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Aberta a temporada de esportes do Jaraguá
O Clube Jaraguá é bastante tradicional e rico
em eventos sociais e esportivos. É uma grande
oportunidade para os associados participarem de
competições animadas, sadias e bem disputadas.
Tem modalidades para todos os gostos e perfis:
desde esportes de contato e alto impacto físico até
jogos de técnica e concentração como o boliche,
e aqueles que não requerem habilidades físicas,
como os carteados.

A socialização promovida pelos campeonatos
vai muito além das quadras e demais espaços.
As resenhas e as amizades feitas valorizam ainda
mais os eventos. Alguns já aconteceram, como o
Taturno (campeonato de futebol de areia noturno),
a Maratona Noturna de Buraco e o Campeonato
de Truco; outros estão em andamento e prometem
muitas emoções, como o Torneio Início de Boliche.
Em breve, haverá mais eventos, como os tradicionais

O Dia das Mães é sempre especial no
Clube Jaraguá. Este ano, a diversão
do baile, que será no dia 12 de maio,
ficará por conta das bandas Dib Six e
Brilhantina. A emoção da tradicional
missa, celebrada no Belvedere, tomará
conta do domingo, 14 de maio. Traga
sua família e celebre esse momento
especial! Página 5
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Tatuzinho, campeonato de futebol que acontece em
quadras de areia, e o CIFU, um dos torneios de clube
mais tradicionais do Brasil, que reúne cerca de 700
atletas. O Torneio Interno de Peteca, que tem como
principal objetivo proporcionar um campeonato
divertido e amigável, também já tem data para
começar.
Leia mais nas páginas 6 e 7

Um dos eventos mais esperados do
ano pelos associados está chegando.
O “Arraiá do Jara” já tem data marcada:
será no dia 3 de junho, e as atrações,
mais uma vez, serão imperdíveis. O
Falamansa promete agitar o Clube
com muito forró e, além desta, outras
bandas também farão a diversão dos
associados. Página 9
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EDITORIAL

Caro associado,
Estamos na direção do Clube há três meses
com muito trabalho, dedicação e com vários objetivos a serem cumpridos. Um desses objetivos é
o ajustamento da proposta orçamentária/2017 em
7% (sete por cento), já aprovado pelo Conselho Fiscal e Deliberativo para análise e emissão de parecer. Com relação à nossa folha de pagamento, que
absorve mais de 60% da nossa receita, estamos
tomando providências a fim de reduzi-la e proporcionar um maior equilíbrio no fluxo de caixa (receitas/despesas). Nosso intuito é atender, em um
razoável prazo de tempo, às diversas demandas
dos associados. Nesses três meses, já foi possível
atender algumas.
Na academia, depois de ouvidas as sugestões
dos próprios alunos, instalamos três climatizadores para a melhoria da circulação do ar, inclusive na
sala de spinning. Foram também contratados mais
professores, providenciados novos materiais e realocado o espaçamento do ambiente acima citado.
Quanto à programação do Clube, faço um
adendo, para que sempre fiquem atentos aos
eventos e atividades. Encerramos há pouco o Projeto de Verão, que foi um sucesso com a presença
maciça dos associados, assim como os eventos
de carnaval.

O Clube Jaraguá é um espaço de muita diversão, para família e amigos! Fiquem constantemente de olho nos cartazes, banners e quadros de avisos espalhados pelo Clube, nas redes sociais e nos
jornais para acompanhar o que o Jaraguá tem de
melhor! Passe a informação para frente, fale com
os demais associados sobre nossas atividades.
Temos certeza de que estamos no caminho
certo, trabalhando para obter o equilíbrio financeiro e social do Clube, e proporcionar a todos vocês
alegria, prazer e satisfação em frequentá-lo dia a
dia.
Aproveito a oportunidade para comunicar
a vocês algumas mudanças em relação aos materiais do Clube Jaraguá. Eu e os novos diretores
decidimos que, além da revista, teremos o Jornal
do Jaraguá, que terá um layout mais moderno. As
informações serão apresentadas de maneira mais
objetiva e sucinta para que assim, você, associado,
tenha acesso às principais notícias do Clube mais
facilmente. Este Jornal será entregue na portaria.
Não deixe de adquirir o seu.
Portanto, fiquem por dentro das novidades
que vêm por aí. Já estamos estudando propostas
de campanha que são prioridades em nossa gestão, que no segundo semestre para melhor ainda
atendê-los. Aguardem!
Qualquer dúvida, crítica ou sugestão estamos à disposição pelo e-mail:
presidente@jaraguaclub.com.br
Boa leitura! Um abraço!
Carlos Tôrres
Presidente do Jaraguá Country Club
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Obras e melhorias
A Diretoria tem trabalhado arduamente para
trazer melhorias em prol do bem-estar e do
conforto dos associados. Desde janeiro, quando assumimos o triênio, temos nos entregado
de corpo e alma às necessidades e às demandas
do Jaraguá. É com muito orgulho que, em apenas três meses à frente da gestão, avançamos
e realizamos várias atividades, como as citadas
ao lado.

Climatização da Academia
Ampliação das salas de massagem e descanso da Sauna Masculina
Ampliação de vagas no estacionamento (em andamento)
Ampliação da Sala de Recreação
Revitalização das gramas dos campos
Reforma do vestiário do Quioscão
Reforma do poço artesiano
Nova sala de reunião na Administração II
Nova iluminação cênica no estacionamento e ao lado do Moreira’s Bar Club
Construção da praça do tênis, localizada em frente ao quiosque do tênis
Novas mesas para jogos de buraco
Nova direção do Bar do Vôlei com os novos concessionários do “Cantinho Mineiro”
Treinamento de atendimento ao cliente e postura profissional às recepcionistas da academia
Reforma e ampliação da cozinha do bar da sauna masculina

Climatização da Academia

Mesas Novas do Buraco

Reforma dos campos

Moreira´s Bar

Estacionamento

Sala de massagem e de descanso
na sauna masculina

Sala de reunião na Administração 2

Reforma do vestiário

Recreação
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Eventos especiais para as
mamães jaraguenses
Para celebrar o dia especial
dedicado às mães jaraguenses, o
Clube promoverá, mais uma vez,
o Baile das Mães, que ocorrerá
no dia 12 de maio, no Salão Social, a partir das 22h. A animação
e a atração musical ficarão por
conta das bandas Dib Six (23h) e
Brilhantina (1h). Os convites para
o baile já estão sendo vendidos
na secretaria: infantil (R$ 20,00),
adulto (R$ 40,00) e mesa para

sócio (R$ 180,00 quatro lugares e
com direito a um espumante, tábua de frios e dois convites para
não sócio). Além disso, uma missa em homenagem à data será
celebrada no dia 14 de maio, às
10h30, no Belvedere. Logo após,
haverá um almoço, no Salão Social, às 12h. Adquira já o seu convite e venha se divertir e comemorar o Dia das Mães no Clube
Jaraguá!
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ESPORTES
O Clube Jaraguá busca sempre proporcionar lazer e entretenimento de qualidade
aos associados por meio de atividades recreativas, como os já conhecidos campeonatos esportivos. Mas os eventos em campos
e quadras vão muito além, e buscam trazer
diversão e interação para todo o público. Alguns já aconteceram e ficaram marcados pela
animação e o empenho dos jogadores, como
o Taturno, a Maratona de Buraco Noturna e
o 1º Torneio Interclubes de Quadra de Areia.
Outros ainda estão em andamento, como o
Torneio de Boliche e o Campeonato de Truco.
E tem os que se iniciarão em breve.
O tradicional Tatuzinho, campeonato de
futebol que acontece nas quadras de areia,
proporciona uma saudável disputa entre
as crianças e os adolescentes de cinco a 19
anos. O início do campeonato acontecerá
no dia 7 de maio, e neste ano o tema será
o Campeonato Inglês. A grande novidade é
que agora as meninas também poderão participar dos jogos, pois houve a introdução de
uma categoria feminina, com o objetivo de
inserir as garotas no futebol, a partir de nove
anos, para que elas também apresentem o
seu talento. As inscrições podem ser feitas no
Departamento de Esportes ou com o professor de futebol Rômulo.
O Campeonato Interno de Futebol (CIFU),
que há mais de 40 anos faz parte do calendário de eventos, também promete momentos
especiais por ser o principal torneio esportivo do Clube. Cerca de 700 associados, com
idade mínima de 20 anos, disputam os cobiçados troféus de campeão em cinco categorias. A novidade deste ano é a nova categoria
para atletas acima de 67 anos.
O tema será o Campeonato Inglês. A disputa conta com uma festa de abertura, desfiles dos participantes, equipes de dança, hasteamento de bandeiras, além da presença
de autoridades e o patrono do campeonato.
Além disso, no dia da abertura a solidariedade será presença marcante com a Campanha
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Esportes moviment

“Prato Cheio”, que promete mobilizar os associados em prol da caridade. Aos participantes dos campeonatos pedimos a doação de

1 kg de alimento não perecível. Família jaraguense, contamos com a sua participação!
Mais informações: 3490-9111.
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tam Clube Jaraguá
Peteca

Para os amantes da peteca também haverá novidades: em
abril será realizado o 1º Torneio Interno de Peteca do Clube Jaraguá. Os participantes serão divididos em três categorias e os grupos serão formados mediante sorteio, considerando o ranking
do último campeonato. No torneio serão realizadas rodadas individuais até a semifinal, na qual serão formadas as duplas fixas.
Os jogos acontecerão nos dias 29 e 30 de abril e 6 e 7 de maio. O
momento é mais uma oportunidade para que o associado possa
se divertir e participar de uma competição sadia.

Natação jaraguense já inicia
o ano a todo vapor

Equipe do Jaraguá marca
presença em torneio

Um delicioso café da manhã promovido pela Diretoria do Parque Aquático em conjunto com o Departamento de Esportes e os
professores, marcou a abertura das aulas de natação do Clube. O
momento foi de confraternização e descontração. Na ocasião os
educadores também apresentaram a linha de trabalho que será
adotada durante este ano. Já no início de março os atletas do Jaraguá participaram da 1ª Etapa do Rei e Rainha do Mar, no Rio de
Janeiro. O destaque é para o competidor Luiz Gonzaga, que ficou
em 3º lugar na categoria 60 + e Renato Zanon, que conseguiu a 5ª
posição na categoria 30+. Procure o Departamento de Esportes e
venha fazer parte dessa equipe!

A equipe de Vôlei do Clube Jaraguá participou do 1º Torneio
Interclubes de Quadra de Areia. Participaram 38 atletas divididos
em nove equipes. No final do campeonato houve um churrasco de
confraternização e entrega de medalhas aos vencedores.

Jogos de cartas são atração
entre associados
Futebol de areia:
entretenimento e lazer

O Taturno também movimentou o Clube Jaraguá com jogadas
pra lá de emocionantes. Desde a categoria sênior até a máster não
faltou dedicação por parte dos atletas. A campeã da categoria sênior foi a equipe Suor e Cerveja. Na categoria máster o time vencedor foi Terça Fighter B. Parabéns aos ganhadores!

A Maratona de Buraco Noturna, que aconteceu no dia 24 de
março, agitou a madrugada dos associados. Não faltaram diversão
e confraternização!
A dupla vencedora foi Vitor e Valéria, que totalizaram 38.430
pontos e, em segundo lugar, com 34.220 pontos ficaram Messias e
Ivone. Parabéns aos vencedores!
Já o Campeonato de Truco começou a todo vapor no domingo,
dia 26 de março, e promete trazer muita emoção para os participantes. Neste ano houve recorde de participação, com um total de
26 duplas. A final da competição está prevista para o mês de junho.
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RECREAÇÃO
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Recreação é o que não falta para a garotada!
O Departamento de Recreação
foi criado em 2016 por iniciativa
da diretoria, juntamente com o
colaborador Robson Araújo, seu
atual responsável, com o intuito
de oferecer diversas brincadeiras
para as crianças. Com o passar
do tempo, identificou-se a necessidade de brincadeiras além do
parquinho e, assim, foram criadas
as oficinas semanais, que acontecem toda sexta-feira na parte
da manhã, das 10h às 11h30, e,
à tarde, das 14h às 15h30. As atividades oferecidas já encantam o
público e possuem uma enorme
aceitação por parte dos pequenos
associados e dos pais, que reservam um tempo para a criação de
brinquedos, minijogos e também

para aprender sobre a importância da reciclagem, já que em 70%
das brincadeiras são utilizados
materiais recicláveis. Além disso,
foi criado um espaço especial, a
“Salinha de Recreação”, dedicado

às crianças com até seis anos de
idade. As oficinas buscam promover interação entre a garotada e o
trabalho da coordenação motora,
física e psíquica. Uma ação empregada recentemente e que tem ga-

nhado cada vez mais participantes
é a “Oficina Gourmet”, com foco
na gastronomia. A quarta edição
aconteceu no dia 1º de abril, e
o que não faltou foi diversão. O
Departamento de Recreação procura sempre trazer novidades para
os associados e em breve lançará
atividades que atrairão crianças
de oito a 15 anos. Robson Araújo
salienta que o trabalho é árduo,
mas realizado com muita dedicação em prol dos associados mirins:
“Tudo é feito com muito amor e
carinho e, assim, o Departamento
vem ganhando, crescentemente,
admiradores e participantes. Empenhamo-nos em trazer momentos agradáveis e descontraídos
para a garotada”, conta.

Sala de recreação infantil é reinaugurada
O novo espaço do Departamento
de Recreação Infantil foi reaberto
no dia 26/03. A sala de brinquedos,
que atende crianças até os 6 anos de
idade, foi ampliada para atender um
maior número de associados. A principal novidade é o fato de o espaço

passar a funcionar também nos fins
de semana. Uma das oficinas já inaugurou o local. O “Bonecoite” foi criado pela criançada com caixa de leite,
giz de cera e papel. As oficinas e atividades acontecem todas as sextasfeiras em dois horários: 10h e 14h.

EVENTOS
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Vem aí o Arraiá do Jara
O tradicional Arraiá do Jara será marcado, mais uma vez, por atrações inéditas. Dani
Moraes, Rockstrela, Timjor e Os Baianeiros irão
agitar e animar mais ainda a noite do dia 3 de
junho. A atração principal deste ano será a banda Falamansa, que promete fazer com que os
associados dancem muito forró ao som de suas
divertidas músicas. Como de costume e pensando no bem-estar dos sócios-mirins, haverá um
espaço reservado aos pequenos. Os adolescentes também terão uma diversão a mais: a Boate

Teen. Dani Morais, que participou dos programas Ídolos e The Voice agitará a festa com sua
animação e repertório variado; Rockstrela traz o
melhor do pop-rock aos palcos do Clube Jaraguá;
Timjor, com releituras de clássicos de Tim Maia
e Jorge Ben Jor e, por fim, Os Baianeiros, que levam em seu repertório o axé. As informações e
os ingressos para a festa podem ser adquiridos
na secretaria, estes no valor de R$ 80,00 para
adultos (a partir de 13 anos) e R$ 40,00 para
crianças de 6 a 12 anos. Comprando até o dia 15

de abril, o valor do convite poderá ser dividido
em duas vezes. Após essa data, deverá ser pago
somente à vista. A diretoria do Jaraguá informa
aos participantes do evento que está proibido
entrar com alimentos e bebidas. Associado, traga sua carteirinha e evite filas! Já no dia 10 de
junho, os pequenos associados terão uma festa
junina só deles: o Arraiá Mirim, com muitas brincadeiras, música e brinquedos infláveis. Fique de
olho nas próximas informações e participe! Confira abaixo os horários das apresentações:
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EVENTOS
Happy Hour:
distração às sextas-feiras
O Happy Hour é conhecido por animar a noite de sexta-feira de amigos e familiares
jaraguenses, dando início ao fim de semana dos associados. No dia 31 de março, a
Sextaneja ficou por conta de Raquel Lídia. Para a criançada, brinquedos infláveis foram
disponibilizados e garantiram o entretenimento e o lazer. O próximo Happy Hour será
no dia 28 de abril. Não perca!

Saideira Musical e Jarakids
são sucesso aos domingos
Os domingos são sempre muito movimentados no Jaraguá, mas a Saideira Musical e o JaraKids trazem ainda mais alegria aos associados. No último domingo de
março (26), a Banda Brasil Musical esteve presente e garantiu a animação dos participantes. Já no Jarakids, várias brincadeiras fizeram o domingo da garotada bem
mais divertido! A próxima edição já tem data marcada: 23/04. Não deixe de participar!
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JARAXOTE

Alegria do forró agita
associados
O JaraXote é o novo evento do Clube, dedicado
aos amantes do forró. O projeto foi inserido no verão, e atraiu não só os jovens, mas todos aqueles
que gostam de dançar um xote. O evento acontece
uma vez por mês, e os associados podem curtir o
melhor do forró. Devido ao sucesso, o Clube convida bandas renomadas para encantar e alegrar a
noite dos associados. “A banda ‘Chama Chuva’ foi a
atração do mês de março e o ‘Trio Balancê’ agitou a
noite no mês de abril”, comenta a responsável pelo
setor de eventos, Cristiane Freguglia. A última edição do Jaraxote aconteceu no dia 6 de abril. Muitos
associados estiveram presentes e se divertiram bastante ao som do “Trio Balancê”, que animou a noite
com forró de qualidade. Fiquem ligados nas redes
sociais, porque teremos muitas atrações ao longo do
ano! Mais informações: 3490-9117.

Cerimônia de posse do novo presidente do Clube da Melhor Idade
Criado há 20 anos, o Clube da Melhor Idade, um
marco para o Jaraguá, visa a promover festas e atividades para os associados acima de 55 anos. A eleição
para a nova presidência do grupo aconteceu no dia 11
de dezembro e José Basílio foi eleito presidente ao lado
de Regina Dâmaso, Vice-Presidente e, juntos, assumem
o mandato para o triênio 2017/2019. A cerimônia de
posse aconteceu no dia 7 de fevereiro, no salão social, e
contou com a presença de membros do grupo, diretores
e demais associados.

Step Day: diversão e dança
O Clube Jaraguá convida a todos
para participarem do 4º Step Day, um
show de coreografia que acontecerá
no dia 29 de abril, das 10h às 11h,
no Deck Norte. O professor Cláudio
animará os presentes ao ritmo do
dance. As inscrições já estão abertas

e devem ser feitas na academia, mediante doação de 1 kg de alimento
não perecível, exceto sal e fubá. Mas,
corra, pois as vagas são limitadas! Todos os alimentos arrecadados serão
enviados ao Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus.

AGENDA
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ABRIL
9 - Final do Torneio Início de Boliche
16 - Páscoa
19 - Baile da Melhor Idade
23 - Saideira Musical e Jarakids
28 - Happy Hour
29 e 30 - Torneio Interno de Peteca

MAIO
6 e 7 - Torneio Interno de Peteca
7 - Início CIFU
7 - Início Tatuzinho
12 - Baile das Mães
14 - Missa das Mães
17 - Baile da Melhor Idade
26 - Happy Hour
28 - Saideira Musical
29 - Step Day

JUNHO
3 - Arraiá do Jara
10 - Arraiá Mirim
21 - Baile da Melhor Idade
23 - Happy Hour

APROVADOS Pa
NAS Federais 2017

rabé

ns!

O Colégio Dona Clara tem orgulho de parabenizar
nossos alunos aprovados nas UNIVERSIDADES FEDERAIS!

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 640 - Dona Clara - (31)
www.donaclara.com.br

3497-6919

