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Prezados associados, 

Dirijo-me a vocês, inicialmente, para ressaltar 
que estamos há 10 meses na administração do 
Clube Jaraguá, trabalhando com muito carinho e 
dedicação em prol da família Jaraguense. Temos 
boas notícias para compartilhar! Foi realizada dia 
2 de outubro, com esforço conjunto de todos nós, 
Assembleia Geral Extraordinária, sendo feita adequa-
ção no Estatuto que vai permitir ao Clube credenciar 
projetos e receber verbas por meio das Leis de Incen-
tivo ao Esporte e à Cultura. Também nesse mês, rece-
bemos o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, 
para um encontro com representantes de Clubes.

Gostaria de comentar sobre nosso desempenho 
financeiro em 2017, havendo expressiva redução 
de despesas e corte de custos, sendo mantida a 
qualidade dos nossos serviços e eventos. Tivemos 
aprovação do Conselho Fiscal para a Proposta 
Orçamentária 2018, que será avaliada pelo Conselho 
Deliberativo em reunião no dia 27 de novembro. 
Como de praxe, destaco algumas obras realizadas 
e outras que estão por vir, levando sempre em con-
sideração os anseios dos associados: ampliação da 
sauna masculina; instalação de energia solar para 
aquecimento da piscina do toboágua, ampliação do 
berçário e reforma do vestiário do Campo B.

Com relação aos eventos esportivos, foram 
realizados com sucesso o CINA – Campeonato In-
terno de Natação e o CIEJ – Campeonato de Inte-
gração de Esportes do Jaraguá, agora chegando ao 
fim. Não poderia deixar de mencionar os campe-
onatos Tatu e Cifuzinho que atraíram, respectiva-

mente, 125 e 260 atletas. Tivemos ainda o Torneio 
Cinquentíssimo, o Campeonato Interno de Sinuca, 
a 1ª Maratona de Truco e as Maratonas de Buraco. 

No calendário de eventos sociais, outubro 
foi um mês dedicado às crianças, que partici-
param de atividades especiais. Em setembro, o 
estacionamento do Jaraguá transformou-se em 
palco para um grande evento, o Food Truck, com 
mais de mil pessoas presentes. Em novembro 
haverá o Espetáculo Esquinas de Minas, no dia 
16. E estão disponíveis para venda mesas para 
o Baile de Aniversário, programado para dia 24, 
com as atrações Rockmachine e Banda Atômica. 
Em dezembro temos a nossa tradicional festa de 
Réveillon, esperamos todos vocês!

FluXo Financeiro

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Carlos Tôrres
Vice-Presidente: Christian Ayres
Diretor 1º Secretário: José Maria Duarte de Araújo e Silva
Diretor 2º Secretário: Robney de Melo
Diretor 1º Financeiro: João Bosco Favaro
Diretor 2º Financeiro: Sinval Cossenzo Sobrinho  
Diretor Administrativo: Everton Antônio de Moraes
Diretor Social: Luciano Teotônio Filho (Guelo)
Diretor de Sede: Misael Alvarenga
Diretor do Parque Aquático: Wendel Rios
Diretor Área do Tatu: Marcelo Peito
Diretor de Futebol de Campo: Cláudio Gama
Diretor de Esportes Especializados: Ubiratan R. Carneiro
Diretor de Esportes Recreativos: Antônio Elias N. de Moraes

CONSELHO DELIBERATIVO
Mesa diretora
Presidente: Hermes Andrade Ávila 
Vice-Presidente: Wellington Padovani
1º Secretário: Marcelo de Freitas Cláudio
2ª Secretária: Marcos Aurélio Ferreira

CONSELHO FISCAL
Mesa diretora
Presidente: Marcos Nilton Lima 
Secretário: José Gusmão

CONSELHEIROS NATOS
Benito de Oliveira Mussolini
Celso Renato Alves Vasconcelos Lima
Felisberto Goes
Hermes Andrade Ávila
Ismael da Rocha
Marco Antônio de Pádua Faria
Ricardo de Melo Silva

SÓCIOS BENEMÉRITOS
Antônio Rocha Leal
Julieta Queiroz Horta
Maria Lívia P. Chagas
Maria Tereza Solha Val
Myrian de Lourdes M. Reis

JORNAL DO JARAGUÁ
Jornal do Jaraguá Country Club
Gestão Integração: Ano 19, nº 5 – Setembro/Outubro de 2017

Produção Editorial: Luciana Avelar 
Jornalista Responsável (direção e edição): Fabily Rodrigues 
MG 09127 JP
Diagramação e Design: Danilo Jacques
Jornalistas/Marketing: Fabily Rodrigues e Rodrigo Castelo
Estagiária: Letícia Polito
Administrativo: Maria Cecília Burgarelli e Fabiano Lana
Fotos: Fabily Rodrigues, Tulio Barros e Arquivo do Clube.
Redação: Rua Conselheiro Galvão, 68 – Jaraguá 
CEP 31.255-750 | Belo Horizonte – MG
Contato / Publicidade: (31) 3441-2725 / 2552-2525
E-mail comercial / anúncios: jaragua@emfocomidia.com.br 

Tiragem: 5 mil exemplares
Periodicidade: Bimestral
Distribuição Gratuita
Impressão: Formato Artes Gráficas

JARAGUÁ COUNTRY CLUB
Rua Amável Costa, 7 – bairro Jaraguá
Belo Horizonte – MG – CEP: 31270-470
Tel: (31) 3490-9109 / 3490-9110
Fax: (31) 3490-9108
E-mail: secretaria@jaraguaclub.com.br

TELEFONES ÚTEIS
Geral: 3490-9100
Secretaria: 3490-9109 / 3490-9110
Assessoria de Comunicação: 3490-9144  
Academia Fitness Jaraguá: 3490-9125
Sauna masculina: 3490-9106
Dep. Esportes: 3490-9111
Sauna feminina: 3490-9128
Ambulatório: 3490-9123
Berçário: 3490-9121
Cobrança: 3490-9115
Eventos: 3490-9117 / 3490-9119
Gerência: 3490-9101
Presidência: 3490-9107

MensageM Do PresiDente

Carlos Tôrres - Presidente

eXPeDiente



SETEMBRO / OUTUBRO DE 2017
3

Está em andamento projeto de ampliação do Parquinho, tradicional espa-
ço de lazer das crianças no Jaraguá. Estão contemplados a criação de uma 
área de piquenique, a instalação de novos brinquedos para crianças de sete 
a 12 anos e a revitalização das Casinhas, que ganharão mesas, fogãozinho, 
geladeira e escorregador. Para a Sala de Recreação está também prevista 
melhoria, com a instalação de um mini palco para realização de teatros de 
fantoches e contação de histórias. Aguardem! 

Melhorias no espaço da Sauna Masculina, que foi ampliado e revitalizado, 
traz mais conforto aos associados. A inauguração ocorreu no dia 9 de setem-
bro, com direito a festa de confraternização com a presença de representan-
tes da Diretoria e cerca de 150 sócios. O evento teve apoio dos parceiros 
Chopp Aleluia, Deputado Federal Dr. Mário Heringer, Hildemano Amorim e 
Leonardo Tobias Nogueira.

Já está em funcionamento o novo sistema de aquecimento solar da Piscina do 
Toboágua. Além de ser uma fonte de energia limpa, o sistema melhora a qualidade 
da temperatura. O aquecimento solar está funcionando alternadamente com as 
bombas de calor, acionadas somente quando necessário.

Parquinho sauna Masculina revitalizaDa

aqueciMento solar

gestão

 retiraDa De convites no site

Para retirada de convites no Site do Clube Jaraguá, antes é ne-
cessário que o titular da Cota compareça à Secretaria do Clube para 
assinar Termo de Responsabilidade e fazer cadastramento de senha. 
Depois é só acessar o sistema “Secretaria Online” no site do Clube – 
www.jaraguaclub.com.br, seguir as instruções e fazer a impressão do 
convite. O sócio tem direito a dois convites gratuitos por mês, para serem 
utilizados de terça a sexta (exceto feriados). A Secretaria funciona de 
segunda a sexta, das 8 às 18h e aos sábados, das 7 às 13h.

 horário De verão

Durante o horário de verão, o Parque Aquático e a Portaria B do Clube 
Jaraguá funcionarão, aos domingos e feriados, das 7 às 19h.

 atualização De DaDos

Mantenha os dados atualizados no banco de dados do Clube Jaraguá 
para receber informações de atividades, procedimentos e eventos. Com-
pareça à Secretaria ou envie e-mail para secretaria@jaraguaclub.com.
br com o título “Atualização de Dados” e forneça as informações abaixo. 
Somente o titular da cota pode solicitar a atualização.

- Número da Cota e Endereço completo

- Nome completo do titular

- Telefone e e-mail do titular

- Nome completo dos dependentes da Cota

- Telefones e e-mails dos dependentes da Cota

inForMes

O Presidente Carlos Tôrres inaugura novo espaço da Sauna
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gestão

Dia 20 de outubro o Clube Jaraguá recebeu o Prefeito Alexandre Kalil para en-
contro com representantes de Clubes de Belo Horizonte. Foram tratadas pautas 
relevantes e promovido almoço de confraternização, com 56 pessoas, recepciona-
das pelo Presidente do Clube Jaraguá, Carlos Tôrres. Alguns dos presentes foram: a 
Secretária Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social Adriana Branco 
Cerqueira e o Secretário Municipal de Esporte e Lazer Bebeto de Freitas; os Vereadores 
Professor Wendel Mesquita e Dr. Nilton, associados do Clube Jaraguá; o Secretário 

de Segurança, Trânsito e Transportes da Prefeitura de Nova Lima Ronaldo Cardoso 
Alves;  os Presidentes da FECEMG e do SINDICLUBES, respectivamente, Marcolino 
de Oliveira e Geraldo Ediberto; representantes dos Clubes AABB, ASBEMGE, Barroca, 
Clube Belo Horizonte, Clube Recreativo Mineiro, Esporte Clube Sírio, Cruzeiro Esporte 
Clube, Ginástico, Mackenzie, Olympico, Palmeiras, PIC e Labareda; todos os membros 
da Diretoria Executiva do Clube Jaraguá, o Presidente do Conselho Deliberativo Dr. 
Hermes Ávila e o representante do Conselho Fiscal Sr. José Gusmão.

Foi realizada dia 2 de outubro, 
com a presença de 219 sócios, 
Assembleia Geral Extraordinária que 
tratou da Reforma Estatutária. Foram 
aprovadas novas diretrizes, sendo uma 
delas a adequação do Estatuto para a 
realização de projetos por meio das Leis 
de Incentivo ao Esporte e à Cultura. A 
Mesa Diretora dos trabalhos foi compos-

ta pelo sócio Francisco Monteiro Neto, 
indicado para presidir a Assembleia, e 
também pelos sócios Eduardo Veras 
(Primeiro Secretário) e Marília Ramos 
Batista (Segunda Secretária). A ou-
tra Assembleia Geral Extraordinária, 
que trataria da Normatização das 
Eleições, não aconteceu pois não 
houve quórum mínimo.

O Clube Jaraguá esteve presente, 
representado pelo presidente Carlos 
Tôrres, no Congresso Brasileiro de 
Clubes – Campinas 2017, promovi-
do pela Confederação Nacional dos 

Clubes – FENACLUBES. A FENACLUBES 
tem como missão “Representar os clu-
bes do Brasil e desenvolver ações para 
contribuir com a integração e capacita-
ção de seus dirigentes”.

O ex-presidente do Clube 
Jaraguá Marco Faria foi homenage-
ado em evento realizado no dia 24 

de agosto. Ele passou a integrar a 
Galeria de Presidentes, exposta na 
Secretaria do Clube.

encontro De clubes coM o PreFeito

reForMa estatutária

congresso Fenaclubes

galeria De PresiDentes

Marília Ramos Batista, Francisco Monteiro Neto e Eduardo Veras

Mesa composta para abertura do evento e explanações 
sobre as pautas relativas aos Clubes
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gestão

O Conselho Deliberativo do Clube Jaraguá é composto por 60 membros titula-
res e 30 suplentes, além de sete conselheiros natos. A mesa diretora do exercício 
de 2017 é composta pelo Presidente Hermes Andrade Ávila, pelo Vice-Presidente 
Wellington Padovani e por seus secretários Marcelo de Freitas Cláudio e Marcos 
Aurélio Ferreira. O Conselho reúne-se ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente sempre que necessário.

Compete ao Conselho Deliberativo fazer cumprir o Estatuto Social, instrumento jurí-
dico composto por um conjunto de normas que constitui o suporte legal à estruturação 
e administração do Clube, possibilitando agilidade e segurança jurídica aos seus asso-
ciados e administradores. Algumas de suas responsabilidades são: eleger anualmente 

a sua Mesa Diretora; analisar a Proposta Orçamentária e o Parecer do Conselho Fiscal 
para julgamento na reunião do mês de novembro; julgar Demonstrações Contábeis 
e Relatório da Diretoria Executiva referentes ao exercício anterior; julgar recursos im-
petrados por associados, contra deliberações da Diretoria Executiva e penalidades 
por ela aplicadas; aplicar sanções contra qualquer Diretor ou Membro dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal; decidir sobre casos omissos no Estatuto Social.

No decorrer de 2017 suas principais ações foram: julgamento e aprovação 
das Demonstrações Contábeis e do Relatório da Diretoria Executiva relativas 
ao exercício de 2016; aprovação da Reforma Estatutária para apreciação pela 
Assembleia Geral.

o conselho Deliberativo

hoMenagens realizaDas na reunião Do conselho Deliberativo De 25 De seteMbro

Dr. Maurício Cardoso, Dona Ruth Simões e o Dr. Luiz Simões (homenageado)
Sr. Jorge Fernandes e Dr. Agílio Monteiro Filho, representando o  

o seu irmão Dr. Gilberto Monteiro Sales (homenageado)

Wellington Padovani (vice-presidente), Marcos Aurélio Ferreira (2º secretário), Marcelo de Freitas Claudio (1º secretário), Hermes Andrade Ávila 
(presidente), Maurício Cardoso (conselheiro), Ruth Simões (esposa Dr. Luiz Simões), Luiz de Jesus Simões (ex-conselheiro e sócio)
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esPortes

Integração de esportes
Dia 30 de setembro teve início o CIEJ – Campeonato 

de Integração de Esportes do Jaraguá, com 226 atle-
tas participantes e competições em seis modalidades: 
Basquete, Peteca, Squash, Tênis, Vôlei de Areia, Vôlei 
de Quadra. Os atletas do Tênis receberam a visita da 
Decatlon e Prime Fit e os da Peteca contaram com a 
presença de massoterapeutas. O campeonato tem 
como patrocinadores o Grupo Elevar e a Aleluia Bier.

Vôlei de Areia Feminino

Tênis

Edna Lopes de Souza, 
coordenadora da 

Feirinha do Jaraguá

Vôlei de Quadra

Peteca Squash

lazer serviços

BaIle comemora anIversárIo do 
cluBe

domIngo é dIa de feIra!

maratona de truco de natal

O Baile de Aniversário do Clube 
Jaraguá já é tradição. Sempre pres-
tigiado pelos associados, com média 
de 900 pessoas em cada edição, o 
evento traz bebidas e comidas deli-
ciosas, música boa e ambiente agra-
dável. Neste ano a festa será no dia 
24 de novembro, das 22 às 4h, e tem 

como atrações a Banda Rockmachine 
– com participação especial de Wilson 
Sideral – e a Banda Atômica. Venha 
comemorar mais um ano de Jaraguá! 
Convidado infantil (6 a 12 anos) – 
R$20,00; convidado adulto (a partir 
de 13 anos) – R$40,00; mesa para 
sócio (4 lugares) – R$140,00.

Quer comprar roupas, acessórios, 
bijuterias, artesanatos, biscoitos 
e muitos outros artigos? No Clube 
Jaraguá tem a Feirinha todo domingo, 

das 9 às 16h. Edna Lopes de Souza, 
coordenadora da iniciativa, diz que 
participa da Feira há 17 anos. Hoje 
são 14 expositores. Venha conhecer!

A 1ª Maratona de Truco foi um 
sucesso! Reuniu 52 jogadores no 
Clube Jaraguá. Parabéns aos cam-
peões João Lucas e Caixinha e às 
vice-campeãs Dica e Jô. E vem aí a 

Maratona de Truco de Natal, dia 3 
de dezembro! O valor da inscrição é 
R$30,00 por pessoa. Outras infor-
mações com o Assessor Clever.
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O Presidente Carlos Tôrres e o Diretor da Área do Tatu Marcelo Peito
em homenagem ao patrono do Tatu 2017, Sr. Celso Silva

O Presidente Carlos Tôrres e o Diretor de Futebol de Campo Cláudio Gama
em homenagem ao patrono do Cifuzinho 2017, Sr. Vandique Persechini Cunha

cIfuzInho e tatu 2017

dançartes e comItê femInIno apresentam: esquInas de mInas
Desde 2014 o Dançartes apresen-

ta-se nos palcos do Jaraguá e busca 
ressaltar a importância das artes jun-
to aos associados, ampliando o leque 
de atividades culturais no Clube. O 
projeto oferece aulas de dança, em 
diversas modalidades, musicalização 
e coral aos sócios.

Dia 16 de novembro será apre-
sentado, em parceria com o Comitê 

Feminino, o espetáculo Esquinas de 
Minas, às 20h, no Salão Social. Com 
grande número de pessoas envolvidas, 
a atração é um musical interpretado 
por uma aluna, um professor, um ator, 
o coral e a equipe de dança do Clube. 
O enredo conta a história de um nú-
cleo familiar, uma criança que passa 
férias no interior e tem que esquecer 
os aparelhos eletrônicos e descobrir 

brincadeiras como bola de meia e bola 
de gude! A criança aprende a valorizar 
coisas simples como a terra molhada e 
a natureza. As cenas desenvolvem-se 
no contexto das letras de músicas do 
Clube da Esquina, movimento musical 
brasileiro surgido na década de 1960, 
em Belo Horizonte, hoje reconhecido 
internacionalmente.

Venha descobrir as raízes mineiras 

em um espetáculo pra lá de emocio-
nante! Entrada gratuita para sócios, 
mediante doação de 3 litros de leite 
(por pessoa). Haverá venda de in-
gressos no dia para não sócios, na 
Secretaria, das 8 às 18h (a compra 
deve ser feita por um associado e, 
mesmo com convite, é necessário fa-
zer a doação de leite).

A abertura dos campeonatos de 
futebol Cifuzinho e Tatu ocorreu dia 
17 de setembro e foi prestigiada por 
Diretores, jogadores e muitos tor-
cedores. Houve apresentações da 
Banda de Música do Colégio Militar e 
do projeto Dançartes, além de desfile 
dos times participantes. Disputam os 
jogos 260 atletas, no Cifuzinho, e 125 

atletas, no Tatu. Para os responsáveis 
pela organização do Cifuzinho, o tor-
neio é incentivo especial para crian-
ças iniciarem-se no esporte de ma-
neira saudável e pedagógica. Sobre o 
Tatu, pode-se dizer que a competição 
rende sempre uma rivalidade sadia 
entre os “peladeiros”, colocando-os à 
prova em jogos emocionantes!

cultura
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As crianças têm atenção especial 
no Clube Jaraguá. Afinal, são crianças! 
A área de eventos e o departamento 
de recreação prepararam, com todo 

carinho, uma semana inteira de ati-
vidades e um Dia das Crianças com 
muitas atrações para os pequenos em 
outubro, do dia 10 ao dia 13. E eles 

prestigiaram os eventos e aproveita-
ram. Algumas das atividades foram: 
gincanas, jogos populares, oficinas, 
contação de histórias, brinquedos in-

fláveis, oficina de circo, festival de sor-
vete, cine pipoca. O Clube ficou todo 
colorido e repleto de alegria!

alegria Das crianças no clube Jaraguá

“O Dia das Crianças no Clube Jaraguá 
está ótimo, muito bom! Meus dois filhos 
estão participando das atividades e 
curtindo muito!”
Alessandra Usual e sua filha Helena Lopes, 
de 8 anos

“Eu amei o Dia das Crianças no Clube!”
Julia Neres, 8 anos (à direita) com Ana 
Flavia Melo, 8 anos e Luana Neres, 7 anos.
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recreação esPecial

Em setembro o departamento de re-
creação promoveu duas atividades espe-
ciais, prestigiadas por filhos e pais!

No dia 16 de setembro, 83 associa-
dos participaram da visita ao Hangar 
do Corpo de Bombeiros e Política 
Militar de Minas Gerais. O passeio foi 
oportunidade de diversão e socializa-
ção por meio de uma atividade externa 
diferenciada e inovadora. Os pequenos 

aprenderam sobre o trabalho dos bom-
beiros, vestiram uniformes, manusea-
ram equipamentos e tiraram fotos. “A 
visita foi ótima, nos divertimos muito. 
Entrar no helicóptero foi sensacional! 
Quanto mais a criança interage com 
o mundo e vive novas experiências, 
mais ela aprende e se torna um cida-
dão criativo e capaz de compreender 
as diferenças”, comenta a associada 
Nataliane Fernandes Alves, mãe de 
Sara e Mariana Fernandes.

No dia 23 de setembro foi pro-
movida a 6ª Oficina Gourmet Kids – 
Edição Sobremesas. O evento teve a 
participação de 137 crianças. Cada 
um recebeu uma touca de cozinhei-
ro, feita com TNT e cartolina, criada 
e produzida pelo Robson Araújo, res-
ponsável pelo departamento de recre-
ação. Os participantes elaboraram e 

montaram uma bela sobremesa, uti-
lizando como ingredientes biscoito 
maisena, creme de leite, ganache de 
chocolate, leite, chantilly e M&Ms. 

alegria Das crianças no clube Jaraguá

ativiDaDes De recreação: 
toda sexta, das 10 às 11h30 e 

das 14 às 15h30.
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3ª edição do Food Truck com gosTinho de quero mais

Mais uma vez o Food Truck foi su-
cesso no Clube Jaraguá. O evento reu-
niu mais de mil pessoas em um evento 
prazeroso e muito saboroso. Foram 15 
carros com grande variedade: crepio-
ca, batata, espetinho, cachorro-quen-
te, comida árabe, pizza, sorvete, açaí, 
churros etc. “Está muito organizado 
este ano, está muito melhor!”, comen-
taram as associadas Sandra Mara, 
Maura Ondina e Cláudia Nogueira. A 
associada Olga Gomes elogiou e apro-
veitou para fazer uma sugestão: “Eu 
adoro o evento, é muito bom! Senti fal-
ta do carro de cerveja, fica como dica 
para os próximos”.

Além disso, a banda Rockstrela deu 
um show de interpretação e os brin-
quedos infláveis garantiram a diversão 
dos pequenos. Já queremos a próxima 
edição, e você?!

“Eu adoro o 
evento, é muito 
bom!”
- Olga Gomes

Adriana Gomes, Rogério Gomes e Olga Gomes

Sandra Marra, Maura Ondina e Claudia Nogueira, integrantes
da Equipe de Corrida do Clube, no Food Truck 2017
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O Nado Sincronizado é um esporte 
que envolve elementos da dança, da 
natação e da ginástica. A execução 
dos movimentos ocorre dentro da pis-
cina e a modalidade pode ser disputa-
da individualmente, em duplas (dueto 
feminino ou misto) ou equipes. Força 
física, precisão, flexibilidade, controle 
de respiração e arte são as habilidades 
de quem pratica a modalidade, que a 
partir de 2015 passou a não ser mais 
exclusivamente feminina. 

No Clube Jaraguá, o Nado 
Sincronizado é oferecido desde 2005. 

O atual treinador da equipe, o profes-
sor Webert Ferreira Rodrigues, parti-
cipou de cursos e profissionalizou-se 
na modalidade, sendo responsável por 
grande desenvolvimento do esporte 
no Clube. Webert diz que já foram re-
alizadas diversas apresentações pela 
equipe do Nada Sincronizado e fala 
sobre algumas delas, que para ele foi 
especial: “A apresentação que fizemos 
na inauguração da piscina coberta foi a 
primeira, para mim e para as atletas, e 
foi muito bacana a participação delas, 
o entusiasmo e a felicidade! No nosso 

primeiro campeonato juntos, o Mineiro, 
foi surpreendente, eu nunca tinha visto 
as atletas tão contentes, a performance 
foi espetacular, muito acima de minhas 
expectativas.” O Clube tem 8 troféus de 
Nado Sincronizado, já participou dos 
campeonatos: Brasileiro de Categorias, 
Brasileiro Infantil, de Figuras, Mineiro e 
Sul/Sudeste.

Atualmente a equipe é composta 
por nove atletas na faixa etária de 9 
a 15 anos. Porém, qualquer pessoa 
interessada pode fazer parte do gru-
po. Não é necessário saber todas as 

modalidades de nado, mas é impor-
tante o iniciante ter boa vivência e ha-
bilidade dentro da água. As aulas não 
são voltadas apenas para o caráter 
competitivo e os benefícios, físicos e 
estéticos, são muitos. “Faço parte da 
equipe do Clube desde, praticamente, 
o surgimento da modalidade. É um 
prazer estar no time, me sinto realiza-
da! O Nado Sincronizado é um esporte 
completo, no qual se trabalha diversas 
habilidades. Vejo em mim significante 
crescimento pessoal com a prática”, 
conta a atleta Aline Lucena.

nado sincronizado: beleza, precisão e Fôlego

Gabriela Silva, Raissa Lauar, Aline Lucena, Vitoria Mello

“O Nado Sincronizado é um esporte 
completo, no qual se trabalha 
diversas habilidades.” 
- Aline Lucena

Faça uMa aula eXPeriMental!
Procure o treinador Webert nos horários das aulas.

Terça a sexta, das 10h às 11h.
Terça a sexta, das 16h às 17h.

as atletas Do 
naDo sincronizaDo:

Aline Moreira Lucena

Ana Clara Dutra Gusmão

Gabriela Avelar Afonso da Silva

Julia Miranda de Morais Pessoa

Luiza Fontes Orsini

Maria Fernanda Afonso Gomes da Silva

Maria Fernanda Martins Merguizo

Raissa Lauar Gonçalves Navarro

Vitoria Xavier Mello
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a ligação do associado victor navajas com o esporte e o clube Jaraguá é 
antiga e recheada de boas vitórias. ele conheceu o basquete em 2007, quando 
tinha oito anos, e conta um pouco dessa história de amor e muitas cestas.

clube Jaraguá: quando o basquete começou a fazer parte da sua vida?

victor navajas: Quando tinha 8 anos fui estudar em um novo colégio, o mesmo 
em que minha irmã estudava e praticava basquete. Lembro que assistia aos treinos 
depois da aula junto com meus pais. Achei tudo muito legal e pedi para tentar um 
arremesso. Foi tão divertido que eu não queria parar de jogar. Foi então que meu pai 
conversou com o técnico do time e consegui entrar para a escolinha do colégio. 

como é a sua rotina de treinos?

No início treinava duas vezes por semana e tudo era uma grande diversão – e 
não passava disso. Depois de dois anos, vi uma oportunidade surgindo no time de 
basquete do Minas Tênis Clube. Ia ocorrer uma seletiva de atletas, mas acabei não 
conseguindo. Até 2010 fui frequentador assíduo das quadras do Clube Jaraguá, 
que me ajudaram muito a chegar onde estou. Nesse mesmo ano fiz novamente a 
seletiva para o time do Minas e dessa vez fui o único selecionado entre 72 atletas. 

Foi a partir disso que comecei a amar o esporte e a tratá-lo como profissão. 
A minha vontade era tanta de praticar que entrei, também, para a escolinha de 

Basquete do Clube Jaraguá. Treinava sete vezes por semana com os times e tam-
bém individualmente com o professor Alan Francis. Desde então tem sido assim: 
muito treino, dedicação e trabalho duro. Hoje jogo em uma faculdade americana 
e minha rotina se baseia em aquecimento às 5h45, academia ou corrida às 6h, 
treinamento de habilidades às 7h, treino de jogo das 11 às 13h e treino de arre-
messos à noite. E não falta tempo também para os estudos. 

o que você tem a falar sobre a estrutura geral do clube Jaraguá?

O esporte no Clube Jaraguá, com certeza, me ajudou a chegar onde estou. 
Inúmeras vezes treinei sozinho e com amigos nas várias quadras disponíveis. O 
Basquete está crescendo muito no Clube, ganhando cada vez mais adeptos. 

quais títulos você já ganhou?

Alguns títulos são Campeão Mineiro Metropolitano (8 vezes), Campeão 
Mineiro Escolar, Campeão Brasileiro Escolar, Campeão Sul-Americano, Campeão 
do Campeonato Interno de Esportes do Jaraguá (CIEJ), segundo cestinha do 
Campeonato Sul-Americano 2012, melhor ala-pivô da Copa Minas 2013, melhor 
ala-pivô da Copa Minas-Brasília 2015, cestinha e líder de rebotes do CIEJ 2016. 

você participa de um projeto filantrópico, como funciona?

Sou idealizador e faço parte do projeto social “Basquete pra vida”, que visa à 
popularização do basquete e à inclusão social. Acredito que o esporte pode ser 
solução para problemas sociais, como a violência, a desigualdade, a exclusão e 
outros. O esporte pode unir e melhorar o mundo. 

VICTOR NAVAJAS: DO JARAGUÁ PARA O MUNDO

entrevista
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Dia 4 de outubro foi dia de con-
fraternização no Salão Social, com 
premiação dos campeões do Buraco. 
Foram premiados primeiro e segundo 
lugares dos três campeonatos realiza-
dos em 2017. 1ª Maratona Noturna, 
em março: Vitor e Valéria (1º lugar), 
Messias e Ivone (2º lugar). 1ª Maratona 
Diurna, em junho: Simone e Hilda Góes 
(1º lugar), Messias e Ivone (2º lugar). 
2ª Maratona Diurna, em setembro: 
Marli Florencio e Maria José (1º lugar), 
Patrícia e Henrique (2º lugar). Parabéns 
aos campeões e também à Assessora 
Cidinha, que cuidou com muito carinho 
da organização do evento!

lazer

turIsmo na melhor Idade
campeões do Buraco

dIsputas acIrradas na sInuca

Em 2001 os associados Guilherme 
Bruno Lima e Clemência começaram a 
promover atividades de turismo para 
a terceira idade no Clube Jaraguá. 
“Como participei do lançamento des-
tas ações, sei da alegria que invadia 
os associados desde aquela época. 
Julguei que faríamos sucesso com o 
Day Use, em resorts próximos a Belo 
Horizonte”, comenta o Sr. Bruno sobre 
sua ideia de promover a caminha-
da no Hotel Fazenda Cachoeiras da 
Serra, em Moeda. O evento foi realiza-
do no dia 2 de setembro, organizado 
com muito cuidado pelo Sr. Bruno, o 

que resultou em grande satisfação de 
todos os participantes! Foram ofe-
recidos café da manhã, almoço com 
comidas típicas e lanches e realizadas 
caminhadas de baixa e alta dificulda-
de, além de visita a uma fábrica de 
queijo. Participaram 127 associados 
e muitos outros tentaram fazer ins-
crição. “As adesões foram tantas que 
quando já estávamos fechando o ter-
ceiro ônibus, a proprietária nos pediu 
para encerrarmos as inscrições, pois 
não teria condições de atender tanta 
gente com qualidade ao mesmo tem-
po”, conta o Sr. Guilherme Bruno. 

Dias 10 e 17 de setembro teve Vapt-Vupt nas categorias Prata e Ouro, res-
pectivamente. Confira os resultados: Prata – Antônio Fajardo Filho (campeão) e 
Valter Ribeiro Camargo (segundo lugar); Ouro – Dayron Gontijo Azevedo (campeão) 
e Leandro Pereira Kessimos (segundo lugar). 

Assessora Cidinha
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MIX TRAINNING É PURA ADRENALINA!

COMEMORANDO 10 ANOS DE CORRIDACORRIDA RUN & BURN HARLEy DAVIDSON

Uma aula onde se trabalha o corpo inteiro, com varia-
ções de exercícios: dia 7 de outubro foi dia de aulão de 

Mix Trainning no Clube Jaraguá. Foi montado um circuito 
funcional na orla da Piscina da Passarela, com diversas 

estações e exercícios variados. Cerca de 50 associados 
participaram. Diversão com adrenalina e muita malhação!

Momento de grande confrater-
nização: foi realizada dia 23 de se-
tembro celebração dos 10 anos da 
Equipe de Corrida do Clube Jaraguá. 
Além dos atletas, participaram tam-
bém sócios ex-corredores. O evento 
foi também momento de lembranças 

e recordações. Teve varal de fotogra-
fias e exposição de todas as camisas 
que já foram uniformes da equipe, 
fornecidas pelo atleta Raimundo 
Chaves. Teve até bolo de aniversário, 
oferecido pela Padaria Ping Pão, pa-
trocinadora da equipe.

Dia 1º de outubro 50 atletas do 
Jaraguá participaram da Corrida Run 
& Burn Harley Davidson Etapa BH, na 
Lagoa da Pampulha. O “ronco” das cerca 

de 50 motos que fizeram escolta deram o 
tom de uma largada eletrizante, com cer-
ca de 2 mil corredores. A equipe do Clube 
foi destaque pela grande animação!
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INTERCLUBES DE VôLEI DE AREIA BRAçADAS E CONQUISTAS

VITóRIA DO FUTEVôLEI

Foi disputado na quadra do Jaraguá 
em agosto o 2º Torneio Interclubes 
de Vôlei de Areia Feminino. Além do 
Jaraguá, participaram os clubes AABB e 
CBH, ao todo 30 atletas nas categorias 

Master Duplas e Quartetos +45. As equi-
pes do Jaraguá conquistaram a segunda 
colocação em Duplas, com Sandriana 
e Silvane e em Quartetos, com Andrea, 
Catiane, Sandriana, Silvane e Valeria.

Os atletas da natação do Clube 
Jaraguá participaram nos últimos me-
ses das competições promovidas pela 
Federação Aquática Mineira: Copa 
Minas 2017 (25 a 27 de agosto), 
Torneio Metropolitano (1 e 2 de setem-

bro) e Circuito FAM 80 Anos/Federação 
Aquática Mineira (23 de setembro). 
Parabéns aos nadadores premiados: 
Anderson Prestes Silva, Bruno Prestes 
Silva, Elisa Honório, Lucas Prestes Silva, 
Miguel Honório, Rafael Honório.

O Jaraguá foi campeão, em disputa com a du-
pla do Palmeiras, da 4ª Etapa do Interclubes de 

Futevôlei Lagoa da Pampulha. O evento foi realiza-
do dias 19 e 20 de agosto, com participação dos 

clubes AABB, CHB, IATE, Palmeiras, PIC, além de 
outros.

errata
Na edição do Jornal do Jaraguá N4 – julho/agosto 2017, em matéria da página 

8 com o título “Revitalização da Piscina da Passarela segue em Andamento”, onde 
foi publicado “A Diretoria Executiva apresentou ao Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal a proposta de revitalização...” leia-se “A Diretoria Executiva apresentou ao 
Conselho Deliberativo a proposta de revitalização...”.

Virgílio Saldanha (Assessor do Futevôlei), Christian Ayres (Vice-Presidente – Clube Jaraguá), Bruno Duarte/Pente (Assessor do Futevôlei), Anderson Oliveira (Dupla 
Campeã), Marcelo Peito (Diretor da Área do Tatu – Clube Jaraguá), Marco Túlio (Dupla Campeã) e Robney de Melo (Diretor 2º Secretário – Clube Jaraguá).
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agenDa

nossos Parceiros

Palavra Da inês

FaMília
Meu tesouro é a família.
Podemos não ser perfeitos, 

mas amo cada um deles com 
todo o meu coração.

Fazer parte de uma família sig-
nifica pertencer a algo muito mara-
vilhoso, significa que você irá amar 
e ser amado pelo resto de sua vida.

Família é como o galho de uma 
árvore; todos nós crescemos em di-
reções diferentes, embora nossas 
raízes continuem sendo uma só.

Se você tem uma família que 

te ama, alguns bons amigos, co-
mida sobre a mesa e um teto so-
bre sua cabeça, você é mais rico 
do que imagina.

Família não é apenas impor-
tante, é fundamental.

Dedique seu tempo às pesso-
as que te amam. Um dia desses 
você dirá: “como gostaria de ter 
feito isso”? Ou “que bom que eu 
fiz isso”.

Seja grato por cada segundo 
de cada dia que você pode des-
frutar junto às pessoas que ama.

A vida é o bem mais precioso.

Novembro

16 – Evento Comitê Feminino/Dançartes: Espetáculo 
de Dança Esquinas de Minas

17 – Happy Hour

18 – Festival de Natação Pequenos Campeões

19 – Cifuzinho

22 – Baile da Melhor Idade

24 – Baile de Aniversário do Clube Jaraguá

27 – 2º Encontro de Empresários Sócios do Clube Jaraguá

Dezembro

2 – Step Day Natalino

3 – Maratona de Truco de Natal

13 – Baile da Melhor Idade

31 – Reveillon 2018

Clube  Jaraguá www.jaraguaclub.com.br@CLUBEJARAGUA

Inês Tôrres


