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Expediente

Mensagem do Presidente
Caros Associados,
O ano de 2018, para todos nós, foi repleto
de desafios. Nos deparamos com obstáculos
e barreiras que, aqui no Clube Jaraguá, buscamos superar com muito trabalho, dedicação e
responsabilidade.
Ingressamos agora em nosso terceiro ano
de gestão. Eleita em novembro de 2016, a
atual diretoria, liderada por mim e pelo vice-presidente Christian Ayres, apresentou em seu
plano de campanha 30 propostas, e chega
a seu último ano de administração com quase todas concluídas ou em andamento. São
ações que têm promovido melhorias na infraestrutura, nas instalações e em serviços do
Clube. Alguns exemplos são os projetos de
parcelamento de solo, de mudança estatutária para realização de projetos através da Lei
de Incentivo ao Esporte, de criação do Canal
de Ouvidoria, de implantação de novo Sistema
de Acesso e novo Sistema Wi-Fi. Com relação
às obras, posso exemplificar citando a revitalização da Piscina da Passarela, as reformas da
Portaria A e da Recepção, a ampliação e revitalização das Saunas Feminina e Masculina,
a troca do sistema de iluminação das Quadras (lâmpadas LED), a reforma das Quadras
de Tênis Piso Rápido e Peteca, a construção
da Sala de Artes Marciais, a revitalização da
Sala de Dança, de Quiosques e Vestiários e
do Parquinho Infantil, a construção de duas
novas Quadras de Squash.
Além das obras e projetos de melhoria, garantimos a continuidade e realização, com resultados satisfatórios, de nossa agenda de atividades esportivas e eventos sociais. Tivemos
como marco na área esportiva a realização em
novembro de 2018, em nossa casa, do 62º
Campeonato Brasileiro de Masters de Natação,
evento que reuniu mais de 600 atletas de
todo o Brasil no Clube Jaraguá. Promovemos
também no último trimestre do ano grandes
torneios internos como o CIEJ (Campeonato
Interno de Integração de Esportes) e o CINA
(Campeonato Interno de Natação), respectivamente com 210 e 143 atletas participantes. No
futebol, novamente tivemos ótima participação
de associados no Cifuzinho e Torneio Primavera
de Futebol Feminino 2018, com mais de 355
jogadores em campo. Cumprimos a diversifica-
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Carlos Tôrres - Presidente
da agenda de eventos sociais e realizamos regularmente as edições mensais do Happy Hour
e do Baile da Melhor Idade. No último trimestre
de 2018 promovemos o Baile de Aniversário
do Clube, a Chegada do Papai Noel e a festa
de Réveillon, que receberam elogios dos associados e convidados pela organização.
Os resultados alcançados demonstram que
podemos ir ainda mais longe, mantendo a união
e o espírito de colaboração. Mesmo sabendo
que temos um cenário econômico global de incertezas, acredito que estamos preparados para
enfrentar todos os desafios neste último ano de
gestão da atual Diretoria, uma vez que nós, gestores, compartilhamos valores e uma visão que
nos mobiliza: atender sempre e cada vez melhor
às expectativas dos associados.
Gostaria ainda de ressaltar a grande contribuição dada às atividades do Clube pelos
membros das Mesas Diretoras de 2018 dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal. E também de
dar boas-vindas aos novos membros eleitos
para a Mesa Diretora do exercício de 2019.
Espero que possamos trabalhar juntos em prol
de novos projetos e ações de melhoria. Conto
também com o rotineiro grande empenho do
Clube da Melhor Idade e do Comitê Feminino,
que contribuem para levar diversão, arte e entretenimento aos sócios e convidados.
Por fim, convido a todos para curtir o
Carnaval no Clube Jaraguá, estamos preparando uma grande festa, com programação diversificada para foliões de todas as idades. Espero também todos no nosso 2º Churrascão, que
será realizado no dia 18 de maio.
Desejo a todos um ano novo de muitas
conquistas e realizações!
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Gestão
Diretor de Sede
A Diretoria de Sede é mais uma
das diretorias do Jaraguá. É a responsável, dentre diversas atividades,
por cuidar da manutenção dos bens
móveis e imóveis do Clube. O atual
diretor, Misael Alvarenga Filho, que
já exerceu anteriormente esta função, nos anos de 2008 a 2010, retornou em 2017 para mais uma gestão.
Misael já atuou também como Conselheiro em quatro administrações. Sócio- proprietário, sua história no Clube
começou há 33 anos, quando saía do
bairro Floresta para participar das atividades no Jaraguá.

Diretor Misael

Ao falar sobre sua responsabilidade e os desafios que enfrenta, Misael
conta um pouco como é a rotina de
trabalho no Clube, que requer esforço
e dedicação por parte dos funcionários: “Para fazer toda a vistoria de manutenção, percorremos diariamente
100 hectares, que são as dimensões
do Clube. Observamos pisos, telhados, calhas, mesas, churrasqueiras,
campos, jardins, iluminação, ventilação. Temos hoje no Jaraguá carpintaria, serralheria, oficina elétrica, pedreiros, jardineiros, caldeireiros, técnico de refrigeração e motores, além

de bombeiros hidráulicos. Cuidamos
também de todas as obras executadas aqui dentro”, ressalta.
Para o ano de 2019, Misael garante que os associados podem esperar por novos projetos: “Teremos a
construção de um deck em cima da
arquibancada da Piscina Olímpica, um
palco suspenso no Deck Norte, a ampliação do Parquinho e do Campo de
Futebol de grama sintética, a construção de duas quadras de squash. E há
ainda outros projetos em fase de estudos. Estamos sempre em busca de
melhorias para os associados!”

Diretor Administrativo
A Diretoria Administrativa do Clube
Jaraguá é responsável por realizar a
gestão e o controle de todos os setores administrativos e de recursos humanos, fornecendo diretrizes e orientação aos funcionários. O atual diretor,
Everton Antônio de Moraes, associouse ao Jaraguá em 2010 e em 2017
assumiu essa função na atual gestão.
“Sempre tive vontade de ter a cota. Em
2010 surgiu a oportunidade e me associei. Desde então comecei a frequentar
o Clube, a piscina, a sauna e outras
áreas”, conta.
Ao falar sobre seus grandes desafios
como Diretor Administrativo, Everton é

enfático: “O nosso objetivo é fazer com
que a administração do Jaraguá se torne
daqui para a frente exemplar. Exemplar
no sentido de o diretor ter comprometimento com o Clube, dedicar-se e fazer com que os funcionários trabalhem
bem, com qualidade e eficácia. Garantir
que o funcionário e o associado tenham
mútuo respeito um pelo outro.”
O diretor Everton, comentando sobre objetivos de sua diretoria, ressalta
a importância de o Clube oferecer um
serviço de excelência. “Queremos que
o Jaraguá tenha ótimos entretenimento e lazer, e que todos os funcionários
trabalhem com afinco e dedicação, res-

peitando uns aos outros, para que assim possamos continuar com um bom
trabalho na limpeza e na organização,
como já é feito hoje”, destaca.
Everton finaliza falando sobre projetos importantes do Clube que continuam
em andamento. “Estamos com o projeto
de implantação do Wi-Fi, que em breve
estará funcionando e disponível em todo
o Clube, além do monitoramento e do
sistema de sonorização, que devem estar prontos até março. Queremos concluir
todo o plano de campanha da atual gestão. Já temos praticamente 75% da promessa de campanha feita e vamos continuar lutando por melhorias”, conclui.

Diretor Everton

Reinauguração Quadra de Tênis
A Quadra de Tênis Piso Rápido foi
reformada, para colocação de novo
piso, mais moderno, e também para
instalação de cobertura. O evento de
reinauguração ocorreu no dia 24 de
outubro, com a presença de diretores,

atletas e convidados. Agora os atletas
do Tênis podem beneficiar-se de um
espaço mais apropriado para a prática do esporte, revitalizado com materiais de alta resistência e tecnologia
de ponta.
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INFORMES
	Nova Rede Wi-Fi

Sócios recebem Mérito Jaraguense
A condecoração mérito jaraguense confere a associados a qualificação
de Sócio Remido pela contribuição e pela dedicação por mais de 35 anos
ao Clube Jaraguá. Ela foi criada pela Diretoria 2017-2019 e todos os sócios
remidos receberão a homenagem.

Está em andamento projeto de tecnologia que visa à implantação
de novo sistema de Wi-Fi no Clube Jaraguá. Já estão funcionando com
a nova rede escritórios administrativos e o Salão Social, com bons resultados. De acordo com o planejamento, o novo sistema vai abranger
todo o espaço do Clube. Usuário e senha permanecem os mesmos.

	Nova Recepção
A Recepção do Clube Jaraguá está totalmente revitalizada. A sala foi
reformada com objetivo de oferecer aos associados um espaço mais bonito e moderno. Além dos aspectos físicos, foram também implantadas
melhorias nos processos de atendimento ao associado, com a ampliação
dos serviços oferecidos e dos horários de atendimento. A ideia é transferir
para dentro do Clube alguns serviços que anteriormente estavam disponíveis somente na Secretaria, para que o associado possa ser atendido
durante o fim de semana. Está prevista ainda a exibição de programação
em aparelho de televisão instalado no local, para divulgação de atividades
e eventos, e a afixação de um quadro com agenda do Clube, além da Galeria de Presidentes, que já está no local. A Secretaria do Clube continua
realizando atendimento aos sócios normalmente.

Gestão

Antônio Cocenza dos Santos:
sócio desde 13/4/1965

Carlos Alberto Cascardo:
sócio desde 22/9/1979

Boaventura Durso Filho:
sócio desde 20/2/1974

Geraldo Dupin Santos:
sócio desde 9/3/1967

Gentil Ribeiro da Rocha: sócio desde 12/1/1982
Wanderley Furtado Cadeira: sócio desde 7/3/1967

Congresso e Concurso Fenaclubes
O Clube Jaraguá participou do Congresso Brasileiro de Clubes, realizado
pela Confederação Nacional dos Clubes (Fenaclubes). O evento, que ocorreu entre os dias 1º e 4 de novembro, no Hotel Windsor Oceânico, no Rio
de Janeiro, contou com a presença de centenas de presidentes e dirigentes
de clubes de todo o país. O Jaraguá foi representado pelo Presidente Carlos
Tôrres e pelo Diretor da Área do Tatu, Marcelo Peito. O evento ofereceu uma
variada programação de palestras, plantões, oficinas, reuniões, concursos,
homenagens e shows artísticos.
O Jaraguá disputou, juntamente com outros 18 clubes, o concurso Casos
de Sucesso, apresentando um vídeo sobre o programa de adoção de praças
do bairro Jaraguá. Os vídeos de cada concorrente estão disponíveis no site da
Fenaclubes: www.fenaclubes.com.br.
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Hilda de Mello Rocha:
sócia desde 31/12/1975

Maria das Graças Rocha
Teixeira: sócia desde 30/1/1964

Renato Bispo:
sócio desde 28/4/1964

Vandique Persechini S. Cunha:
sócio desde 16/2/1966
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Gestão de resultados:
realizações 2018
A chegada de um novo ano traz novas metas, expectativas e novos projetos, não só na vida pessoal, mas também para as organizações. E no Clube
Jaraguá não é diferente. Este ano, a diretoria eleita para a gestão 2017-2019
dará continuidade aos projetos em
andamento, assim como implementará
novos grandes projetos, sempre visando ao bem-estar, à segurança e ao conforto dos associados.
Eleita em outubro de 2016, a atual
diretoria, liderada pelo presidente Carlos
Tôrres e pelo vice-presidente Christian
Ayres, apresentou em seu plano de
campanha 30 propostas, e chega a seu
último ano de administração com quase todas concluídas ou em andamento.
São ações que têm promovido melhorias na infraestrutura, nas instalações e
em serviços do Clube. Alguns exemplos
são os projetos de parcelamento de
solo, desafetação e regularização da situação de custo atribuído/vida útil dos

ativos, seguindo os ditames das Normas
Brasileiras de Contabilidade (NBC).
O presidente Carlos Tôrres destaca
uma ação relevante implementada em
2018, a mudança estatutária com o
intuito de adequação à legislação para
realização de projetos por meio da Lei
de Incentivo ao Esporte. Outras mudanças também foram feitas no Estatuto
Social, passando a ser requisitos mandatórios a implantação de um sistema
integrado para controle interno e gestão
do Clube, para garantia da conformidade dos processos administrativos e financeiros. “Criamos também o canal de
Ouvidoria, em observância ao Capítulo
XIV, Art. 53, Parágrafo Único, item V do
Estatuto, que registra a necessidade
deste órgão auxiliar da diretoria executiva. Por meio desta ferramenta os
associados podem enviar reclamações,
sugestões e elogios, sendo a solução
de problemas encaminhada em até no
máximo 30 dias”, relata Carlão.
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Realizações 2018
• Reforma da Portaria A e recuperação da Portaria B
• Implantação do novo Sistema de Acesso
• Ampliação e revitalização da Sauna Feminina
• Reforma da Quadra de Tênis Piso Rápido
• Troca da Iluminação das Quadras
• Instalação de novos brinquedos no Parquinho Infantil
• Construção da Sala de Artes Marciais
• Revitalização da Sala de Dança
• Reforma de Quiosques e Vestiários
• Benfeitorias da Academia
• Reforma do Bar do Peixe
• Reforma da Recepção
• Reforma Estatutária
• Projetos de Parcelamento de Solo e Habite-se
• Projetos de Sonorização e Wi-Fi
(em andamento)
• Projeto de construção de duas novas Quadras de Squash
(em andamento)
• Projeto de criação de novo Website Corporativo
(em andamento)
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escolas do jaraguá
Nossas Escolas
A prática de exercícios físicos é benéfica e recomendada para pessoas de diferentes idades por médicos e
profissionais de saúde. Uma vida saudável constrói-se
com hábitos saudáveis, e a prática de atividade física é
um bom exemplo de como garantir boa saúde do corpo
e da mente.
Cumprindo os propósitos de difundir a prática do
esporte junto aos associados e incentivar atividades

que proporcionem melhor qualidade de vida, o Clube
Jaraguá oferece uma grande variedade de modalidades de atividades físicas e esportivas, com uma grade
de horários diversificada e profissionais capacitados
para ministrar as aulas. Ao todo são 26 modalidades
diferentes e cerca de 1.500 alunos.
Segundo Luciano Berti, coordenador do Departamento
de Esportes, a expectativa é continuar crescendo ainda

Artes Marciais
Basquete
Danças
Deep Water
Funcional
Futebol
Futebol de Salão
Futevôlei

mais na quantidade de aulas e na diversidade de modalidades. “Vamos manter as novidades, como o Futebol
Feminino e o Futebol de Salão, aguardando adesão de
novos alunos. Em 2019 vamos criar outras modalidades,
novas opções de atividades físicas, principalmente para
a garotada, que deve ser sempre nosso principal público
beneficiado, pois as crianças são o futuro... o futuro do
Clube Jaraguá!”, ressalta Luciano.

Hidroginástica
Nado Sincronizado
Natação
Pilates
Squash
Tênis
Voleibol
Yoga

Informações sobre matrículas, dias, horários e valores das aulas podem ser obtidas no
Departamento de Esportes (esportes@jaraguaclub.com.br 3490-9111 / 9114 / 9134).
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Esportes
Presença ilustre no boliche
A Taça Jaraguá de Boliche foi disputada entre os dias 25 de novembro
e 16 de dezembro e contou com 36
atletas em duas divisões. Eduardo
Andrade, Assessor do Boliche, comentou sobre a presença, na abertura do torneio, de Jacqueline Costa
(10 vezes campeã brasileira e primeira mulher a integrar o hall da fama do
boliche): “A Jacque sempre foi uma
grande incentivadora para o Jaraguá,
e é uma honra para nós termos a
presença dela no Clube. Isso se torna mais uma prova de que estamos
sendo cada vez mais participativos
no cenário do boliche nacional. ”

Após três semanas de jogos, as
duplas que mais pontuaram chegaram às finais e fizeram grandes partidas. Os campeões da primeira divisão foram Renato Castellões e Flávio Castellões, tendo Bruno Costa
e Felipe Tomanini como vices; já a
terceira colocação ficou com Daniel
Murta e Fernando Miranda. Na segunda divisão Lauro e João Mathias
foram os vencedores; Clever e
Ronald terminaram na segunda colocação e Isak e Henrique ficaram
em terceiro. Parabéns a todos os
atletas participantes!
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Lazer e recreação
Maratona de Truco
A Maratona de Truco já virou tradição em todo final de ano no Clube
Jaraguá. O torneio foi realizado dias 10
e 11 de novembro, com participação
de 44 jogadores. A primeira fase foi dividida em dois grupos, classificando as

quatro melhores duplas para as finais.
Após muitas horas de confrontos emocionantes, a dupla campeã foi Roberto
Cinqui e Sandra Rezende. E a segunda
colocação ficou com a dupla João Mato
Grosso e Manoel Bok. Truco!

Disputa no Futebol Digital
Associados de todas as idades
tiveram a oportunidade de participar
de um Torneio de Futebol Digital no
Clube Jaraguá. Desta vez, o campeonato, que teve como jogo escolhido
o FIFA 19, contou com a presença de
46 competidores e um público aproximado de 120 pessoas. A torcida
também participou, aderindo às atividades recreativas oferecidas no local do evento: Tênis de Mesa, Totó e

8

Futebol de Mesa. Veja quem foram os
campeões de cada categoria: Infantil
(7 a 9 anos) – Iago da Mata Messeder
(campeão) e Antônio Augusto Magalhães (vice); Juvenil (10 a 14 anos)
– Guilherme de Almeida (campeão)
e Eduardo Henrique Pires de Azevedo
(vice); Adulto (maiores de 15 anos) –
Jonathan Lopes (campeão) e Felipe
Messeder (vice). Parabéns a todos os
participantes!
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esportes

Campeonato Brasileiro de Squash

Interclubes Vôlei de Areia

Atletas jaraguenses são campeões
no 39º Campeonato Brasileiro de
Squash. O torneio foi realizado de 14
a 18 de novembro, no Esporte Clube

Pinheiros, em São Paulo. Parabéns a
Diego Homero, que foi campeão na Categoria 2ª Classe, e também para Flávio
Greco, campeão da Categoria 5ª Classe.

Diego Homero, campeão da
Categoria 2ª Classe

Flávio Greco, campeão da
Categoria 5ª Classe

O Clube Jaraguá foi sede do 3°
Interclubes de Vôlei de Areia 40+
Master. Participaram atletas de
cinco clubes: AABB, CBH, Granada,
Itabira e Rondônia. No total, o torneio reuniu 20 participantes nos jogos de Duplas e 36 nos Quartetos.

Veja os resultados! Duplas: 1° lugar
– Vera (Rondônia) e Luciane (AABB);
2° lugar – Heloisa e Claudia (Jaraguá). Quarteto: 1° lugar – Soraia,
Claudia, Heloisa e Silvana (Jaraguá);
2° lugar – Katita, Valeria, Andreia e
Sandriana (Jaraguá).

Campeonato de Futevôlei e
confraternização
O 15º Campeonato de Futevôlei
foi realizado no dia 20 de outubro e
30 atletas participaram do torneio,
divididos em três categorias: Máster,
Intermediário e Livre. A dupla campeã
da categoria Máster foi Léo Almeida
e Luiz Alberto; Wagner Cardoso e Luiz
Carlos ficaram com a segunda colocação. Na categoria Intermediário, Bruno

Melo e João Pedro foram os vencedores e os vice-campeões foram Gustavo
Magalhães e Fernando Araújo. Marco
Túlio e Igor Sangiorgi sagraram-se campeões da categoria Livre e Leandro
Gurgel e Guilherme Mesquita ficaram
em segundo lugar. Após o fim do torneio, foi promovido evento de confraternização dos atletas.

Seja parceiro do Jaraguá Country Club

ANUNCIE AQUI
jaragua@emfocomidia.com.br
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esportes RECREATIVOS
Campeonato Interno de Sinuca
As finais do Campeonato Interno
de Sinuca ocorreram no dia 21 de
outubro. O campeão da categoria
Prata foi Marçal, que venceu José
Balbino na final. O terceiro colocado
foi Rodrigo Figueiredo Ribeiro, ficando Osmar Esteves Duarte na quarta
posição. Na categoria Ouro, José

Maria Otoni foi o campeão, Ângelo
João Pinho ficou em segundo lugar,
João Carvalho Fernandes em terceiro
e Rogério Canuto da Silva em quarto
lugar. A premiação aos vencedores
ocorreu no dia 11 de dezembro, na
festa de confraternização de final de
ano dos jogadores.

Campeões das Categorias Prata e Ouro

A Sinuca do Jaraguá na Copa Fecemg 2018, Categoria Ouro, com
encerramento dia 19 de outubro: Jaraguá x Minas Tênis,
segunda rodada e segunda vitória.
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Torneio de Aniversário
Como comemoração especial
de aniversário do Clube Jaraguá, o
último torneio de sinuca de 2018
foi disputado no dia 18 de novembro, com participação de 16 jogadores em cada uma das categorias,
Prata e Ouro. Confira os resultados! Categoria Prata: Valter Ribeiro
Camargo (Valtinho) (1º lugar), José
Moreira de Almeida (Moreira) (2º

lugar), Rodrigo Figueiredo Ribeiro
(3º lugar), Antônio Fajardo (4º
lugar). Categoria Ouro: Leandro
Pereira Kessimos (1º lugar), Dayron
Gontijo Azevedo (2º lugar), Miguel
Antônio Mendes Cota (3º lugar),
Luiz Rogério Colombo Souza (4º
lugar).
16 inscritos em cada uma das
categorias.

Categoria Ouro: Dayron (vice) e Leandro (campeão)

Categoria Prata: Moreira (vice) e Valer (campeão)
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esportes
CIEJ chega ao fim depois de dois
meses de competição
O Campeonato de Integração de
Esportes do Jaraguá (CIEJ) é disputado
anualmente e tem participação de diversas modalidades esportivas praticadas no Clube. Este ano, os jogos foram
realizados nos finais de semana, nos
meses de setembro a novembro. Ao
todo, 210 atletas participaram das seis

modalidades, sendo 30 no Basquete,
24 no Handebol, 34 na Peteca, 30
no Squash, 64 no Tênis e 30 no Vôlei
Misto. O evento foi organizado pelo
Diretor de Esportes Especializados,
Ubiratan Carneiro, em parceria com os
assessores de cada modalidade e com
o Departamento de Esportes.

Peteca

Squash

Tênis
Basquete

Basquete

Handebal
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Vôlei Feminino

Vôlei Masculino
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CINA movimenta as águas do Clube Jaraguá
Muita emoção nas águas do Clube
Jaraguá. Esse foi o clima do CINA –
Campeonato Interno de Natação, realizado no dia 27 de outubro, com a participação de 143 atletas. O objetivo do campeonato, segundo o professor e coordenador
da Natação, Caio Neruda, é motivar os
atletas e promover o aprendizado de valores, a amizade e o respeito entre colegas, assim como valorizar o trabalho dos
profissionais do Parque Aquático. “Preparamos uma megaestrutura para o evento.
O Coral do Clube Jaraguá apresentou algumas de suas músicas, encantando toda a
plateia presente”, conta.

O CINA foi nomeado nesta edição
como Torneio Dr. Maurício Cardoso, em
justa homenagem a esse grande nadador da equipe jaraguense. Dr. Maurício
é conselheiro do Clube e atleta mais
antigo em atividade, exemplo para
nadadores que estão começando. Ele
diz que recebeu com muito orgulho a
homenagem: “Foi com muita felicidade
que recebi a notícia de que a competição levaria meu nome. E ainda recebi
uma placa de agradecimentos e uma
comenda referente aos 30 anos de
participação no Conselho Deliberativo.
Foi uma honra!”

Wendel Rios, Diretor do Parque Aquático, ressalta que o CINA é
uma grande festa para a natação do
Jaraguá. “Temos atletas de 7 a 90
anos, ou seja, promovemos uma festa
democrática do esporte, que demonstra que a natação é possível para todas
as idades. Foram quase 150 atletas
inscritos, uma grande confraternização
para todos nós do Parque Aquático”,
comemora.
Final Raia Rápida
Devido à chuva forte que caiu no
dia do evento, foi necessário tomar

como medida a transferência de disputas para a Piscina Coberta, assim
como o adiamento da disputa Final
Raia Rápida, que ocorreu no dia 22 de
novembro, na Piscina Olímpica. Foram
campeões da prova Raia Rápida, atletas jaraguenses mais rápidos de 2018,
os nadadores Luísa Ayub Caldeira
Rios, com tempo de 34”45 (Categoria
Feminina) e Wantuil Montijo, com tempo 27”52 (Categoria Masculina). Eles
ganharam um tablet, oferecido pelo
patrocinador Arquimedes Automação
e Informática.

Homenagem ao Dr. Maurício Cardoso
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parcerias
Nova parceria da
Equipe de Corrida
A equipe de corrida do Clube
Jaraguá firmou uma nova parceria,
com a Soutri, que passa a partir de
janeiro de 2019 a fazer o treinamento dos atletas. A Soutri foi criada
em 2013 com o objetivo de atender
o mercado de assessoria esportiva,
auxiliando o dia-a-dia dos atletas
com estabelecimento de metas individuais. A proposta de trabalho para
a equipe do Jaraguá consiste em conhecer a realidade de cada corredor,
sua disponibilidade e rotina semanal,

e realizar planejamentos para cada
associado individualmente. Atualmente a equipe do Clube é formada por
55 corredores, mas a expectativa da
Soutri é ampliar o número de adeptos
e fazer com que o grupo se torne o
maior entre todos de Belo Horizonte!
Para os interessados, já estão definidos dois pontos de apoio para os
atletas do Jaraguá durante a semana:
terças e quintas-feiras, das 18h30 às
20h30 e aos sábados, das 7 às 11h,
na praça Nova Pampulha.

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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Equipe de Natação campeã

Parque Aquático
Apresentação de Natal
do Nado Artístico
Foi realizada no dia 13 de dezembro apresentação de Natal da equipe
de Nado Artístico do Clube Jaraguá,
com participação de 10 das 13 atletas que formam o grupo. Foi exibida
uma coreografia de equipe com tema
natalino, ao som da música Jingle Bell
Rock. “As atletas estavam superfelizes
em executar a coreografia, que ficou
maravilhosa, tanto que o público presente pediu para que elas se apresen-
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tassem novamente! Quem presenciou
teve a oportunidade de sentir o clima
natalino chegando ao Jaraguá”, conta
o professor Webert Rodrigues. As atividades do Nado Artístico retornam no
dia 5 de fevereiro. Para quem quiser
aprender e conhecer este esporte, os
horários disponíveis são: terça a sexta, das 17h30 às 19h e das 8h30 às
9h30, este último horário com foco na
iniciação ao esporte.

Mais conquistas da equipe de
natação do Clube Jaraguá, desta vez
no Campeonato Mineiro de Seleções
Regionais de Natação Vinculada, realizado no dia 15 de dezembro, no Clube
Bom Pastor, em Juiz de Fora. Participaram 23 nadadores do Jaraguá, que
foi campeão metropolitano. O Clube
conquistou a premiação Atleta Eficiência em quatro categorias: Pré-Mirim,

Mirim 1, Petiz e Infantil. Outra conquista foi no revezamento 4/50 Livre
Absoluto, com as seguintes atletas
campeãs: Ana Clara Gusmão, Luiza
Alvarenga Rocha, Luiza Ayub Caldeira
Rios e Maria Eduarda Freira. O quadro
de medalhas da equipe do Jaraguá
ficou assim: 23 medalhas de ouro, 7
medalhas de prata e 12 medalhas de
bronze. Parabéns atletas da natação!
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natação
Festival Pequenos Campeões
Mais uma edição do Festival
Pequenos Campeões foi realizada
no dia 1º de dezembro, com participação de alunos das turmas
Toucas Brancas A e B e Toucas
Amarelas A e B. O evento, como de

costume, foi uma grande festa dos
nadadores mirins, pais e familiares.
Os pequenos campeões, mais uma
vez, demostraram grande aprendizado e movimentaram as águas do
Clube Jaraguá!
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Confraternizações Fim de Ano
O fim de ano no Clube Jaraguá é
alegre e animado! São promovidas, por
diversos grupos e agremiações, festas
de confraternização, tudo em clima de

Pelada da Amizade

amizade, sempre com o propósito de
relembrar bons momentos do ano que
passou, compartilhar conquistas e falar
sobre expectativas para o ano que virá.

Futebol de Fim de Ano Diretoria

PRIMEIRA pELADA

Sauna Masculina
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Pelada Milionários

pelada das 10h de domingo

Pelada Suor e Cerveja
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Grêmio dos Cinquentões
Após um mês e meio de encontros
nas tardes de terças-feiras, o Torneio de
Futebol de Campo Cinquentíssimo tem
um novo campeão. O time do América
foi o grande vencedor da competição,
após difícil decisão na disputa de pênaltis contra o Uberaba, que acabou como
vice-campeão. A URT ficou com a terceira
colocação.
O campeonato, organizado pelo
Grêmio dos Cinquentões, foi realizado
entre os dias 18 de setembro e 30 de
outubro, totalizando 19 jogos. Os convidados de honra dos “Cinquentões de Ouro”,
Vinte e Elísio, deram o pontapé inicial das
partidas nos gramados do Clube Jaraguá.
O torneio faz tanto sucesso entre os associados que essa foi a sua vigésima edição.
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O diretor social do Grêmio dos
Cinquentões, Norton Saint’Clair, fala sobre
a vivência no grupo: “Nós estamos participando de uma equipe que sabe acolher.
Nos Cinquentões, todos estão preocupados com o bem-estar do outro, então ali
você se encaixa em um meio em que as
pessoas são valorizadas. E é justamente
esse sentimento de valorização, esse sentimento de acolhida, que faz uma grande
diferença”. O jogador Ubiratan Gomes
compartilha do sentimento de Norton:
“Nós somos jovens sexagenários privilegiados, porque além da questão da saúde
física há a questão social, poder encontrar com o pessoal e manter um contato e
uma amizade. Essa é a terceira vez que eu
participo do campeonato e, durante dois

meses, fizemos encontros semanais muito
bacanas!”.
Uma característica interessante do
Cinquentíssimo é que todos os participantes jogam. Os atletas que não entram
no primeiro tempo, certamente entram no
segundo. E todos recebem uma medalha
de participação. “O importante para nós
são todas as pessoas que participaram.
Cada um cedeu um pouco para que esse
torneio continuasse sendo um sucesso!”,
comenta Norton.
O jogador do Uberaba, Gutemberg da
Cunha Ferraz, foi artilheiro do campeonato, marcando oito gols no total. Para ele
foi uma grande satisfação participar do
torneio: “É a sétima ou oitava vez que me
convidam para participar. E eu tenho mui-

ta satisfação em fazer parte deste grupo.
Para mim é um privilégio poder me reunir
com o pessoal e jogar futebol.”
Confraternização e novo presidente
Após encerramento do torneio, o
Grêmio dos Cinquentões organizou uma
confraternização, realizada no dia 4 de
dezembro. O evento foi momento de recordação de tudo o que foi realizado ao longo
do ano de 2018 e de agradecimento, por
parte dos cinquentões, pelas experiências
adquiridas, pelas amizades conquistadas,
pelas vitórias. Na ocasião, foi anunciado
o novo presidente do grupo, Fábio Alves
Pedrosa, que assume o cargo e as funções no lugar de Jacques de Castro.

América

Caldense

Uberaba

Democrata GV

URT

Villa Nova
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Os campeões do Futebol: Cifuzinho e Torneio Primavera
O Cifuzinho e o Torneio Primavera de Futebol Feminino do Clube Jaraguá foram
realizados entre os dias 16 de setembro e 18 de novembro. Após dois meses de

competição, os campeonatos chegaram às disputas finais com grande emoção.
Participaram desses campeonatos, respectivamente, cerca de 300 e 55 atletas.

Classificação final:
Categoria Sub 7
Campeão: Vasco da Gama
Vice-campeão: Internacional

Categoria Sub 9
Campeão: Palmeiras
Vice-campeão: Fluminense

Categoria Sub 11
Campeão: São Paulo
Vice-campeão: Fluminense

Categoria Sub 14
Campeão: São Paulo
Vice-campeão: Vasco da Gama

Campeão Sub 7
Vasco da Gama

Vice-campeão Sub 7
Internacional

Campeão Sub 9
Palmeiras

Vice-campeão Sub 9
Fluminense

Campeão Sub 11
São Paulo

Vice-campeão Sub 11
Fluminense

Campeão Sub 14
São Paulo

Luciana Moreira Martins e sua filha Maria
Fernanda Moreira Martins Gama (atleta
destaque) com Cláudio Gama e Carlos Tôrres

Vice-campeão Sub 14
Vasco da Gama

Torneio Primavera: campeão Liverpool
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Torneio Primavera: vice-campeão Real Madrid
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Campeonato Brasileiro
Mais de 600 competidores em um
momento histórico no Jaraguá. Entre os
dias 1º e 4 de novembro de 2018 o Clube
sediou o 62º Campeonato Brasileiro de
Másters de Natação, na Piscina Olímpica.
O Campeonato é realizado pela Associação
Brasileira de Másters de Natação (ABMN),
com sede no Rio de Janeiro, única entidade autorizada pela Confederação Brasileira
de Desportos Aquáticos (CBDA) para gerenciar os esportes aquáticos másters no
Brasil. A organização local ficou a cargo da
Federação Aquática Mineira (FAM), que
em parceria com o Clube Jaraguá cuidou
de todos os detalhes para garantir a infraestrutura necessária para a realização do
evento.
O torneio reuniu 652 atletas e promoveu uma movimentação diária de cerca de 1.500 pessoas no Parque Aquático
do Jaraguá, com provas emocionantes e
performances surpreendentes. É o que

conta o Diretor do Parque Aquático, Wendel Rios: “O campeonato elevou o nome
do Jaraguá no cenário nacional da natação. Tivemos uma ótima pontuação, com
atletas de destaque, como o Dr. Maurício
Cardoso, Naly Roque e Renata Ribas
Vianna, que foram campeões brasileiros
em suas categorias.” A equipe do Jaraguá
ficou em 6º lugar na classificação geral,
com um total de 119 medalhas, sendo
quatro de ouro.
Dr. Maurício Cardoso é um dos nadadores mais experientes da competição, com 90 anos de idade! Ele ganhou
cinco medalhas, sendo duas de ouro e
três de prata. “Foi a primeira vez que
competi no campeonato brasileiro. Foi
um momento muito importante, pois
tive a oportunidade de disputar com
o campeão de Olimpíadas americano
James Edward. Ano que vem, com certeza, participarei novamente e levarei

novas medalhas”, conta entusiasmado.
O associado aproveita para parabenizar o Clube Jaraguá pela qualidade do
evento: “O Jaraguá sediou este campeonato de tamanha grandiosidade e
foi muito bem organizado, em todos os
aspectos. Parabéns a toda a diretoria,
aos funcionários e aos responsáveis do
Parque Aquático.” A atleta jaraguense
Naly Roque Teixeira, de 87 anos, também levou medalhas para casa. “Comecei a nadar tarde, com 35. Mas já
ganhei um monte de medalhas. São
o meu tesouro! Enquanto puder, vou
continuar”, enfatiza Naly.
Para o presidente Carlos Tôrres, sediar o campeonato foi uma experiência
muito rica: “Fomos reconhecidos como
um clube de ponta no cenário nacional,
promovemos um evento de grande porte que proporcionou a todos os atletas
e demais participantes vivências fantás-

ticas, tanto no que se refere à natação,
como também à troca de conhecimentos, à amizade e convivência com atletas
dos clubes de diversas regiões do Brasil.
Foi uma honra muito grande ser sede do
Campeonato e receber em nossa casa os
presidentes das Federações Aquáticas
Mineira e Brasileira.”
Participaram do evento, ao todo, 78
equipes de todos os cantos do Brasil.
Foram 42 atletas do Jaraguá somando
as três turmas de másters, com representantes em quase todas as categorias, competindo em todas as provas,
nos quatro dias de evento: 50m, 100m,
200m de todos os nados, além das provas 200m Medley, 400m Livre, 400m
Medley e 800m Livre. A maior equipe foi
de Brasília, SETUL (Secretaria de Estado,
Turismo e Lazer), com 69 nadadores e
também a equipe que mais conquistou
medalhas, contabilizando 277.

Classificação final:
1º lugar – SETUL – Brasília (DF)
2º lugar – Estrela do Oeste Clube – Divinópolis (MG)
3º lugar – Lira Tênis Clube – Florianópolis (SC)
4º lugar – Praia Clube de Uberlândia (MG)
5º lugar – Botafogo de Futebol e Regata – Rio de Janeiro (RJ)
6º lugar – Clube Jaraguá – Belo Horizonte (MG)
7º lugar – Minas Tênis Clube – Belo Horizonte (MG)
8º lugar – Potiguar Master – Natal (RN)
9º lugar – UNAMI – São Paulo (SP)
10º lugar – COPM (Clube dos Oficiais da Polícia Militar) –
Belo Horizonte (MG)
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Jaraguá celebra 57 anos
O Clube Jaraguá comemorou em grande estilo os 57 anos de sua inauguração,
no dia 23 de novembro, no Salão Social.
A festa reuniu a família jaraguense, que
se divertiu com o show da banda Apple’s
Sound e com música ao vivo no Belvedere,
com Lucinho Cruz e Banda.
O Baile de Aniversário do Clube é
um evento tradicional e aguardado pe-
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los associados. É o que conta o Diretor
Social Luciano Teotônio: “Mais uma vez
contamos com um bom público, que
adorou e permaneceu no salão de festas durante todo o tempo. Neste ano
mudamos um pouco o formato da festa,
devido a pedidos de associados, tirando a banda temática inicial, deixando
um show principal no Salão Social, com

amplo repertório, que evoluiu das músicas mais antigas até as mais modernas.
Já no Belvedere, colocamos música ao
vivo, que também animou os presentes
com MPB e forró.”
Reunindo cerca de 1.200 pessoas, o
Baile de Aniversário foi sinônimo de diversão, de alegria e de confraternização entre
os associados. O sócio José Eustáquio de

Souza elogiou o evento: “O aniversário do
Clube como sempre foi uma festa marcante. Animação, gente bonita e música
boa. A diretoria está de parabéns, pois a
cada ano vem superando as nossas expectativas. No espaço Belvedere o cantor
Lucinho Cruz e banda fez todo mundo dançar com seu estilo musical empolgante de
excelente qualidade e ritmos variados.”
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renovado e cada vez melhor

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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Conselhos encerram
Na noite do dia 17 de dezembro, no Salão Social, foi realizada a Confraternização
dos Três Poderes do Cube: Conselhos
Fiscal e Deliberativo e Diretoria Executiva.
Na ocasião, foi apresentada a nova Mesa
Diretora dos Conselhos para 2019.
Paulo Pontello e Osvaldo Gandini
Moreira despedem-se da presidência dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal, respectivamente. “A importância e a relevância
dos assuntos e situações que foram levados para deliberação pelo Conselho
me permitiram aprender muito. Agradeço
aos conselheiros por terem me confiado, através de processo eleitoral, este
desafio, o qual procurei transformar em
oportunidade de crescimento, obviamente sabendo da enorme responsabilidade
inerente ao cargo de Presidente. Desejo
sucesso à nova Mesa Diretora do CD e
um ótimo ano a todos”, declara Pontello.
Novos presidentes
O Conselho Deliberativo ficará sob
a responsabilidade de Ricardo de Melo
Silva e o Fiscal será conduzido por
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Armando Nogueira Dutra, respectivamente presidentes. “Estaremos atentos
e sensíveis aos fatos que envolvem nossa competência, considerando tratar-se
2019 de ano eleitoral, constituindo e
amparando nossa expectativa para este
período na fidelidade, na lisura, na austeridade e no comprometimento com o
Estatuto Social e o Regimento Interno,
em consonância com os demais poderes do Clube”, ressalta Armando.
Na avaliação de Carlos Tôrres, presidente do Clube Jaraguá, a confraternização foi importante para promover a
integração entre Conselhos
e Diretoria. Ele parabenizou os antigos presidentes
e deu boas-vindas aos novos. “Tenho certeza de que
todos nós estamos unidos
pelo compromisso de deixar
uma contribuição importante
para o Clube Jaraguá. Unidos
também pelo sentimento de
fazer parte da grande Família
Jaraguense”, finaliza.

Mesa Diretora – Conselho Fiscal 2019
Dr. Armando Nogueira Dutra (Presidente)
Sr. José Gusmão (Secretário)
Mesa Diretora – Conselho Deliberativo 2019
Ricardo de Melo Silva (Presidente)
Drumond de Souza (Vice-Presidente)
Almir Arantes Soares (1º Secretário)
Mauro de Souza Henriques (2º Secretário)
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Alegria marca a chegada de 2019
Os associados do Jaraguá e seus
convidados começaram o novo ano
em um evento muito bonito, animado e
agradável. Como de costume, a festa de
Réveillon foi um sucesso para os cerca
de 4.500 presentes. Para dar boas-vindas a 2019, houve a tradicional queima
de fogos e shows com as bandas Toque
de Classe, Diga Lá e Baile da Dri, que
agitaram a noite e garantiram a animação nas pistas. Além disso, a Boate
Teen proporcionou total diversão ao público juvenil.
O associado Fabrício Viana de
Castro, que sempre participa da virada
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do ano no Clube, elogiou a organização
do evento e as atrações: “Foi mais um
ano espetacular. As duas atrações no
palco da piscina foram sensacionais. Parabéns à diretoria pela escolha do Baile
da Dri e da Diga Lá! A boate também estava linda. Tudo muito bem organizado. O
Jaraguá está sempre investindo em boas
atrações, e isso é muito bom”.
Siane Miccroni também é sócia do
Clube e ficou muito satisfeita com a
festa e destacou a novidade nas atrações musicais. “Foi fenomenal. É o segundo ano que participo e só tenho elogios. As bandas foram maravilhosas. A

mudança musical foi perfeita, tem que
estar variando mesmo, são pessoas
diferentes, com gostos diferentes. Os
meus convidados e amigos associados
ficaram apaixonados. Foi uma virada
de ano maravilhosa. A montagem do
palco, com as luzes, e toda a estrutura também deram um destaque muito
bonito na festa. Além, claro, da queima
de fogos, que foi um momento lindo”,
afirma a associada.
O evento, segundo o diretor social
Luciano Teotônio, superou suas expectativas. “Foi uma grande festa, surpreendente. Fui um pouco ousado nas ban-

das na piscina, mudei o estilo e foi uma
surpresa geral. Um dos melhores shows
que já vi no Jaraguá! Para garantir a segurança do público, contratamos brigadistas e disponibilizamos ambulâncias
para eventuais imprevistos. Foi mais um
evento de grande sucesso para os jaraguenses. Vamos continuar nessa linha
que tem tudo para dar certo neste último ano de gestão. E também teremos
novidades daqui para a frente, como o
Arraiá do Jara, para o qual já fechamos
com duas grandes bandas. Vamos encerrar 2019 e nossa gestão com chave
de ouro”, garante.
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eventos

2º lote: até abril (dividido em 4x)

2º Churrascão do Jaraguá
já tem data confirmada
A primeira edição do Churrascão
do Clube Jaraguá foi um sucesso e
deixou todos os presentes com gostinho de quero mais. Então vem aí a segunda edição, que já tem data marcada e será realizada no dia 18 de maio,
das 15h às 21h, no estacionamento
do Clube Jaraguá.
O evento, que é open bar e open
food, já foi incorporado ao calendário
de festas do Clube e vai trazer atrações como Paulinho Alabart, Preto
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Brass e Banda Urbana 2. O Diretor
Social, Luciano Teotônio, ressalta que
a expectativa é enorme para a edição
de 2019: “As vendas dos ingressos
já começaram e serão três bandas
este ano, com estilos diferenciados.
Também reduzimos o número limite
de ingressos, para até 800 pessoas,
para garantir a qualidade do evento.
Temos certeza de que vai ser mais um
ano de sucesso. Esperem por grandes novidades!”

R$ 120,00 (sócios)
R$ 180,00 (não sócios)
R$ 50,00 (crianças – 6 a 12 anos)
3º lote: maio (dividido em 2x)
R$ 130,00 (sócios)
R$ 190,00 (não sócios)
R$ 50,00 (crianças – 6 a 12 anos)
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A melhor idade para dançar
Há 23 anos o Clube da Melhor
Idade atua no Jaraguá com o propósito de promover diversão e socialização para associados e convidados
acima de 35 anos de idade. São frequentemente organizados bailes, viagens, almoços e bingos. O tradicional
Baile da Melhor Idade é realizado
uma vez por mês, às quartas-feiras, e
é sempre sinônimo de sucesso, bom
público e os mais variados estilos
musicais. Em 2018 foram promovidas 11 edições do evento. O objetivo, segundo os membros da diretoria
da Melhor Idade, é a integração e

a recreação dos associados, assim
como o bem-estar de todos: “Com a
chegada da melhor idade, é importante não se fechar em si mesmo e
não se deixar vencer pelos problemas
e pelas preocupações. Ainda que a
sociedade normalmente aposente os
mais velhos, é necessário continuar
sendo pessoas cheias de necessidades e de motivações. É importante
aceitar com otimismo a nova situação, buscar valorizar a todo momento
o aspecto positivo das coisas. O nosso maior objetivo é levar alegria para
todos os frequentadores”.

Os bailes não são exclusivos apenas para a melhor idade, apesar do
nome. Podem ter frequentadores que
gostem de boa música e de dançar.
As atrações tocam os mais variados
ritmos musicais: anos 60, forró, sertanejo. As festas são sempre muito
descontraídas e alegria não falta! Há
ainda um excelente serviço de buffet
e monitores dançarinos, que ajudam
a animar as noites dançantes.
Para 2019, a diretoria da Melhor
Idade garante que os associados podem esperar uma agenda cheia de novidades: “Acompanhem o lançamento

das atividades e as datas dos eventos
nos canais de comunicação do Clube.
Temos previsão de quatro viagens para
este ano, duas excursões, além das
datas comemorativas com almoços
nos domingos subsequentes aos bailes”. Eles fazem ainda um convite para
quem tem interesse em ajudar a eleger
a próxima diretoria do Clube da Melhor
Idade: “Nós fomos eleitos e escolhidos. E quem tiver interesse em votar
na próxima eleição, para eleger a nova
diretoria do grupo, pode cadastrar-se
na Secretaria.”

PALAVRA DO SÓCIO

Diretoria Clube da Melhor Idade
Presidente: José Basílio Caetano
Vice-Presidente: Regina Maria Damaso
Diretora Social: Suzana Santana Moreira
Colaboradoras: Ana Maria Chierici de Carvalho,
Rosina Lavoratto, Sônia Trigueiro
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Hilda de Mello Rocha

E a história do Clube da Melhor Idade...
Hilda de Mello Rocha é integrante da família jaraguense! Com 87
anos de idade, é frequentadora do
Jaraguá desde que foi inaugurado.
Sua atividade preferida no Clube é
jogar buraco. Em casa, ela gosta de
confeccionar roupas, que muitas vezes são destinadas a creches e demais instituições sociais. Hilda teve
importante participação na promoção de atividades de entretenimento votadas para o público da melhor
idade no Jaraguá.
Hilda conta que, em abril de
1996, um pequeno grupo de associados, liderado por ela, sugeriu ao
então presidente Geraldo Barrote
formar um grupo da terceira idade.
A partir daí, em junho do mesmo
ano, foi realizada uma primeira
reunião, com a presença do presidente e também do então Diretor
Social Sr. Mauro Pires Teixeira, sendo por eles constituído o chamado
Clube da Maturidade. Na oportunidade foram entregues 133 carteirinhas aos primeiros associados
participantes. Posteriormente, para
o nome não ser confundido com o
de tradicional clube da cidade, o
grupo passou a chamar-se Clube

da Terceira Idade, sendo mais tarde
intitulado definitivamente Clube da
Melhor Idade, nome que permanece até hoje.
Dona Hilda conta com entusiasmo e nostalgia sobre toda a história
do grupo e sobre sua contribuição.
Ela ressalta que o primeiro presidente do Clube da Melhor Idade, o
Sr. Henrique Gregori Filho, convidou
-a para ser Tesoureira. Seguidamente, na gestão do Sr. Anésio Mignaca,
ela foi novamente convidada para a
mesma função. Logo depois, foi-lhe
confiada a gestão financeira, pela
Sra. Petronilla dos Santos Nunes.
E finalmente ela foi convidada a
participar do grupo também no
ano de 2000, na gestão de David
Raad, mais uma vez como Tesoureira. Dona Hilda demonstra ter dado
relevante contribuição ao Clube da
Melhor Idade, principalmente pela
dedicação, honestidade e sobretudo humildade com que buscou
conduzir sua atuação. Desde o surgimento do grupo, em 1996, até
hoje, ela colabora com seu conhecimento, suas competências e seu
empenho, favorecendo a promoção
das diversas atividades.
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Fantasia e talento na dança
No dia 13 de novembro o Salão Social do Clube Jaraguá transformou-se em
um verdadeiro conto de fadas! Cerca
de 400 convidados encantaram-se com
a apresentação do espetáculo Alice no
País das Maravilhas, mostra de dança da
escola Dançartes.
A mostra foi apresentada por 32 alunos das modalidades Ballet e Hip Hop. A
coordenadora Izabelle Ayres ressalta que
foi uma noite de encanto, de magia e de

30

aplausos. “A mostra foi o resultado do trabalho desenvolvido durante o ano. Concluímos o nosso objetivo e encerramos
mais um ciclo com a certeza de que todo o
planejamento foi realizado com sucesso”,
enfatiza. A apresentação também recebeu elogios de Nataliane Fernandes, mãe
das alunas Sara e Mariana, que fazem
parte da escola e há três anos se apresentam: “Neste ano, com a apresentação
do clássico Alice no País das Maravilhas,

pude perceber a evolução das meninas,
com relação à coreografia, ao desenvolvimento motor, à consciência corporal e ao
comprometimento.”
A escola Dançartes tem como
objetivo levar a dança e a atividade
física de uma forma saudável, prazerosa e com qualidade aos associados.
Izabelle destaca que haverá novidades
para o ano de 2019: “Teremos mais opções de horários e novas modalidades,

como Forró e Jazz. Queremos trazer novas turmas de acordo com a necessidade dos associados”.
Aulão de Ritmos
No dia 24 de novembro o Dançartes
promoveu um aulão especial de fim
de ano, ministrado pelo professor Jeff
Siqueira e convidados. A atividade ocorreu na orla da Piscina da Passarela e foi
aberta à participação dos associados.
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Dança e arte em sintonia
Uma noite especial e memorável
para os 600 convidados presentes no
Salão Social. O espetáculo ÁrvoreSer,
da Escola de Danças Sinara Machado,
foi apresentado no dia 22 de novembro e encantou toda a plateia com a
performance de 50 alunos associados.
“Foi além da dança. Passou uma linda
mensagem de semear o bem, a paz e
o amor”, resumiu a associada Sylvia da
Matta, que parabenizou a escola pela
escolha do tema, das músicas, dos figurinos e das coreografias.

A proposta, segundo a coordenadora e professora de Jazz, Sinara
Machado, foi levar o público à reflexão ao associar o desenvolvimento
do ser humano ao processo de crescimento de uma árvore. O ponto alto
da noite, para ela, foi a coreografia
“Fecundação”, em que as bailarinas
eram mães representando as flores, com suas filhas representando
os frutos, todas alunas da escola.
“Fiquei extremamente feliz com o
resultado de tudo. O espetáculo de
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dança apresenta o trabalho técnico
e artístico desenvolvido com as alunas durante todo o ano. Foi notória
a evolução do desempenho de todo
o elenco. Além de tudo, é maravilhoso fazer a diferença na vida dos mais
necessitados”, destaca. O evento
teve ingresso solidário, com entrada
permitida mediante doação de uma
lata de leite em pó. As arrecadações
foram destinadas à Casa de Amparo
Amigos da Vida, localizada no bairro
Jardim Guanabara. Sinara Machado

afirma que o evento foi resultado de
um trabalho em equipe, que contou
com a dedicação fundamental das
professoras Priscilla Faria e Valéria
Murta.
Para 2019, a escola traz novidades, como a oferta de uma nova
modalidade de dança para a família
e novos horários da turma Líderes de
Torcida. “Teremos também Street Jazz,
Disco Dance, Dança Contemporânea,
Dança Folclórica e Ballet Clássico,
Juvenil e Adulto”, finaliza Sinara.
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Deformidades da Coluna no Adolescente
O que é escoliose? Existem tipos de escoliose?

Escoliose vem do grego, SKOLIOSIS, “encurvamento”; de SKOLIOS, “dobrado, encurvado”.
Escoliose é desvio lateral da coluna vertebral
acompanhado da rotação das vértebras que ocorre
com maior frequência durante o surto de crescimento
imediatamente antes da puberdade. Embora possa
ser causada por condições como a paralisia cerebral
e a distrofia muscular, a causa da maioria das escolioses é desconhecida.
Tipos de escoliose idiopática:
Escoliose Idiopática Infantil: 0-3 anos
Escoliose Idiopática Juvenil: 3-10 anos
Escoliose Idiopática Adolescente: 10-18 anos
Escoliose Idiopática do Adulto: >18 anos
A Escoliose Idiopática do Adolescente corresponde a 80% de todos os casos, com risco de progressão maior no estirão do crescimento, na puberdade.
Apesar da deformidade na coluna vertebral com "gibosidade" das costelas, a EIA (Escoliose Idiopática
do Adolescente) raramente causa dor, sendo que,
quando a dor é presente devemos pesquisar outras
causas para a escoliose.
Ao examinar a criança ou adolescente com suspeita de escoliose devemos observar:
Assimetria dos ombros
Um lado do tórax parece ser maior que o outro
Um quadril parece ser mais alto que o outro
A cintura parece estar desigual
Assimetria das mamas
O corpo parece estar mais inclinado para um lado.
O diagnóstico da Escoliose é fundamental para
podermos tratar o paciente.
De uma forma geral, curvas menores que 40° não
necessitam de tratamento cirúrgico.
O que causa escoliose? Quais são os sintomas?
A escoliose idiopática do adolescente (EIA) é, por
definição, uma doença sem causa conhecida, apesar
de diversas linhas de estudo quanto a sua etiologia.
Desta forma, sua história natural e seu comportamento em relação a diversos tipos de intervenção
médica apresentam grande variabilidade na literatura
científica.
A genética da escoliose idiopática parecem ser
semelhantes em todos os grupos idiopáticas. A taxa
de incidência é de 11% entre parentes de primeiro
grau, 2,4% entre parentes de segundo grau, e de
1,4% entre os parentes de terceiro grau. A concordância entre gêmeos idênticos pode chegar a 96% e
gêmeos não idênticos de 60%.
A coluna com escoliose apresenta diferença na
altura dos ombros, saliência de alguma das escápulas, aumento unilateral das costelas — conhecida

como gibosidade costal (sinal característico) — e assimetria da cintura.
O diagnóstico é feito por meio de exame físico e
radiografias.
O teste de inclinação frontal (“Teste de Adams”)
é de fácil execução e tem alta probabilidade de identificar irregularidades no contorno vertebral.
A radiografia é o exame inicial para confirmar a
presença, determinar o tipo e o conhecer o grau (valor angular) da deformidade. Pode ser necessário realizar também tomografia computadorizada e ressonância magnética da coluna vertebral para esclarecer
melhor a etiologia e avaliar os elementos neurais que
estão no interior da coluna (canal vertebral).
Quais são os fatores de risco?
De uma forma geral, não existe um fator de risco para a escoliose idiopática. Recentes relatos na
literatura sugerem fortemente uma ligação genética.
O estirão de crescimento observado entre os adolescentes parece desempenhar um papel na progressão.
Quais os tratamentos para a escoliose idiopática?
Cerca de 90% das curvas infantis mostram resolução espontânea, especialmente entre as crianças
com menos de 1 ano quando escoliose idiopática é
diagnosticado. Muitos fatores são considerados na
história natural da escoliose idiopática do adolescente. Potencial de crescimento, a maturidade esquelética, magnitude da curva e curva de localização
são considerações importantes quando se avalia a
progressão da escoliose idiopática do adolescente.
Tratamento
O risco de progressão da escoliose aumenta conforme a idade de surgimento e conforme o valor angular da deformidade. Normalmente, após encerrar o
período de crescimento ósseo, que nas meninas em
geral vai até os 13 ou 14 anos e nos meninos até 14
ou 15 anos, o risco de progressão é mínimo, podendo
aumentar de 0,5 a 1 grau por ano.
Colete e fortalecimento
Uma escoliose idiopática com valor angular abaixo de 20 graus é considerada de baixa magnitude e é
acompanhada periodicamente com radiografias. Exercícios de fortalecimento muscular são benéficos, mas
não corrigem a deformidade.
Quando o valor angular está entre 20 e 40 graus,
são consideradas curvas de média magnitude e, conforme a idade, podem ser tratadas com coletes ortopédicos se o paciente estiver em crescimento.

de escolioses, como a congênita e a neuromuscular,
não respondem a nenhum tratamento, sendo tratadas precocemente com cirurgia.
O tratamento cirúrgico evoluiu muitos nas últimas
décadas, sendo possível hoje se obter uma excelente redução da deformidade, mas é um procedimento
complexo e de alto risco, devendo ser realizado por
médicos com treinamento específico em cirurgia de
escoliose.
O risco de lesão neurológica é minimizado com a
utilização da “monitorização medular intra-operatória”, um tipo de registro da função medular que permite prever a ocorrência de alguma lesão neurológica
e evitá-la. Entretanto, toda cirurgia tem seus riscos e
somente o médico especialista tem a experiência e
o conhecimento necessários para saber quando os
benefícios são predominantes.
Qual a importância da avaliação no adolescente?
Desenvolvido há muitos anos nos países do primeiro mundo e ainda pouco comum no Brasil, o
Rastreamento Escolar da Escoliose (Scoliosis School
Screaning) é um programa que examina as crianças
na faixa de maior risco dos 10 aos 15 anos na escola
e, quando identifica alguma assimetria corporal, encaminha a criança para avaliação com médica. O screening nas escolas nos ajuda muito a diagnosticar as
escolioses num inicio precoce de evolução onde ainda
pode ser possível utilização de coletes para evitar a
progressão da curva e, se for o caso, operar o paciente
com uma curva mais flexível e de menor magnitude.
Para tratar deste assunto ou até mesmo outra
área na ortopedia, procure nossa parceira Ortoclinic!
Você encontrará todas as especialidades
ortopédicas.
Avenida Dom Pedro I, 1150, Itapoã – BH/MG 3243-7300 ou 97166-7300
Dr. Jader Vaz de Andrade Neto
CRM 48.223
Especialista em Coluna

Cirurgia
A escoliose acima de 40 graus é considerada severa e está indicada a correção cirúrgica. Alguns tipos
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Piscina Coberta recebe artes que retratam Olimpíadas 2016
Em novembro de 2018 a Piscina
Coberta recebeu nova decoração.
Foram instalados painéis do artista
Flaviano de Souza, que fazem parte do projeto artístico Never Clip My
Wings. As telas estavam expostas em
pontos de Belo Horizonte desde as
Olímpiadas de 2016, e agora chegam
ao Clube Jaraguá.
A ideia do trabalho, segundo
Flaviano – graduado em Design Gráfico
e morador do bairro Jaraguá – é retratar sonhos e conquistas “Resolvi fazer

uma homenagem a todos aqueles que
em algum momento de suas vidas,
apesar das dificuldades, escolheram
tentar. O esporte foi a inspiração, mas
a mensagem pode ser expandida para
qualquer atividade, para todo sonho
pelo qual lutamos e do qual fazemos
nosso objetivo de vida. Trabalho com
estas ideias, de quem as pessoas
querem ser, como se constroem, como
se moldam sem os olhares de outras
pessoas para chegar a algum lugar, e
o quanto investem para isso”, explica.

NOVEMBRO/DEZEMBRO 2018

O projeto Never Clip My Wings fala
sobre o quanto um atleta treina sozinho para chegar a um momento de
Olimpíadas. Os quatro quadros expostos na Piscina Coberta mostram o jogador de futebol Neymar em momento
de foco e concentração; o corredor
Usain Bolt, que fez história conquistando três medalhas de ouro; o atleta
paraolímpico da natação, Daniel Dias,
e as meninas da equipe de ginástica
olímpica brasileira. Flaviano explica
sobre as quatro telas e diz que elas

compõem um só trabalho: “Todo o
trabalho é vertical. Na ideia de verticalidade, coloquei o atleta em cima,
como se fosse o sonhador e aquele
que conquistou algum mérito. Abaixo, coloquei crianças. E em todos os
trabalhos o cenário faz referência ao
Rio de Janeiro, estado que sediou as
Olimpíadas.”
Agora o Parque Aquático, além de
lazer, esporte e diversão, tem também
arte. Venha conhecer o trabalho de
Flaviano de Souza!
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Flashes do Jara
Teatro Família Pão com Ovo - 20/11

Happy baile - 30/11
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Confraternização Sinuca e
Sauna Feminina - 11/12
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Flashes do Jara
Aulão Spinning Lua Cheia - 12/12

Baile da Melhor Idade - 12/12
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Confraternização do buraco - 08/12

Chegada do Papai Noel - 16/12
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FLUXO FINANCEIRO
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Palavra da Inês

AGENDA
Janeiro
28/01 a 01/02 – Colônia de Férias
08/01 a 03/02 – Projeto Verão
25/01 – Happy Hour/Projeto Verão

Fevereiro
01/02 – Happy Hour/Projeto Verão
22/02 – Happy Hour/Projeto Verão
24/02 – Pré-Carnaval

Inês Tôrres

Março
02/03 – Baile do Pirata
03/03 – Matinê Infantil
04/03 e 05/03 – Carnaval
10/03 – Ressaca de Carnaval
22/03 – Happy Hour
Abertura Cifu e Tatuzinho (a confirmar)

O amor de Deus por cada um
de nós é imensurável. Ele nos
conhece como ninguém e tem
grandes planos para as nossas
vidas. Sabendo disso, devemos
nos amar e nos cuidar da melhor
maneira possível.
A vida é uma dádiva, um dom
de Deus para nós. Devemos ser
gratos por isso todos os dias e
ter cuidados na área da saúde,

da higiene e do bem-estar. No
entanto, o nosso maior cuidado
deve ser em relação ao nosso coração e ao caráter, porque Deus
vê e sonda o nosso coração e os
nossos pensamentos.
Que o amor de Deus esteja
presente nesse novo ano que se
inicia!
Um ano novo repleto de amor,
saúde e paz para você!

Nossos parceiros
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Carnaval
Carnaval alegre e animado
é aqui, no Clube Jaraguá!
Programação completa em breve.
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