas as outras se pareçam simples; 
chegará a todos os rincões da Terra, di-
zimando impunemente o homem: seu 
nome é fome. Falamos da verdadeira 
fome e de sua aliada, a epidemia, que 
ceifam, literalmente, milhares de vidas 
preciosas. É dessa classe de fome que 
estamos falando.

Cremos que já é hora de nos preo-
cuparmos pelas advertências que temos 
ouvido daquelas pessoas entendidas em 
todo o mundo, cuja principal ocupação 
é expressar uns quantos feitos e dar al-
gumas conclusões óbvias. Uma dessas 
conclusões diz que nós, latino-america-
nos, seremos visitados dentro de poucos 
anos pelo nosso voraz inimigo, caso não 
sejam tomadas sérias medidas sobre o 
assunto. Penso que hoje a China possui 
mais de 700 milhões de habitantes, em 
uma extensão territorial virtualmente 
inadequada para alimentar a metade 
deles e cuja população animal é insig-
nificante para suprir suas necessidades. 
Erich Von Däniken afirma: “Dentro de 

poucos centenários apenas, o nosso glo-
bo estará superpopuloso, irremediavel-
mente, sem esperança.”

Já para o ano 2050, as estatísticas 
contam com o número demográfico de 
8,7 bilhões. Mais 200 anos e já serão 
50 bilhões. U-Thant, secretário-geral 
da ONU, estima o número de crianças 
ameaçadas pela fome na Índia em 20 
milhões, cálculo que apoia a afirmação 
do Prof. Mohler, em Zurique. Está com-
provado que a produção dos meios de 
alimentação no mundo não acompanha 
a demografia populacional, apesar dos 
mais modernos recursos técnicos e a 
despeito de eficazes fertilizantes.

Se conseguirmos diminuir, nos próxi-
mos 10 anos, isto é, até 1980 o surto de 
natalidade em 50%, a produção de ali-
mentos poderia ocorrer, paralelamente, 
ao aumento populacional. Será mais hu-
mano que ano por ano morram de fome 
milhões de pessoas do que impedir es-
sas criaturas de nascerem? Em 1961 a 
taxa de crescimento era de 1,7% e a po-
pulação aumentou em 46 milhões. Hoje 
se calcula em torno de 2,1% - que signi-
fica um aumento de 63 milhões de ha-
bitantes. Temos de se levar em conside-
ração ainda que, em algumas regiões, é 
mais do que o dobro da média mundial. 
Mauritânia, na África Ocidental, mostra 
uma taxa de 5,1%. A América Central 
cresce à razão de 2,9%. A América do Sul 
e a Ásia Sul Oriental a 2,7%. Europa e Es-
tados Unidos têm taxas de crescimento 
de 0,9% e 1,6%, respectivamente. Nota-
se que, quanto menos desenvolvido é o 
país, maior é a sua taxa demográfica.

Citaremos o Dr. Raimundo Ewell, que 
tem tratado do problema: “Parece pro-
vável que a fome alcançará proporções 
sérias na Índia, Paquistão e China, nos 
primeiros anos da década de 1970, e os 
seguirão: Irã, Turquia, Egito e outros paí-

ses da Ásia, África e América Latina, per-
to da metade desta década. Essa fome 
mundial afetará a milhões de seres hu-
manos. Será a catástrofe mais colossal 
da história.”

Poder-se-á discutir se uma maior 
atenção à redução da mortalidade, um 
aumento na taxa de fertilidade e au-
mento na velocidade de crescimento 
resolvam ou não o problema mundial 
de alimentação. Mas não podemos nun-
ca colocar em dúvida que os esforços 
combinados de governos, veterinários, 
zootecnistas, agrônomos, criadores e 
agricultores, postos em ação, retardarão 
o avanço da fome e darão solução a esse 
angustiante problema. Da aplicação de 
sua técnica poderá ser condição de 
quanto tempo teremos alimentos para 
a população.

O Brasil, país de dimensões conti-
nentais, possuidor do quarto rebanho 
bovino do mundo, de um clima privile-
giado e solo fértil, constitui-se numa es-
perança para muitas nações. Mas para 
atendermos a essa solicitação é que de-
veremos nos preparar para atingirmos 
uma produção que não só permita su-
prir nossas necessidades internas, como 
exportar os excedentes. No Brasil, o 
desfrute do rebanho bovino está muito 
abaixo do ideal.

Para alguns, este artigo se apresenta 
alarmista. Todavia, os profissionais que 
encaram a realidade não o considerarão 
assim. É apenas uma sóbria apresenta-
ção de alguns fatos amenizantes sobre 
os quais todo homem razoável deve 
pensar... e logo atuar na única forma 
possível para os indivíduos de bom sen-
so que desejam sobreviver.

*Membro do Conselho Deliberativo

A fome mundial
COnSELhO DELIbERATIvO

Por Maurício Cardoso*

Este artigo foi publicado em 1970 em jornais de Minas Gerais. As previsões feitas 
no período estão acontecendo atualmente, principalmente a fome, bem como o 
aparecimento de novas doenças. Os dados são da época.
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Fluxo de Caixa
ANO 2015

INTEGRAÇÃO
Gestão

Descrição jan-15 fev-15
   SALDO ANTERIOR -395328,58 166.672,21

   Receitas de Condomínio 1.010.031,15 957.577,03 1.967.608,18

   Anuidade 2014 0,00
   Venda de Cotas 6.092,52 2.520,00 8.612,52

   Trans ferência de Cotas 10.235,51 8.009,83 18.245,34
   Expedição de Carteiras 145,61 145,61
   Parcelamento de Débitos 13.044,06 13.300,41 26.344,47

   Venda de Convites 9.549,72 9.549,72
   Aluguel de Concessionários 4.658,02 4.633,18 9.291,20

   Aluguel do Salão de Fes tas 55.365,40 36.920,00 92.285,40
   Academia 56.486,09 56.432,98 112.919,07
   Avaliação Fisioterápica 5.933,04 4.491,52 10.424,56

   Escolas de Esportes  Diversas 47.628,94 46.955,50 94.584,44
   Saunas e Massagens 5.815,73 7.447,44 13.263,17
   Promoções Esportivas e Recreat ivas 1.427,54 1.427,54

   Eventos e Promoções Sociais 46.002,10 5.097,33 51.099,43
   Publicidade e Patrocínios 7.419,63 5.597,67 13.017,30

   Rendimento de Aplicação Financeira 0,00
   Empréstimo Bancário 0,00
   Crédito p/  Repasse PIS 0,00

   Recebimentos Diversos 8.407,50 8.407,50
   TOTAL DE RECEBIMENTOS 1.268.712,19 1.168.513,26 2.437.225,45

   Folha de Pagamento 287.584,05 305.682,16 593.266,21

   INSS 115.580,70 113.169,08 228.749,78
   FGTS 49.203,49 43.397,97 92.601,46

   Alimentação 46.036,97 56.406,05 102.443,02
   Assoc. Ent idade de Classe 2.933,14 1.536,96 4.470,10
   Cesta Básica 13.936,00 14.413,00 28.349,00

   Despesas não Operacionais (Benfeitorias) 75,30 860,25 935,55
   Implantação de Sistema Gerencial (TI) 0,00 4.810,00 4.810,00

   Vale Transporte 25.881,83 39.979,74 65.861,57

   Empréstimo Consignado (Funcionários) 26.064,39 25.531,08 51.595,47
   Plano de Saúde Funcionários 17.846,19 16.742,13 34.588,32

   Acordos  Judiciais 10.574,27 2.300,00 12.874,27
   Reembolso Tx Condomínio 5.325,61 1.193,74 6.519,35
   Tarifas de Cobrança / Despesas Bancárias 39.116,03 15.156,53 54.272,56

   IPTU/IPVA 1.402,02 13.433,09 14.835,11
   Despesas Tributárias (Pis-Cofins -Ref is -ISS) 22.708,79 13.853,81 36.562,60

   Energia Elétrica - Cemig 30.745,39 31.045,81 61.791,20
   Energia Elétrica  - Gerador 10.680,00 11.150,00 21.830,00
   Saunas e Massagens 10.195,28 11.814,06 22.009,34

   Promoções Esportivas e Recreat ivas 7.297,23 7.904,88 15.202,11
   Eventos e Promoções Sociais 107.501,20 105.564,62 213.065,82
   Contratos e Serviços de Terceiros 114.991,21 119.227,51 234.218,72

   Despesas com Manutenção 65.922,14 64.428,04 130.350,18
   Fornecedores Correntes / Outros 53.459,73 46.083,14 99.542,87

   Secretaria Meio Ambiente - Auto Infração 1.381,27 1.388,02 2.769,29
   Pagamento Emprést imo Bancário 325.974,23 325.974,23
   Manutenção de Campos e Quadras 3.208,00 3.208,00

   TOTAL DE PAGAMENTOS 1.069.650,23 1.393.045,90 2.462.696,13
   SALDO DO MÊS 199.061,96 -224532,64

   SALDO ACUMULADO -196266,62 -57860,43

Cheque Pré datado (Anuidade 2015) 316.227,05

   SALDO FINAL ACUMULADO 119.960,43 -57860,43

SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL 46.711,78        147.326,95      

TOTAL DISPONÍVEL 166.672,21   89.466,52     

TOTAL 2015
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Piscina de Boteco tem diferença mínima  
entre campeão e vice  

Um décimo. Essa foi a diferença entre o 1º e 2º coloca-
do da 2ª edição do Piscina de Boteco, realizado na sexta, dia 
17 de julho. O prato campeão foi o “Dú Cará” (costelinha de 
porco com molho barbecue com bombom de queijo), do Bar 
Seresta. Em segundo lugar ficou o “Explosão de sabores” (car-
ne patinho ao molho de vinho com creme branco, salsinha, 
batata, tomate-cereja, mini cebola e pão para acompanhar), 
do bar Deck Sul.

O evento lotou os bares do Jaraguá instalados ao redor da 
piscina. A ideia surgiu dos famosos festivais que há anos acon-
tecem na cidade. Os donos de restaurantes se prepararam e 
trouxeram o melhor da culinária “botequeira” para o evento. 
Quem animou a festa foi a banda Sunga de Pano. 

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

Mix Trainning comemora três anos  
com evento na piscina

O dia 1º de agosto marcou a 
comemoração dos três anos do Mix 
Trainning na academia do Clube. Na 
manhã de sábado a turma participou 
de uma aula ao ar livre no Deck Sul. A 
modalidade é uma atividade aeróbica 
de alto gasto calórico que mistura 
ginástica localizada, step, jump, corrida, 
corda, exercícios funcionais, dentre 
outros, sendo que o praticante escolhe 
as atividades aeróbicas que mais gosta. 
O Mix Training pode ser praticado 
por qualquer pessoa, mas, como em 
qualquer exercício, o acompanhamento 
médico é imprescindível.
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Comitê Feminino faz homenagem aos pais  
com samba de mulheres 

O Comitê Feminino do Jaraguá 
comemorou o Dia dos Pais com 
a apresentação do grupo Samba 
de Comadre, formado por quatro 
sambistas, na noite da terça-feira, 18 
de agosto, no salão social do Clube. Os 
associados foram contagiados com a 
alegria do samba e aproveitaram para 
dançar e curtir a festa.

ACOnTECEu
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Saideira musical e Jarakids movimentam  
manhã de domingo

O cantor Leandro Penna agradou a todas 
as gerações jaraguenses na Saideira Musical 
do dia 26 de julho.  O artista relembrou su-
cessos de Roberto Carlos e da Jovem Guarda, 
passando pelos anos 1980, moda entre os 
belo-horizontinos acima dos 30 anos, e fe-
chando com o sertanejo universitário. Além 
de curtir o som, os associados puderam apro-
veitar com seus familiares e amigos o belo dia 
ensolarado ao redor das piscinas do Clube. 
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Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Happy Hour proporciona momentos de descontração para associados 

Começar o fim de semana com des-
contração e muita alegria está entre os 
objetivos do Happy Hour para os asso-
ciados do Jaraguá e, no dia 31 de julho, 
foi a vez da dupla sertaneja Luiz & Luan 
animar os sócios. Como sempre, o clima 
descontraído fez a diferença nesse evento 
promovido pelo Clube.



Agosto / Setembro 2015 41

ACONTECEU
Happy Hour proporciona momentos de descontração para associados 

Já no dia 14 de agosto, Yan Oliveira e 
Banda divertiram os associados com mui-
tas músicas animadas. O evento aconte-
ceu no salão social e, além de animado, 
ocupou a maior parte do local. Foram 
momentos de muita animação, em que os 
associados do Jaraguá tiveram a oportuni-
dade de se desestressarem e começarem 
bem o fim de semana.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Baile da Melhor Idade de julho
A quarta feira, dia 15 de julho, foi 

marcada pelo Baile da Melhor Idade. A 
festa foi toda inspirada nos arraiás juni-
nos e julinos. O bom buffet, boa banda e 
bons dançarinos garantiram a qualidade 
do evento. O baile contou com instru-
tores de dança e com o som da Banda 
Visual.

Veja mais fotos na galeria do site: www.jaraguaclub.com.br
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Baile da Melhor Idade homenageia  

pais associados 
O Baile da Melhor Idade realizado na 

quarta-feira, 12 de agosto, foi uma ho-
menagem aos pais do Clube. A animação 
dos associados, que encheram a pista de 
dança, foi comandada pela banda Dingo 
Trio.
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IDADE MÍNIMA: 16 ANOS
Menor com idade de 14 a 15 anos, somente acompanhado do responsável legal.

Massagem
Sócios: (para quem faz a massagem é concedido um desconto de R$ 2,00 no valor da sauna)
30 minutos = R$ 14,00 com direito à sauna
60 minutos = R$ 24,00 com direito à sauna
Convidados:
30 minutos = R$ 30,00 com direito ao kit completo e à sauna
Kit Kit completo: toalha de banho, toalha de rosto e par de chinelos
Tempo máximo de massagem - 60 minutos para sócios e 30 minutos para convidados
NÃO É PERMITIDA A MARCAÇÃO DE MASSAGEM POR TELEFONE

Sauna
Sócios: R$ 6,00 com direito ao kit completo
Convidados: R$ 12,00 com direito ao kit completo

Va
lo

re
s:

Horário de Massagem:
Terça a sexta-feira: 15h às 21h

Sábado: 10h às 20h
Domingo: 8h às 17h

Horário de funcionamento:
Terça a sexta-feira: 15h às 22h

Sábado: 8h às 22h
Domingo: 8h às 18h

SAUNA MASCULINA

www.jaraguaclub.com.br

9h às 11h – Recepção das crianças 
                       com personagem infantil
9h às 13h – oficinas, pinturinhas, mini gincana 
                       e bichinhos de balões
9h às 15h – Brinquedos infláveis no estacionamento 
                        da sauna
13h às 14h – show de Mágica - um mix de habilidades, 13h às 14h – show de Mágica - um mix de habilidades, 
                          efeitos especiais, danças, sonorização, 
                           mágicas internacionais e muito humor 
                          para encantar crianças e adultos

3ª Campanha de Arrecadação de Brinquedos 

“Criança Feliz” - Doe um brinquedo novo ou 

em bom estado e ganhe um sorriso!

Campanha até o dia 6 de dezembro
Local de entrega: Gerência

12
de 

outubro

DIA DAS CRIANÇAS

Faça uma aula experimental 
gratuita!

Contato: 3490-9133

Ideal para:
- Gestantes
- Idosos
- Alívio de dores
- Melhora de postura

7h às 11h e
13h às 21h

Sim, você é capaz!

PILATES
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Este é o nosso Clube...

Truco

Romance

Lazer e Diversão Boliche Equipe de Corrida

Brincadeiras Família

Dia de Sol

Relaxamento

Tênis Vôlei



FUTSAL
VÔLEI FEMININO
SQUASH
TÊNIS
NATAÇÃO
BASQUETE
PETECA
BOLICHE

XB

W
i3

02 15

INSCRIÇÕES COM OS ASSESSORES DAS ÁREAS E NO 
DEPARTAMENTO  DE ESPORTES

www.jaraguaclub.com.br

Abertura: 13 de setembro



HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Área de lazer
Segunda-feira: fechada para manutenção
Terça e quarta-feira: 7h às 22h
Quinta-feira: 7h às 23h
Sexta-feira: 7h às 20h
Sábado: 7h às 21h
Domingo e feriado: 7h às 18h 

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

Sauna masculina
Terça a sexta-feira: 15h às 22h
Sábado: 8h às 22h
Domingo e feriado: 8h às 18h

Sauna feminina
Terça a sexta-feira: 15h às 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

ENDEREÇOS

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

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

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

Telefones de escolinhas e parceiros disponíveis em nosso site

InfORmAçõES

www.jaraguaclub.com.br

facebook.com/clubejaragua

twitter.com/jaraguaclub

youtube.com/jaraguaclub




