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Expediente

Mensagem do Presidente
Caro associado,
Estamos chegando ao final de 2018 e tenho
a consciência tranquila, pois sei que realizamos
este ano um trabalho satisfatório, consciente de
nossas atribuições e de nossas metas, estabelecidas no início de nossa campanha. Nós, gestores
do Clube, necessitamos estar sempre atentos aos
pedidos e reivindicações de nossos associados,
buscando atendê-los positivamente em cada dia,
em cada momento, em cada instante.
Para aprimorarmos o desempenho e o índice de satisfação de nossos associados, estamos
implantando o Sistema de Gestão da Qualidade
(SGQ), ferramenta de gestão organizacional que
nos traz meios e formas de controlar e gerenciar
processos e implementar melhorias contínuas.
Outras ações relevantes, também requisitadas
pelo novo Estatuto Social do Clube, foram a
criação do Canal de Ouvidoria e da Pesquisa de
Satisfação do Associado. Contamos com a participação de todos, por meio destes instrumentos,
para envio de sugestões, elogios e reclamações.
Gostaria de informar a todos que apresentamos em agosto ao Conselho Deliberativo, e no
final de outubro ao Conselho Fiscal, proposta de
fixação do valor da taxa de condomínio mensal
para o ano de 2019. O valor proposto foi estabelecido com base em cálculos de previsão baseados nos históricos das receitas realizadas
em 2017 e até julho de 2018 e em análises do
cenário econômico, além disso considerando esforços empreendidos para redução de despesas
do Clube. Foi proposto reajuste, a partir de janeiro
de 2019, do valor de R$ 278,06 para R$ 286,00,
o que representa um aumento de 2,855% (ou um
acréscimo de R$ 7,94) em relação ao valor atual,
sendo aplicado em todas as categorias de sócios
e dependentes. Fizemos tudo o que foi possível
para propor um aumento de valor pouco significativo, para que o impacto no bolso do associado
seja o menor possível.
Elaboramos também, em setembro, proposta
para o Orçamento 2019, com detalhamento de
receitas e despesas, por diretoria. Recebemos
parecer favorável do Conselho Fiscal, e encami-
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Carlos Tôrres - Presidente
nhamos a proposta para análise do Conselho
Deliberativo no dia 30 de outubro. Colocamos na
proposta orçamentária a aquisição de um sistema integrado para o controle interno e a gestão
do Clube. O sistema é um requisito mandatório
do novo Estatuto Social para uma gestão transparente.
Seguimos realizando melhorias de infraestrutura, para maior conforto dos sócios, como a
compra de novos brinquedos para o Parquinho
Infantil, reformas nos Quiosques, reforma do Bar
do Peixe, revitalização da Sauna Feminina e da
Sala de Dança. Foi também reinaugurada no dia
24 de outubro a Quadra de Tênis Piso Rápido, que
ganhou nova cobertura. Outro projeto de grande
importância – já aprovado pelo Conselho Fiscal e
encaminhado ao Conselho Deliberativo – é a obra
de ampliação do Parquinho e construção de duas
novas quadras de Squash, tão requisitadas pelos
atletas. Estamos também iniciando o projeto de
videomonitoramento no estacionamento e o projeto de WI-FI em todo o Clube.
Finalizando, convido a todos para participar
de nosso Baile de Aniversário, no dia 23 de novembro, com a Banda Apple´s Sound, será uma
grande festa! E também para comemorar a passagem do ano junto à família jaraguense, em
nosso tradicional Réveillon, que este ano terá as
atrações musicais Toque de Classe, Baile da Dri
e Diga Lá.
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Gestão
Diretoria Social

Diretor Luciano Teotônio

Uma diretoria fundamental no
Clube Jaraguá é a Social, que está a
cargo de Luciano Teotônio de Castro
Filho, ou Guelo, como é mais conhecido. Sua história no Clube começou em 1990, quando frequentava o
Jaraguá pela cota de seu pai, Luciano
Teotônio. Naquela época ele estava
presente em diversas atividades, mas
tinha uma que participava de forma
especial, a sinuca, considerada seu
esporte favorito. Algum tempo depois
adquiriu a sua própria cota, e hoje sua
esposa e seus filhos também são frequentadores assíduos do Jaraguá.

A paixão pelo esporte o fez ser
convidado, em 2013, para ser Diretor de Esportes Recreativos. Mas logo
em seguida, em janeiro de 2014, veio
outro convite: assumir a Diretoria Social. A atuação começou na gestão
passada e ainda permanece. Um dos
principais desafios, segundo ele, é
promover eventos culturais e sociais
dentro de cada faixa etária que o
Clube abrange. “Fazemos o possível
para levar ao associado um lazer de
qualidade, entretenimento e diversão.
Queremos ter eventos que atendam

tura atual das piscinas. “Considero o
Parque Aquático uma das principais
áreas do Clube, onde se concentra
o maior número de usuários. Sendo
assim, um dos principais desafios é
manter as piscinas, seu entorno e o
parquinho funcionando da forma que
o associado espera”, conta.
No segundo semestre de 2018,
o associado pôde vivenciar muita
emoção nos campeonatos. É o que
garante Wendel Rios: “Tivemos nosso
Campeonato Interno de Natação, que
foi realizado no dia 27 de outubro, e
também o 62º Campeonato Brasileiro

de Masters de Natação de 1º a 4 de
novembro, com 652 atletas inscritos.
Estamos agora organizando o Projeto
Verão 2018/2019. Queremos trazer
ao associado a maior quantidade de
boas experiências em nosso Parque
Aquático.”
Para o ano de 2019 já há planos
para novos projetos. “Estamos estudando a possibilidade de aquecimento da piscina olímpica e da piscina da
passarela, e desta forma ampliaremos
o período de uso das piscinas no inverno”, revela.

desde as crianças até os idosos, e
pensamos também nos adolescentes,
que muitas vezes procuram outros tipos de ambientes. O Clube hoje tem
um calendário repleto de eventos, do
qual todos os associados podem desfrutar", ressalta.
Ele garante que os jaraguenses
podem esperar muito mais para o próximo ano: “Sempre penso em inovação quando se trata de eventos. Portanto, a minha meta é ouvir a opinião
dos associados e atender a todos os
públicos.”

Parque Aquático
O Parque Aquático é considerado
o cartão-postal do Clube Jaraguá. É
uma das áreas mais frequentadas
pelos associados, cenário de muitas
competições e eventos. Wendel Rios
está à frente da diretoria desde abril
de 2016, mas sua história no Jaraguá
começou há 30 anos. Dentre suas
funções está administrar a Escola de
Natação, que conta hoje com aproximadamente 800 alunos e é a maior
escola do Clube.
Questionado sobre ações de sua
gestão, o diretor explica que seu
maior desafio é manter a infraestru-

Melhorias na Academia

Mérito Jaraguense
Na Reunião de Diretoria do dia 8
de outubro foi prestada homenagem
ao Sr. Jadir Alves de Moraes. Ele recebeu a comenda de Mérito Jaraguense, que lhe confere a qualificação
de Sócio Remido pela contribuição

Diretor Wendel Rios

e dedicação de mais de 35 anos ao
Jaraguá. Atualmente, Jadir é Diretor 1o
Financeiro do Clube. Esta comenda
foi criada pela Diretoria 2017-2019 e
todos os sócios remidos receberão a
homenagem.

Tem novidade na Academia do
Clube Jaraguá! Foram adquiridas 12
novas bicicletas da marca Stages
Cycling. Os novos equipamentos prometem trazer inovação para as aulas.
É o que garante o professor da academia, Cláudio Henrique Campos Vieira:
“É uma das melhores bikes do mundo!
Com isso, teremos aulas mais motivadoras, técnicas mais interessantes e
uma carga mais tranquila de executar,

deixando, assim, os alunos com mais
vontade de pedalar.”
O Mix Trainning também recebeu
novos equipamentos. Ainda de acordo
com o professor Cláudio, chegaram
novos jumps para a modalidade e barras de pumps, que também deixarão
as aulas mais variadas e com mais
motivação para os alunos. Venha malhar na academia do Clube Jaraguá!
Mais informações: 3490-9125.

Sinval, Jadir Alves de Morais, José Maria e Carlão
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INFORMES
	Novo canal de comunicação
Tem alguma sugestão, elogio ou reclamação para o Clube Jaraguá?
Foi criado no mês de setembro um novo canal de comunicação. A Ouvidoria foi implantada com intuito de seguir o Estatuto Social do Clube,
em observância ao Capítulo XIV, Art. 53, Parágrafo Único, item V, que
ressalta a necessidade da existência deste Órgão Auxiliar da Diretoria
Executiva.
Segundo a coordenadora da Gestão da Qualidade, Raquel Daione, o
novo canal foi criado em forma de e-mail, para facilitar a comunicação dos
associados, mas em breve haverá a plataforma no site do Clube. “Cada
reclamação, sugestão e elogio terá um processo aberto e será tratado de
forma particular e confidencial. Realizaremos todos os esforços para corrigir qualquer eventual falha ou fortalecer o processo aos elogios”, garante.
A meta para a solução de problemas será de prazo máximo de 30 dias,
mas a coordenadora já comemora atendimento em prazo menor. “Temos
tido uma média de sete dias para dar as respostas. Estamos muito felizes
com o retorno dos associados, com o que estamos conseguindo fazer. É
muito importante que eles nos falem o que devemos melhorar, pois são
eles quem utilizam o Clube todos os dias. Então ninguém melhor para dar
esse retorno. Trabalhamos em prol do bem-estar e lazer deles. Quanto mais
nos acionarem, melhor o Clube funcionará”, explica.
O e-mail para encaminhar sugestão, elogio ou reclamação é
ouvidoria@jaraguaclub.com.br.

melhorias

	Mudanças

nos setores recepção e apoio

operacional

Visando melhorias no atendimento aos associados, foram desmembrados dois setores internos do Clube: “Recepção” e “Apoio Operacional”.
Os funcionários da Recepção, localizada ao lado do Parquinho, estão à
disposição para pronto atendimento às solicitações dos associados. Com
dedicação e presteza buscam dar encaminhamento e solução o mais rápido possível às demandas.
Confira o horário de funcionamento dos setores:
Recepção:
segunda-feira – das 8h às 16h;
terça, quarta e quinta-feira
– das 7h às 22h; sexta-feira –
das 7h às 20h; sábado – das 7h
às 21h; domingo e feriado, das
7h às 18h.

Apoio Operacional:
segunda-feira – das 7h às 22h;
terça, quarta e quinta-feira
– das 7h às 23h; sexta-feira –
das 7h às 22h; sábado – das
7h às 23h; domingo e feriado
– das 7h às 19h.

3490-9100 / 3490-9101

3490-9121.

	Entrega de material esportivo
A entrega de materiais esportivos/recreativos está sendo feita na
Recepção, ao lado do Parquinho. Os materiais só podem ser retirados
por associados com idade mínima de 16 anos; e só pode ser solicitado
um material por cota (é preciso informar o número da cota). Mais informações: 3490-9100.

Reforma Bar do Peixe

Obras Quiosques 5 e 6

Novos brinquedos Parquinho
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Revitalização Sala de Dança
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passeio Ecológico a Jaboticatubas

lazer
Clube da Melhor Idade em araxá
Foi promovido pelo Clube da
Melhor Idade, de 11 a 14 de outubro, um passeio a Araxá, na região
do Triângulo Mineiro. O grupo, com
21 pessoas, ficou hospedado no
Grande Hotel e aproveitou as atra-

ções turísticas do local. O evento
foi organizado pela Regina Damaso,
vice-diretora do Clube da Melhor
Idade, com apoio de José Basílio
Caetano, presidente, e de Suzana
Moreira, diretora social.

O 3o Passeio Ecológico Day Use,
do qual cerca de 200 associados e
convidados do Clube Jaraguá participaram, foi um sucesso. Organizado
por Guilherme Bruno de Lima e Maria
Alice, o evento foi realizado no dia 15
de setembro no Canto da Siriema Eco
Resort, em Jaboticatubas. “Foi um dia

lindo, ensolarado, de muita descontração e de alegria nas piscinas térmicas, nas caminhadas e nos pedalinhos no lago. Também foi promovido
um café matinal, um almoço musical,
e, antes da despedida, um animado
bingo”, ressaltou Guilherme Bruno de
Lima, feliz com o resultado do evento.

Clube da Melhor Idade: momento de lazer e confraternização em Araxá

Artesanato
Domingo é dia de feira!
Os domingos no Clube Jaraguá
são de alegria, piscina, almoço
com a família, e também é dia da
tradicional Feirinha. Quer comprar
roupas, acessórios, bijuterias, artesanatos, biscoitos e muitos outros
artigos? A Feirinha do Jaraguá funciona todos os domingos, das 9h às
16h. Ela traz 14 expositores e muita
comodidade para você, associado,
com opções diversificadas de produtos para compras. A coordenação
é de Edna Lopes de Souza, que participa há 18 anos. Venha conhecer!

SETEMBRO/OUTUBRO 2018

5

escolas do jaraguá

PALAVRA DO SÓCIO

aulas de Futebol de Salão
Já garantiu sua vaga para fazer
parte do time de Futebol de Salão?
O Clube Jaraguá oferece aulas toda
quarta e sexta-feira para as catego-

rias Sub-8, das 15h às 16h30, e para
as categorias Sub-10, das 16h30 às
17h30. Mais informações no Departamento de Esportes: 3490-9111.

FUTEVÔLEI em ATIVIDADE
O grupo de futevôlei do Clube se
reúne toda quarta e sexta-feira, das
7h às 8h e das 18h às 19h. A idade mínima para participar é de 12

anos para ambos os sexos. Venha
fazer parte do grupo de futevôlei do
Jaraguá! Mais informações no Departamento de Esportes: 3490-9111.

Dr. Maurício Cardoso

Amor pela natação e pelo Jaraguá

Esportes
Jaraguá se destaca na Liga
Interclubes de Futevôlei
O Clube sediou a Liga Interclubes de Futevôlei nos dias 18 e 19 de
agosto. Ao todo foram cinco duplas do
Jaraguá que participaram do torneio.
Pela primeira vez pai e filho jogaram

juntos nessa competição e fizeram
uma grande campanha! Virgílio Lima e
Thiago Henrique foram vice-campeões
da categoria Máster. Parabéns aos
atletas!

Maurício Cardoso é o típico sócio apaixonado. Já são 38 anos de
história no Clube, sendo 29 fazendo parte do Conselho Deliberativo.
“Sou o conselheiro mais antigo do
Jaraguá”, conta logo no início da
conversa, ressaltando que o Clube
tem várias características, dentre
elas uma própria que o torna diferente dos outros: “Sempre digo
que podemos considerá-lo como
uma grande família. A relação de
convivência e amizade entre os
associados o torna muito especial. Sou um jaraguense apaixonado pelo Clube. Sou Jaraguá de
coração!”
Dr. Maurício completou 90
anos de idade em junho deste
ano e, dentre as atividades que
mais pratica, a sua preferida é a
natação. Ele destaca, orgulhoso,
que já ganhou várias medalhas de
ouro e tem uma nova meta pela
frente: “Atualmente nado 500 metros por dia e participo de competições pelo Jaraguá nos nados
crawl, costas e livre. Em novembro
vou disputar o Campeonato Brasileiro de Másters de Natação”.

Ele também jogou peteca por 30
anos, mas a natação é realmente
a sua maior paixão.
Com orgulho, Maurício destaca também as diversas melhorias
que têm sido feitas nos últimos
meses no Clube. “A atual administração tem feito um ótimo trabalho. Obras como a revitalização da
piscina, o aumento da sauna feminina e da masculina, a abertura
da área, o aumento da sala para
as crianças menores de cinco
anos brincarem são fundamentais
para nós associados”, afirma. A
prática de exercícios e a presença
no Clube são constantes. “Tenho
certeza de que minha frequência
no Jaraguá e o relacionamento
que mantenho serão fatores decisivos para que eu usufrua de uma
vida mais saudável e amplie meus
anos de vida. É um privilégio poder estar aqui”, comemora.
O Clube Jaraguá tem muita satisfação por ter associados como
o Maurício Cardoso, cheio de disposição e abrilhantando as nossas piscinas! Parabéns!

À esquerda: Márcio e Marcelo, do Yucca; à direita, os vicecampeões da categoria Máster, Virgílio Lima e Thiago Henrique

Virgílio Lima, Nain da Costa, Thiago Henrique e Rafael Barão
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resultados do
vaptvupt edição 114

Esportes
Associados festejam na
premiação do Buraco
No dia 30 de agosto foi realizado
um jantar para a entrega dos troféus
aos vencedores do Campeonato e da
Maratona de Buraco. As disputas foram
realizadas em março e agosto, respec-

tivamente. A premiação ocorreu no Salão Social do Clube e foi marcado pela
confraternização entre amigos e por um
ambiente de muita alegria entre os participantes.

A última edição de 2018 do
Torneio Vapt Vupt foi disputada no
dia 16 de setembro nas categorias
Ouro e Prata. Na Ouro, José Maria
Otoni (Zema) foi o campeão, Luiz
Rogério Colombo foi o segundo colocado, seguido de Rogério Canuto
da Silva e Charliston Rodrigo Cezar

em terceiro e quarto lugares, respectivamente. Na categoria Prata
José Moreira Almeida foi o campeão,
na segunda colocação ficou Mário
Marcio Moraes, seguido de Rodrigo
Figueiredo Ribeiro e Antônio Elias na
terceira e na quarta posições. Parabéns a todos os competidores!

Categoria Ouro: Zema
(campeão), Luis Rogério (vice)

Categoria Prata: Moreira
(campeão), Mário Márcio (vice)

Marcelo Peito, Cidinha, Beatriz Felicetti, Henrique Fernandes e Carlão

Cidinha, Antônio Elias, Babi Dantas, Stael Garcia e Robney de Melo

Jaraguá participa da
Copa Fecemg 2018
As primeiras etapas da Copa
Fecemg 2018 ocorreram nos meses
de agosto e setembro, com o Jaraguá
participando em várias modalidades. Na Peteca, o Clube conquistou
a segunda colocação na categoria
Sênior. Até o mês de novembro o Ja-

raguá será representado ainda por
25 jogadores no Futebol de campo
(categoria Máster). Na Sinuca são 10
atletas, na categoria Ouro, e 10 na
Prata. Além de 15 jogadoras do Vôlei
feminino (categoria Veterano).

Torneio de Vôlei Feminino
A equipe de vôlei feminino do
Clube Jaraguá participou do Torneio
de Vôlei Master realizado pelo Clube
Belo Horizonte em outubro. Competiram também os times: AABB, BH

Vôlei, CBH, Círculo Militar, Pedro
Leopoldo e Vita Vôlei. O time do
Jaraguá conquistou medalha de
prata na Categoria 40. Parabéns às
atletas!

Time Categoria 40: Mônica, Bel, Cláudia, Heloísa, Andréia,
Di, Sandriana, Valéria, Gisa, Catiane, Kelly (treinadora)

Futebol de campo

Sinuca: Jaraguá X Minas Tênis

SETEMBRO/OUTUBRO 2018

Time Categoria 50: Leka, Angélica, Valéria, Jaqueline,
Márcia, Cleria, Di, Sandriana, Bel, Cláudia, Heloísa
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Braçadas e Medalhas

esportes
Festival Máster de Natação
Dia 29 de setembro 17 atletas do
Jaraguá participaram do Festival Máster de Natação (5a etapa), realizado
no Clube dos Oficiais. Houve premia-

ção até o 6º lugar. E a equipe do Jaraguá conquistou 33 medalhas: 1o lugar
(4), 2o lugar (5), 3o lugar (9), 4o lugar
(2), 5o lugar (7), 6o lugar (6).

A equipe de natação do Clube Jaraguá ficou em terceiro lugar
geral na IV Etapa FAMA – Festival
Aquático Mineiro Aberto de Natação
Vinculada. O evento foi realizado no

Minas Tênis Clube, dia 6 de outubro,
com participação de 28 atletas. Os
nadadores do Clube ganharam 15
medalhas de ouro, 11 de prata e 9
de bronze.

Homenagem no Futebol

Conquista no Squash

Dia 2 de outubro, logo após o encerramento do Tatu 2018, foi prestada homenagem ao parceiro do Clube
Jaraguá Cristiano Jorge Magalhães

O instrutor de squash Alex Nery
foi campeão da Categoria Open A
da 5 a Etapa do Circuito Mineiro de
Squash 2018. O evento é promovido

Rafael. Ele recebeu troféu simbólico e
foi parabenizado pelo excelente trabalho realizado na arbitragem do Campeonato Tatu. Parabéns, Cristiano!

pela Federação Mineira de Squash
e a premiação foi realizada dia 29
de setembro, na Academia Winner
Squash Tênis.

Cristiano Rafael e os peladeiros da Terça Nobre

Equipe de Corrida
realiza sua 1a Feijoada
A Equipe de Corrida do Clube
Jaraguá realizou no dia 2 de setembro
a sua 1a Feijoada, no Quiosque 21, e
reuniu cerca de 40 atletas. De acordo
com a assessora da equipe, Cláudia
Junqueira, a feijoada teve o objetivo
de promover uma confraternização
entre os participantes, que se preparam para novos desafios nos próximos
meses. “Hoje contamos com 54 atletas ativos. Participamos recentemente
da Corrida da Infantaria e já estamos
nos preparando para o Circuito das
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Estações e, para fechar o ano, a Volta
Internacional da Pampulha”, ressalta. O
evento contou também com a presença de Augusto Matos, representando o
Sindicato das Seguradoras (Sindseg),
patrocinador máster da feijoada.
Os treinos da equipe são realizados nas terças e quintas-feiras, às 7h
e às 19h30 e aos sábados às 7h30.
Para participar é necessário entrar
em contato com o professor Wendel
Costa na Academia do Jaraguá. Mais
informações: 3490-9125.

Instrutor Alex Nery

Jaraguá participa da Corrida
Boníssima Run – Etapa Inverno
A equipe de corrida do Clube
marcou presença na Boníssima Run
– Etapa Inverno. A competição ocorreu no dia 19 de agosto na Lagoa
Seca, localizada no bairro Belvedere. Foram ao todo 37 atletas jaraguenses, que participaram dos

circuitos de 5 km e 10 km, conseguindo bons tempos e boas colocações. Participe você também e seja
um corredor do Jaraguá! Venha se
preparar para as próximas provas
com a equipe do Clube! Mais informações: 3490-9125
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eventos
Sucesso no Festival
de Nado Artístico
No dia 6 de outubro, na piscina
olímpica, foi realizado o Festival de
Nado Artístico, promovido pela equipe
do Parque Aquático, com participação
de 11 alunos, de 8 a 34 anos. Alguns
estavam passando pela experiência
de se apresentarem pela primeira vez
diante de um grande público, e o fizeram muito bem. Foi um dia muito produtivo para o grupo, que mostrou ao
Clube a beleza desse esporte. Com a
arquibancada cheia, as atletas deram

um show e contagiaram a plateia.
O professor Webert Rodrigues
mostrou entusiasmo e confiança ao
falar sobre o evento. “Fiquei muito feliz
com a dedicação das meninas para o
festival. Era um dos nossos sonhos ter
uma apresentação com um grande público. Ver a interação da torcida com as
atletas no momento das coreografias
foi algo maravilhoso. Vamos levar tudo
isso como apoio e incentivo para melhorarmos cada dia mais”, comentou.

Mostra DançArtes vai
relembrar clássico infantil
Há quatro anos no Clube
Jaraguá, o projeto DançArtes leva
arte aos associados por meio da
dança. E no dia 13 de novembro,
às 19h30, no Salão Social, será
realizada uma Mostra DançArtes,
que irá relembrar um dos clássicos
infantis mais conhecidos: Alice no
País das Maravilhas.
O projeto teve início em 2014
com ballet e jazz. A iniciativa hoje é
coordenada pela professora Izabelle

Ayres. “O DançArtes vem a cada dia
crescendo e ampliando as suas modalidades. Hoje oferecemos aulas
de baby ballet, ballet infantil, treinamento funcional kids e adulto, yoga,
ritmos, zumba, hip hop e dança de
salão. Para 2019 queremos trazer
novas modalidades de acordo com
a necessidade e o interesse dos associados”, ressalta a coordenadora.
Mais informações: 99920-1543.

Baile de

Anive rs á r i o
23 de Novembro

BANDA APPLE’S SOUND
SALÃO SOCIAL

MÚSICA AO VIVO
BELVEDERE

22h às 4h
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Cifuzinho e Torneio Primave
A abertura do Cifuzinho e do Torneio
Primavera de Futebol Feminino do Clube
Jaraguá, realizada 16 de setembro, contou com a presença de atletas e familiares. Foi com um clima descontraído
e cheio de cores que os atletas, acom-

panhados pelos alunos da Escolinha
de Lutas do Clube, entraram em desfile
pelo gramado do Campo B.
Houve também apresentação da
Escola de Danças Sinara Machado,
pronunciamentos do presidente e de

Presidente Carlão em pronunciamento

representantes da diretoria do Clube,
a presença de atletas profissionais e
mascotes, além de uma homenagem
ao patrono do 29o Cifuzinho, Rômulo
Silva Pinto. Ele subiu ao palco, agradeceu pelo reconhecimento e ressaltou

a presença de sua mãe: "Tudo que eu
conquistei, onde eu cheguei, foi graças
a ela". Cerca de 350 atletas participam
dos jogos que irão até novembro! Venha acompanhar as disputas nos fins de
semana e torcer pelo seu time favorito!

Atletas do Torneio Primavera durante a abertura

Homenagem ao patrono Rômulo Silva Pinto

Representantes da Diretoria, jogadores e convidados

10

SETEMBRO/OUTUBRO 2018

era nos gramados do clube
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Tatu chega ao final com grandes disputas e confraternização
A edição 2018 do Tatu terminou
no dia 30 de setembro com partidas
emocionantes e uma grande festa
entre participantes, familiares, amigos e torcedores. Dividido em quatro
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categorias – Jovem, Máster, Senior e
Especial – o torneio deste ano contou
com 144 jogadores, distribuídos em
16 times, que se identificaram com
nomes de equipes do futebol brasilei-

ro: América, Corinthians, Flamengo e
Internacional.
Confraternização
Tão importante quanto as con-

quistas na areia foi a confraternização
entre os envolvidos, mostrando mais
uma vez a contribuição do esporte
para mobilizar e reunir os associados
do Jaraguá. Veja as fotos!

Categoria Jovem: Campeão - Internacional

Categoria Jovem: Vice - Corinthians

Categoria Máster: Campeão - Flamengo

Categoria Máster: Vice - América

SETEMBRO/OUTUBRO 2018

Categoria Sênior: Campeão - Corinthians

Categoria Sênior: Vice - Internacional

Categoria Especial: Campeão - Flamengo

Categoria Especial: Vice - Internacional

Diretores marcam presença no encerramento do TATU 2018

Você Empresário e Produtor Rural

(31) 3478-0300
STRADAJEEP.COM.BR
STRADAJEEP
AV. CONTORNO, 10.601 | BARRO PRETO
Seja gentil, seja o trânsito mais seguro.

Texto Legal: Todas a linha do Jeep Renegade com 9% de desconto, Jeep Compass toda linha Diesel com 9%, Jeep Compass Sport flex 12%, Jeep Compass Longitude flex 15%, Jeep Compass Limited flex 15%. Sujeito a alteração de acordo com a política da montadora. Consulte condições junto a loja.
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Jara Food Truck é sucesso em sua 4a edição
Mais uma edição de sucesso e casa cheia. Assim foi a 4a edição do Jara Food Truck, que foi criado
em 2015 e já faz parte do calendário de eventos do
Jaraguá. Realizado no estacionamento, o evento contou com diversos tipos de pratos. A música ficou por
conta da banda Áudio Box, que animou a noite dos
associados.
O evento reuniu cerca de 2.000 pessoas e o cardápio, bem variado, agradou o paladar dos sócios:
sanduíche, crepioca, batata, espetinho, pizza, açaí,
dentre outros. “A festa inovou e trouxe a família para
dentro do Clube. Estava tudo excelente, um ambiente para o qual pode-se levar criança, com comidas
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diferentes e um atendimento impecável”, comentou
a associada Lúcia de Almeida Faria Santos. Para o
associado Gleuber Oliveira Andrade, a edição foi um
sucesso: “Gosto de tudo o que envolve o Jaraguá.
O clima é agradável, tudo muito bom. Com amigos
e família por perto, o ambiente fica melhor ainda.
Parabéns aos organizadores pela belíssima festa e a
preocupação em levar eventos de tamanha qualidade
para os associados.”
Luciano Teotônio, diretor social do Clube Jaraguá
e idealizador do projeto, ressaltou que a ideia do
evento veio pela febre dos food trucks no Brasil, principalmente na região Sudeste. A 4a edição, segundo

ele, foi um sucesso e superou as expectativas. “Temos um evento moderno, atraente e com boa música.
Tentamos fazer sempre da melhor maneira possível.
Nos preocupamos sempre em agradar os associados
de todas as faixas de idades. Colocamos brinquedos
infláveis para as crianças e queremos trazer, cada vez
mais, jovens e adolescentes que sempre buscam novos ares, para os eventos dentro do nosso Clube”,
enfatiza.
A culinária tomou proporções enormes e o Jara
Food Truck caiu nas graças do jaraguense. Essa última edição deixou todos com gostinho de “quero
mais” e ansiosos por 2019.
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PARA CASAL
TEM DESCONTO
DO CORAÇÃO.

MUITO MAIS DO QUE CARNE
Buffet completo de saladas, pratos quentes,
comidas árabe e japonesa, e o melhor
churrasco da cidade.

CONFORTO COMO
INGREDIENTE PRINCIPAL
Fácil de chegar, melhor para relaxar: o cliente
conta com estacionamento e manobrista
grátis. Fique tranquilo e bom apetite.

DE DOMINGO A QUINTA-FEIRA, EXCETO
FERIADOS E DATAS COMEMORATIVAS

Promoção válida de domingo a quinta-feira a partir das 18 horas, exceto feriados e datas comemorativas. Não cumulativa com outras promoções e
descontos. Crianças de até 5 anos não pagam. Entre 6 e 9 anos pagam a metade do valor integral, mediante apresentação de documento oficial com
foto. A partir de 10 anos, é cobrado valor correspondente a adultos. O preço inclui rodízios de carnes com quase 30 cortes e buffet completo (saladas,
massas, pratos quentes e comidas japonesa e árabe). Não é válido para datas comemorativas, como Dia das Mães, Dia dos Pais e outras.
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A CRIANÇADA TAMBÉM
FICA SATISFEITA
A criançada vai se fartar de pura diversão
no Espaço Kids. Enquanto os pequenos se
divertem, você aproveita as nossas delícias.

AV. CRISTIANO MACHADO, 4000

(31) 3426-1100
BABYBEEFBH.COM.BR
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recreação
Clube traz novos
projetos para associados
O Clube Jaraguá estreou em 2018
dois projetos para atender às mais variadas idades: a Escola de Circo e o
Movimente-se.
A primeira foi pensada especialmente para o público com idade de 8 a
18 anos e contempla atividades circenses diversificadas, como malabarismo,
equilíbrio, acrobacias, aéreos dentre
outros. A Oficina proporciona aprendizado, desenvolvimento cognitivo,
autoconhecimento, lazer e socialização
junto às crianças, aos adolescentes e
jovens. Com turmas lotadas, a Escola
de Circo já é sucesso entre os jaraguenses. As aulas são realizadas às
terças e quintas, às 18h30.
Já o projeto Movimente-se, que
também se tornou sucesso no Clube,
começou suas atividades em agosto
com o propósito de trazer aos associados, por meio de atividade física, lazer
e recreação, mais qualidade de vida,
com uma prática equilibrada e harmoniosa. A regularidade e a perseverança,
dosando o esforço de acordo com as
possibilidades de cada um, permitindo

o aperfeiçoamento das competências
corporais individuais nos seus horários
livres, são diretrizes dessa iniciativa.
O Movimente-se conta com atividades recreativas e esportivas, além
de dança, caminhada, corrida e funcional, atendendo ao público com idade
de 15 a 99 anos. Os exercícios ocorrem
às terças e quintas das 9h30 às 10h30
e das 14h30 às 15h30. Às terças é realizado o circuito funcional na Área do
Tatu (quadra) e às quintas, ritmos na
Varanda do Salão.
Para mais informações sobre os
dois projetos, ligue: 3490-9113.

Grupo + Ativo
Uma atividade diferente, curiosa e
divertida. Integrantes do Grupo + Ativo
participaram, no dia 3 de outubro, de
um passeio à Gruta Rei do Mato. O Monumento Natural Estadual Gruta Rei do
Mato é uma Unidade de Conservação
de Proteção Integral criada com o intui-
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to de proteger este sítio arqueológico e
seus ecossistemas cársticos de grande beleza. A visita foi organizada pelo
Departamento de Recreação do Clube,
que promove atividades periódicas junto ao Grupo + Ativo todas as quartas,
das 15h às 17h
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social
Coral realiza seu
primeiro baile no Clube
O primeiro Baile do Coral ocorreu
no dia 14 de setembro e superou as
expectativas da direção do Clube, sendo um sucesso para os associados. A
diretora-geral do projeto, Ana Maria de
Freitas Alvarenga Machado, afirma que
o Coral é um grupo de amigos que gostam de cantar e de se encontrar, sem-

pre com muita alegria e descontração.
Ao todo são 37 componentes, que se
unem todas as terças-feiras, sempre
com a mesma motivação. “É um grupo
que se tornou uma família. Recebemos
pessoas com depressão que, com o
passar do tempo, passaram a ser pessoas felizes”, enfatiza Ana Maria.
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sauna feminina está de cara nova
Pensando no bem-estar de suas
associadas, o Clube Jaraguá revitalizou e modernizou os espaços da sauna
feminina. Dentre as mudanças realizadas, houve a ampliação do salão, a
implantação de novas salas de massagem e também a inclusão de novos
equipamentos.
Segundo o diretor de Esportes
Recreativos, Antônio Elias, os serviços
foram feitos pensando em mais conforto para as jaraguenses e também pela
necessidade de ampliar os espaços.
“A sauna feminina antes contava com
quatro salas de massagem. Desmanchamos duas delas, mantivemos outras
duas e ampliamos a área para fora da
sauna, sendo agora cinco espaços, num
total de 28 m2. Além dessa modificação
na parte interna, colocamos novos espelhos, trocadores de roupa, sons individuais em cada sala e nova pintura. O
próximo passo será instalar geladeiras
para o uso das associadas”, garante.

Festa de reinauguração
A ampliação e a revitalização da
sauna feminina mereceram uma confraternização com muita comida de
boteco, churrasco, chopp e cervejas. A
festa foi realizada no dia 26 de agosto,
na varanda do Salão Social, e contou
com a presença de cerca de 200 associados, dentre eles o presidente Carlos
Tôrres, sua esposa Inês Tôrres, o diretor Antônio Elias, a assessora da sauna
Valdira Carvalho Cruz – esses dois últimos responsáveis pela organização da
festa, além de outros diretores.
A associada Nilda Árabe ressaltou
a organização e a qualidade do evento: “Precisamos parabenizar os organizadores da festa de reinauguração
da nossa sauna e a todos que de alguma forma tiveram participação. Foi
tudo muito bom. Isso faz a diferença
no sucesso do evento. Agradecimentos
especiais à querida Valdira pelo carinho e a atenção de sempre, ao diretor

Presidente Carlão e diretores prestigiam a reinauguração da sauna feminina
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Antônio Elias pela aprovação, liberação e envolvimento no projeto.”
A associada Flávia Mundim complementa, destacando especialmente
os pratos da festa. “Desde o tira-gos-

to até a sobremesa, aquela cerveja
bem gelada e o principal: uma ótima
conversa com as amigas. Parabéns a
todos e que venham outras festas”, já
celebra na expectativa.

Diretor Antônio Elias e Assessora
Valdira Carvalho

Presidente Carlão
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cultura
Comitê Feminino promove
stand up comedy
O Comitê Feminino traz arte e
cultura aos associados jaraguenses.
No dia 28 de agosto foi promovido
mais um evento de sucesso, que
reuniu cerca de 200 pessoas, entre
associados e convidados, no Salão
Social, para assistir ao espetáculo
teatral Absurdo – stand up comedy –
que fez a plateia rir e se divertir. Uma
das integrantes do Comitê, Regina
Dâmaso, ressalta a participação dos
associados. “Nesta última edição
tivemos um stand up diferente dos
tradicionais. Contamos com a ajuda
dos associados na divulgação dos
próximos eventos, para que na ação

de novembro tenhamos um público
ainda maior, não só com doações,
mas também como participantes
das ações sociais", solicita. Como
prática do Comitê na organização de
seus eventos, nesta apresentação
foi realizada arrecadação de 200 litros de leite, que serão destinados
para quatro instituições de caridade
de Belo Horizonte.
O Comitê considera de extrema
importância o caráter social de suas
atividades e conta com o apoio dos
associados para aumentar cada vez
mais as arrecadações. Programe-se
e venha participar!
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Flashes do Jara
semana das crianças
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Tardezinha no Jara
30 de setembro

Baile da melhor idade
19 de Setembro
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FLUXO FINANCEIRO
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Palavra da Inês

AGENDA
Novembro
13/11 – Mostra Dançartes
14/11 – Baile da Melhor Idade
18/11 – Encerramento Cifuzinho
18/11 – Encerramento Torneio Primavera de Futebol Feminino
20/11 – Teatro Família Pão com Ovo/Comitê Feminino
22/11 – Espetáculo Árvore Ser/Escola Sinara Machado
23/11 – Baile de Aniversário
30/11 – Happy Hour-Happy Baile

Dezembro
12/12 – Baile da Melhor Idade
16/12 – Chegada do Papai Noel
31/12 – Réveillon 2019

Inês Tôrres
“Não sei se estou perto ou
longe demais, se peguei o rumo
certo ou errado. Sei apenas que
sigo em frente, vivendo dias
iguais de forma diferente. Já não
caminho mais sozinha, levo comigo cada recordação, cada vivên-

cia e cada lição; e mesmo que
tudo não ande da forma como eu
gostaria, saber que já não sou a
mesma de ontem me faz perceber que tudo valeu a pena!”
Autor desconhecido

Nossos parceiros
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Réveillon

2019
Estamos preparando tudo para a grande
festa do Clube Jaraguá
Informações: 3490-9109/9110
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