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Mensagem do Presidente

Expediente

Prezados Associados,
Estamos encerrando nosso primeiro ano de mandato à frente da administração do Clube Jaraguá.
Foram meses em que trabalhamos assiduamente,
com grande determinação, com transparência e rigor
na demonstração dos dados financeiros. Foi um ano
difícil, de decisões frente a passivos trabalhista, cível
e criminal, problemas enfrentados com o apoio do
escritório de advocacia parceiro BCA. Mas foi também um ano de grandes conquistas!
Nossa Proposta Orçamentária 2018 teve parecer
favorável do Conselho Fiscal e foi aprovada sem ressalvas pelo Conselho Deliberativo. Foram implementadas, como verão em matéria neste Jornal, diversas
ações de melhoria, que só se tornaram realidade devido à liderança e ao esforço conjunto dos membros
da diretoria. Deixo aqui meu agradecimento a toda
a equipe que me acompanha: Christian Ayres, José
Maria Duarte, Robney de Melo, João Bosco Favaro,
Sinval Cossenzo Sobrinho, Everton Antônio de Moraes, Misael Alvarenga, Luciano Teotônio Filho, Wendel
Rios, Ubiratan Carneiro, Cláudio Gama, Antônio Elias
e Marcelo Peito. Agradeço também aos membros
dos Conselhos Fiscal e Deliberativo pela dedicação
às atividades do Clube. E ainda gostaria de ressaltar a grande contribuição do Comitê Feminino e do
Clube da Melhor Idade, com as ações realizadas em
prol da cultura e do lazer junto a sócios e convidados.
Destacamos neste Jornal eventos esportivos
que, mais uma vez, atraíram grande número de associados e foram realizados com sucesso: Cifuzinho,
Tatu, CINA, CIEJ e Campeonato Interno de Sinuca.

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

Carlos Tôrres - Presidente
Tivemos ainda o tradicional torneio de futebol
Cinquentíssimo e o Festival Pequenos Campeões,
que reuniu nadadores mirins e familiares.
Para 2018 queremos dar continuidade às
ações contempladas em nossa proposta de gestão, buscando atuar sempre de forma simples e
objetiva, voltados exclusivamente para atender
os associados. Procuramos administrar com humildade e, acima de tudo, com apoio de uma
equipe capacitada. Agradeço a toda a equipe de
colaboradores do Clube Jaraguá!
Desejo a todos um ano novo de muitas realizações. Aproveito para informar que estamos
participando do Concurso Musa dos Clubes
e para convidá-los para a grande festa de
Réveillon do Jaraguá, com a Banda Brilhantina.
Venham também aproveitar a programação do
Projeto Verão. Espero todos vocês!

CONSELHO DELIBERATIVO
Mesa diretora
Presidente: Hermes Andrade Ávila
Vice-Presidente: Wellington Padovani
1º Secretário: Marcelo de Freitas Cláudio
2º Secretário: 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
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Gestão
Gestão de resultados: ações de melhoria
A atual diretoria do Clube Jaraguá tem pautado sua gestão pela busca do
bem-estar, segurança e conforto dos associados, promovendo melhorias na
infraestrutura e nas instalações do Clube. Confira ações realizadas neste primeiro ano de administração!

 Reforma dos Campos A e B
 Climatização da Academia
 Ampliação da Sala de Recreação
 Construção da Praça do Tênis
 Aquisição de novas mesas para o Buraco
 Pintura dos Quiosques do Tatu
 Pintura dos pisos das Quadras de Peteca
 Aumento do número de vagas no estacionamento
 Troca de bombas de circulação da Piscina Aquecida
 Ampliação do piso da área do Tênis
 Fabricação de mesas para os Quiosques 7 e 8
 Instalação de relógios eletrônicos na Piscina Coberta, Academia, Saunas e Sinuca
 Reforma de 15 freezers
 Troca da tubulação de escoamento da Piscina da Passarela
 Ampliação do banheiro e do vestiário do Quioscão
 Fechamento do restaurante Seresta com vidro temperado
 Pintura da quadra de Squash
 Revitalização do espaço destinado à prática de Pilates e instalação de toldo
 Ampliação do Parquinho
 Ampliação e reforma do Berçário
 Instalação da Academia ao ar livre
 Reforma do piso dos Quiosques 3 e 4
 Reforma da caldeira da Sauna
 Reforma da cozinha da Sauna Masculina
 Reforma dos poços artesianos
 Ampliação da Sauna Masculina, incluindo as salas de massagem e repouso
 Instalação de corrimãos na escada da Piscina Olímpica
 Instalação de trocadores de fralda nos banheiros da Área do Tatu
 Instalação de sistema de aquecimento solar na Piscina do Toboágua
 Ampliação dos armários da Sauna Masculina
 Ampliação do Quiosque 20
 Ampliação da sala de massagem da Sauna Feminina
 Compra de 200 ombrelones (guarda-sol)
 Troca da areia dos Campos de Futevôlei
 Revitalização da Piscina da Passarela.
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Gestão
O Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo presta homenagem

O Conselho Fiscal do Clube Jaraguá é um órgão integrante da Administração
e sua competência é de extrema relevância, pois é um órgão representativo dos
sócios. Sua principal atribuição é a de exercer a fiscalização da legalidade dos
atos administrativos, financeiros e contábeis praticados pela Diretoria Executiva. No
exercício de 2017, compõem a sua Mesa Diretora: Marcos Nilton Lima (Presidente);
José Gusmão (Secretário); Armando Dutra Nogueira; Cristiano dos Santos Rodrigues;
Geraldo Magela Cotta; Marcos José Ferreira e Osvaldo Gandini Moreira.
Esse poder de fiscalização, entretanto, é limitado, conforme definido no
Estatuto Social do Clube, também obediente ao ordenamento jurídico pertinente e vigente: “fiscalizar as contas e os atos da Diretoria Executiva, verificando
a exatidão, regularidade, tempestividade e completeza dos registros contábeis,
de movimentação de recursos e das operações patrimoniais realizadas, como
também os relatórios de desempenho financeiro e contábil e o cumprimento
dos seus deveres legais e estatutários, disciplinares daqueles procedimentos”.
Estão assim expressas no Estatuto Social algumas competências do Conselho
Fiscal: “Analisar, até o fim do mês de abril, as Demonstrações Contábeis e Relatório
atual da Diretoria Executiva, referentes ao exercício anterior, dando parecer conclusivo, oferecendo ainda as informações complementares que julgar necessárias
ou úteis à apreciação do Conselho Deliberativo e posteriormente da Assembleia
Geral”; “Analisar a Proposta Orçamentária apresentada pela diretoria Executiva
para o exercício seguinte, emitindo e encaminhando seu parecer para apreciação e deliberação do Conselho Deliberativo até o dia 30 de outubro”; “Emitir parecer sobre propostas da Diretoria Executiva a serem submetidas ao Conselho
Deliberativo, relativas à aquisição ou alienação de bens imóveis, celebração de
contratos de penhor, anticrese e hipoteca, contratos de prestação de serviços,
execução de obras, arrendamento mercantil de valor igual ou superior 20% (vinte
por cento) da receita mensal apurada com a cobrança da taxa de condomínio”.
Os membros do Conselho Fiscal sempre devem ter participação ativa e
colaborar com a Administração do Jaraguá, agindo em consonância com os preceitos legais, cumprindo regularmente os atos de gestão, razão pela qual precisam ter comprometimento, profissionalismo, lisura e eficácia. O Conselho Fiscal
reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que
necessário. Deve participar das reuniões do Conselho Deliberativo quando convocado para prestar esclarecimentos e/ou opinar sobre matérias que estarão
sendo apreciadas e se encontram sob seu conhecimento e domínio.

Na reunião do Conselho Deliberativo do dia 27 de novembro foi realizada
homenagem a dois ex-conselheiros e sócios do Clube Jaraguá, os senhores
Rubens Cardoso e Osmar Esteves Duarte. Rubens Cardoso, praticante de futebol, foi um dos idealizadores do CIFU e participou de todas as edições até
2016; foi assessor do diretor Carlos Alberto Barbosa, quando criou o espaço
Bombonera; ajudou a organizar e fundar o grupo Grêmio dos Cinquentões;
participou do Conselho Deliberativo em diversos mandatos e foi diretor da
pasta de Esportes Recreativos durante quatro mandatos. Osmar Esteves
Duarte passou a fazer parte do Conselho Deliberativo do Jaraguá a partir de
1975, ficando por vários mandatos; foi assessor na área de Futebol de Campo
na gestão de quatro diretores; foi um dos fundadores do CIFU e do Cifuzinho;
fez parte da seleção de futebol do Jaraguá.

Membros do Conselho Fiscal: Marcos José Ferreira, Armando Dutra
Nogueira, Osvaldo Gandini Moreira, José Gusmão e Marcos Nilton
Lima. Integram também o Conselho Fiscal: Cristiano dos Santos
Rodrigues e Geraldo Cotta.

Maurício Cardoso e Rubens Cardoso

Lígia Silva Duarte, Osmar Esteves Duarte
e Hermes Ávila

Avaliação Patrimonial
Desde janeiro de 2017 a Diretoria Executiva tem se preocupado com a avaliação patrimonial do Clube Jaraguá. A empresa de auditoria externa Soltz, Mattoso &
Mendes sugeriu em relatório a aprovação das contas de 2016 com a ressalva de que a
avaliação patrimonial estava defasada em relação ao cumprimento da Lei 11.638/2017.
Tornou-se então prioridade promover a Avaliação Patrimonial do Clube, concluída em setembro deste ano. O patrimônio do Clube Jaraguá, compreendendo
terrenos, prédios, quadras, parque aquático, saunas, praça de esportes e demais
construções está atualmente avaliado em R$ 48.871.400,36, sendo o valor anterior de R$ 34.819.497,92.
Não obstante o cumprimento legal, ressalta-se que foi promovida a contabilização do ajuste patrimonial, após avaliação técnica elaborada pelo Engenheiro
Dr. Hélio Barbosa da Costa (CREA 96.478-D). A contabilidade do Jaraguá está,
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atualmente, colocada como forma de apuração do ”Valor Justo” ou “Fair Value”, o
que significa que os valores estão classificados no Patrimônio Líquido. “Esse procedimento é importante para a reavaliação de bens de acordo com valores mobiliários de mercado, quando homologados pelo Instituto Brasileiro de Avaliações
e Perícias (IBAPE) e por profissionais especializados nessa área, que emitem
laudos técnicos”, enfatiza João Bosco Favaro, diretor financeiro do Clube Jaraguá.
A transparência das informações contábeis é relevante para expressar a realidade patrimonial de uma organização, sempre considerando o custo agregado
da depreciação e o “Valor Justo” da Avaliação Patrimonial. Considerando que o
“Valor Justo” é a quantia pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo ser
liquidado (com ausência de fatores que pressionem para liquidação da transação
ou que caracterizem uma transação compulsória).
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recreação
No verão tem recreação!
O Departamento de Recreação traz atividades especiais em janeiro e fevereiro, na programação do Projeto Verão e na Colônia de Férias. Nos horários do período da tarde,
serão promovidas atividades voltadas para crianças maiores de 8 anos. Não fique de fora!
16/01
10h – Oficina Recorte e Colagem
17h – Oficina de Pulseiras

30/01
10h – Oficina de Esportes
17h – Gincana

02/02
10h – Oficina de Confecção de Máscara de Carnaval
17h – Torneio de Futebol de Mesa

17/01
10h – Esculturas em Massinha
17h – Torneio de Tapaball

31/01
10h – Skibum
17h – Skibum

03/02
10h – Jogos Populares

18/01
10h – Oficina de Reciclagem
17h - Handebol

01/02
10h – Confecção de Monstrinho
17h – Torneio de Society

Janeiro/Fevereiro
Mesa de Futebol de Botão e 1º Torneio

19/01
10h – Confecção de Instrumentos com Recicláveis
17h – Torneio Futsal Misto
20/01
10h – Jogos Populares
21/01
10h – Gincana
22 a 26/01 – COLÔNIA DE FÉRIAS
28/01
10h – Gincana

Projeto Leitura Compartilhada
É cada vez mais comum observar crianças e jovens (também adultos) vidrados
nas telinhas dos celulares. Em casa, na rua, em qualquer lugar. E todos nós sabemos como é importante, para os processos de desenvolvimento, o aprendizado
por meio da leitura de livros, hábito que vai ficando distante das novas gerações.
Por isso, o Clube Jaraguá lançou em novembro o projeto Leitura Compartilhada, que busca incentivar a leitura junto a funcionários e associados. Uma minibiblioteca foi instalada próximo ao Ambulatório e está aberta à utilização de todos.
Você pode compartilhar livros depositando-os na estante ou retirar livros emprestados para leitura. Não há prazo definido para devolução e não é necessário fazer
cadastro ou registro. Venha conhecer! Leia, empreste, devolva, compartilhe!
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A enfermeira Raquel
Daione Batista foi idealizadora do projeto
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Campanha pela vida

Um grupo cheio de energia

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorre devido a problemas na irrigação
sanguínea do cérebro, o que causa a morte das células. Com isso, algumas partes
do órgão têm seu funcionamento comprometido, podendo levar a vítima a óbito.
Existem dois tipos de AVC: o isquêmico, causado pela interrupção no fluxo de
sangue em uma região específica do cérebro; e o hemorrágico, que é o mais grave
e acontece quando um vaso se rompe, provocando sangramento.
Foi com essa preocupação que o Clube Jaraguá inseriu-se na ação Parceria de
Combate ao AVC – junto com o Rotary e a Associação Mineira do AVC (Amavc) –,
implementando junto a esportistas e funcionários medidas de prevenção, como:
campanhas de promoção da saúde, cursos e palestras sobre a doença, acompanhamento da pressão arterial e do IMC (Índice de Massa Corporal), exames de
bioimpedância e emissão de relatórios de controle de nível pressórico.
Seja seu melhor amigo, cuide-se e previna-se contra o AVC!

Toda quarta-feira, das 15h às 16h30, o Salão Social fica repleto de alegria.
É nesse dia que acontecem as aulas do Grupo da Melhor Idade, que conta com
cerca de 50 membros. Convivência, atividades físicas e qualidade de vida são
pontos fortes do grupo, que é aberto para associados, sem custo de inscrição.
Durante as aulas, os participantes podem adquirir várias informações e dicas
de saúde, culinária, além de trabalhar a coordenação motora, a memória, realizar atividades funcionais, passeios e trabalhos beneficentes.
Neste ano, por exemplo, o grupo confeccionou 100 sapatinhos de lã, com
matéria-prima fornecida pelo Clube, que foram doados a um asilo no dia 18 de
outubro. Tem interesse em participar? Compareça a uma aula e converse diretamente com o coordenador do grupo, Álan Francis. Informações: 98823-7288.

Ação de conscientização realizada junto ao grupo dos Cinquentões

esportes

Basquete

CIEJ: mais um ano de sucesso

Campeões: Alexandre Costa Reis,
Fabiano Ferreira, Gabriel Albuquerque,
Gustavo Cocenza, João Vitor Segolin,
Lucas Almeida Oliveira, Matheus
Guimarães

Vice-campeões: Breno Leles Braga,
Bruno Tasso Rezende, Carlos Luiz
Pires, Júlio Cesar Vieira, Rangel
Oliveira, Yan Max Fonseca

Mais uma vez o CIEJ – Campeonato de Integração de Esportes do Jaraguá – foi um
show de jogadas, cestas e pontos! Com participação de 226 atletas, o campeonato
teve início em 30 de setembro e término dia 11 de novembro. Foram patrocinadores o
Grupo Elevar e o Aleluia Bier. Os atletas comemoraram as vitórias ao lado de amigos e
familiares em eventos de confraternização, nos quais houve entrega de medalhas aos
campeões e vice-campeões. Confira os resultados de cada modalidade:

Peteca
Campeões Categoria A: Agnelo Goulart e Rodrigo Fonseca
Vice-campeões Categoria A: André Loreto e Wolder Fonseca
Campeões Categoria B: José Geraldo (Madruga) e Sérgio Freitas
Vice-campeões Categoria B: Luiz Carlos e Ricardo Alves (Kaka)
Campeões Categoria C: Carlos Tôrres e Gil Santos
Vice-campeões Categoria C: Raul Ribeiro e Tadeu Emídio
Campeões Categoria D: Fernando Xavier e José Eustáquio Alves
Vice-campeões Categoria D: José de Mattos e Murilo Pilo

Squash
Campeão Principiantes: Elizeu
Vice-campeão Principiantes: Renato
Campeão Intermediário: Flávio
Vice-campeão Intermediário: Wanderlei (Wandinho)
Campeão Elite: Diego
Vice-campeão Elite: Charles

Márcio Alves Pedrosa (Presidente da
Confederação Brasileira de Peteca)
e Eustáquio Queiroz (Presidente da
Federação Mineira de Peteca)

6

NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2017

Tênis
Campeão 3ª Classe: Rafael de Almeida
Vice-campeão 3ª Classe: Bruno Cesar
Campeão 4ª Classe: Aloísio Augusto Abreu
Vice-campeão 4ª Classe: Marcos Antônio
Campeão 5ª Classe: Cícero Soares
Vice-campeão 5ª Classe: Ulli Lage Noronha
Campeão Iniciante: Aila Lage
Vice-campeão Iniciante: Flávia Silveira

Vôlei de Areia Feminino
Campeão/Praia: Ana Beatriz, Andréia, Angelina Lanza, Telma
Vice-campeão/SESP: Cláudia Zuppo, Kátia, Luciana Lanza, Tiane

Vôlei de Quadra Feminino

Vôlei de Areia Masculino

Campeãs: Angelina, Carmen, Eliana, Flávia, Gisa, Sandriana
Vice-campeãs: Denise, Eliza, Flávia Campello, Isadora, Shirley, Simone
3º Lugar: Cláudia Duarte, Jordão, Lorena, Maria Lúcia, Paula Carvalho, Rosangela (Dica)

Campeões: Agnelo Goulart e Sérgio Azevedo
Vice-campeões: Igor Goulart e Vinícius
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Campeões do Futebol!
Tatu 2017
Período: 17 de setembro a 12 de novembro

La Galaxy
Campeão Categoria Especial

|

Participantes: 125 atletas

Strikes
Campeão Categoria Sênior

Orlando
Campeão Categoria Master

Cifuzinho 2017
Período: 17 de setembro a 19 de novembro

Sport
Campeão Sub 6

Participantes: 260 atletas

Fluminense
Campeão Sub 8

Flamengo
Campeão Sub 12

8
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Santos
Campeão Sub 10

Corinthians
Campeão Feminino
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Balanço da Sinuca
Foram sete torneios VaptVupt neste ano, além do Campeonato Interno de
Sinuca e do Torneio de Aniversário do Clube Jaraguá.
Campeonato Interno
Foram dois meses de disputas no Campeonato Interno de Sinuca, realizado
no período de 20 de agosto a 29 de outubro. Participaram 16 jogadores na
Categoria Ouro e 28 jogadores na Categoria Prata. Após o encerramento,
o Diretor de Esportes Recreativos, Antônio Elias, convidou os jogadores e
seus familiares para a entrega da premiação aos vencedores e promoveu um
churrasco de confraternização nos Quiosques 1 e 2.

Calendário 2018
Já tem programação da Sinuca para 2018. Em fevereiro começam os
torneios VaptVupt, que serão realizados até o mês de setembro. O VaptVupt
edição 108 vai ocorrer dia 11/02 (Categoria Prata) e dia 18/02 (Categoria
Ouro) e a edição 109 ocorre no dia 4 de março. Em março tem também
início da disputa do Ranking de Sinuca (Regra Brasileira), que se estenderá
até junho. E as edições 110, 111 e 112 do Vapt Vupt serão realizadas dias
8 de abril, 13 de maio e 3 e 10 de junho, respectivamente. As informações
completas estarão disponíveis no quadro de avisos da Sinuca.

Torneio de Aniversário
Dia 12 de novembro foi disputado o Torneio de Sinuca de Aniversário do Clube
Jaraguá. Veja os resultados: Categoria Ouro – Leandro Pereira Kessimos (campeão)
e Dayron Gontijo de Azevedo (vice-campeão); Categoria Prata – Cesar Eduardo M.
Magalhães (campeão) e Rodrigo Figueiredo Ribeiro (vice-campeão).

Categoria Prata
Ismael (1º), Valtinho (2º), Almir (3º), Itamar (4º)
Presidente do Jaraguá, Carlos Tôrres, ao lado do jogador Leandro,
campeão da Categoria Ouro

Assessor José Gusmão ao lado do competidor César Eduardo
Magalhães, revelação da Sinuca em 2017
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Categoria Ouro
Leandro (1º), Dayron (2º), Zema (3º), Miguel (4º)
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Segunda edição do CINA
O CINA 2017 – Campeonato Interno
de Natação – foi realizado no dia 21
de outubro, com a participação de 120
atletas, que competiram em diversas
categorias, desde Mirim até Master (+70
anos). A coordenação do torneio foi feita
pela MG Esportes, em parceria com os
professores de natação e o Diretor do
Parque Aquático, Wendel Rios. Houve
arbitragem profissional, placar eletrônico
de chegada, premiação com medalhas,
mesa de frutas e sorvete para as
crianças. O evento foi patrocinado pelas
empresas Horizonte Cargo e Oxclean.
O CINA é a oportunidade para os
associados desafiarem-se nas águas do
Jaraguá! Mesmo não sendo aluno da
escola de natação, é possível participar,
a partir dos seis anos e sem limite para
a categoria Master. A participação das
famílias, dando apoio aos atletas, é
característica marcante do evento. Todos

os competidores são premiados com
medalha de participação e os ganhadores
das provas recebem medalhas de ouro,
prata e bronze.
Na competição deste ano houve a
raia rápida, uma prova classificatória
diferente, que apura os oito melhores
tempos nos 50 metros livre. Dos oito
iniciais, passaram para a próxima
etapa os quatro melhores tempos e
depois ficaram os dois melhores, que
disputaram o troféu especial do torneio.
Os vencedores foram: Ana Clara Dutra
Gusmão, Hideki Goecking Hanaoka,
Isabella Tirado e Renato Zanon.
A senhora Naly Roque Teixeira
foi homenageada com uma placa de
reconhecimento por ser a atleta que está
há mais tempo na equipe do Jaraguá:
“Comecei com 39 anos e hoje estou
com 86. Aprendi a nadar aqui no Clube.
A natação para mim é minha vida".

Equipe de Nado Sincronizado do Clube Jaraguá
na abertura do CINA 2017

O Diretor do Parque Aquático, Wendel Rios, entrega
placa de homenagem à nadadora Sra. Naly Teixeira

Campeonato Mineiro de Natação Master
A equipe Master do Clube Jaraguá
esteve presente no mais importante e
disputado evento de natação de Minas
Gerais, realizado no período de 10 a 12 de
novembro no Praia Clube, em Uberlândia.
O Campeonato Mineiro de Natação Master
contou com participação de 19 equipes de
diversas cidades do Estado e um total de
310 atletas. O Clube Jaraguá apresentouse com uma delegação de 15 nadadores,
com idades entre 30 e 85 anos, garantindo
várias medalhas e troféus: 1º lugar –
11 medalhas; 2º lugar – 6 medalhas;
3º lugar – 10 medalhas. Foi uma ótima
participação, com sete campeões mineiros!
Duas atletas da equipe do Jaraguá foram
também premiadas com o Troféu Eficiência,
que contabiliza o somatório de pontos
de todo o ano: Paulina Arruda Cordeiro
(Categoria 60+ – 2º lugar) e Maria Márcia
Guerra de Souza (Categoria 75+ – 2º lugar).
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Paulina e Márcia ganham
Troféu Eficiência
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Nossos pequenos campeões!
No dia 18 de novembro foi realizado
o Festival Pequenos Campeões, com
participação de 125 alunos – de 6
meses a 12 anos – da escola de
natação do Clube Jaraguá: turmas

natação baby, touca branquinha, touca
branca A e B e touca amarela A e B. O
evento foi idealizado e organizado pelos
professores do Parque Aquático com
o objetivo de demonstrar às famílias o
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desenvolvimento dos alunos ao longo
do ano, assim como de incentivar ainda
mais a prática da natação. Os pequenos
nadadores demonstraram na piscina
o que aprenderam nas aulas e, em

seguida, subiram ao pódio para receber
a sua medalha. “Foi visível no rostinho de
cada aluno a empolgação e alegria de se
sentir um pequeno campeão”, comenta o
professor Webert Rodrigues.
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Torneios de Boliche encerram o ano

final do Cinquentíssimo

O Torneio de Tercetos do Boliche foi
realizado entre os dias 12 de setembro
e 8 de outubro, com 18 participantes
e grandes emoções. A disputa em
divisão única contou com handicap e
foi intensa na fase classificatória. Os
finalistas protagonizaram um grande
duelo e alcançaram boas pontuações.
O terceto campeão foi formado por
Gustavo, João Mathias e Rafael Gregori,
que venceram o trio Alemão, Eduardo e
Vanessa. Na terceira colocação ficaram
Clever, Rafael Lima e Igor.

O tradicional torneio de futebol
Cinquentíssimo foi prestigiado mais
uma vez pelos associados com mais
de 50 anos. Foram 122 participantes
divididos em oito times. A equipe
Amigos do Zé Carlos consagrou-se
campeã vencendo os Amigos do

Rogerinho na final, no dia 21 de
novembro, por 2 x 1. O artilheiro da
competição foi Renato Livia, com oito
gols. E Ronaldo Braz foi o goleiro menos
vazado do torneio. Logo após a final
houve a premiação e a confraternização
de atletas e convidados.

Consumo de combustível (km/l) para o Honda FIT 1.5 EXL (Flex): 8,3 km/l
(etanol) e 12,3 km/l (gasolina) em ciclo urbano (cidade) e 9,9km/l (etanol)
e 14,1 km/l (gasolina) em ciclo rodoviário (estrada). Classificação no Programa
Brasileiro de Etiquetagem Veicular na categoria: A; na absoluta geral: A; e em
emissões: A. Consulte a disponibilidade dos itens de acordo com as versões.

Associados do Jaraguá Club
têm condições especiais na
Banzai Pampulha. Consulte.
Pampulha
Av. Antônio Carlos, 7.635 • 31 3401.4100
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banzaihonda.com.br
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Minha escolha faz a diferença no trânsito.

O Torneio Individual foi disputado
por 22 participantes entre 24
de outubro e 12 de novembro,
tendo retornado este ano ao
calendário de competições do
Clube. O campeonato foi bastante
equilibrado, disputado em duas
divisões. Os resultados finais da
1ª divisão foram: Rafael Lima
(campeão), Rafael Grigori (segundo)
e Tetsuaki (terceiro). Na 2ª divisão
foi vencedor o João Carlos, seguido
de Daniel Andrade e Clever.

Esporte e solidariedade:
dupla de ouro
Walder Marra, jogador de tênis
do Clube Jaraguá, inspirou-se após
ver um de seus colegas bater de
porta em porta pedindo mantimentos
para doação e decidiu organizar a
Campanha Tênis Solidário, iniciada
em julho de 2017. Ele estabeleceu
como meta arrecadar uma tonelada de
alimentos para o Grupo da Fraternidade
Espírita Irmã Scheilla e contou com
o apoio da atleta Janaína Meireles
para alcançar seu objetivo. Meta
cumprida! Como incentivo aos atletas
foi prometido e realizado um evento

de confraternização e agradecimento,
que reuniu 120 pessoas no dia 17 de
setembro. Quem fez doações também
pôde participar do Torneio de Duplas
organizado pelos atletas colaboradores
Igor Queiroz e Helverson Fernandes.
“O objetivo principal foi disseminar o
espírito de solidariedade e envolver
as pessoas. Sou muito grato a todos
que abraçaram esta causa. Pretendo
estender a ação para outras áreas
esportivas. A nossa próxima meta
será duas toneladas!”, comenta,
entusiasmado, Walder.

Um dia de muitas histórias...
A criançada do Clube recebeu no dia
22 de outubro o contador de histórias
Kinkas Costa, com a apresentação
“O Menino que ficou amigo do Medo”.
Houve também venda de livros (de
mesmo nome), autografados pelo autor.

Após a apresentação, foi oferecida
aos sócios-mirins uma Oficina de Cup
Cake, realizada no Bar da Adega. As
ações foram promovidas pelo Comitê
Feminino em comemoração ao Dia das
Crianças.

Alegria de sobra na 1ª Gincana da Família
No dia 15 de novembro 42 famílias,
um total de 146 pessoas, divertiramse durante a 1ª Gincana da Família,
organizada pelo Departamento de
Recreação. Com a correria do dia a
dia, é difícil para os pais passarem
momentos dedicados ao lado dos
filhos e, por isso, a gincana foi
elaborada. Os participantes foram
divididos em quatro equipes, que
disputaram oito provas: corrida de
passar o prato, passar bambolê,
acerte o alvo, corrida do saco, corrida
com ovo na colher, corrida com cavalo
de pau, circuito molhado e torta na
cara. Ufa, que festa!
Ao final, todos foram vencedores
e receberam medalhas pela
participação. Parabéns, famílias!

Festa da ginástica
Alunos das aulas coletivas de
ginástica – Mix Trainning, Spinning
e Alongamento – e seus familiares
reuniram-se em confraternização no
dia 18 de novembro no Quiosque
16. Foram cerca de 40 pessoas, que
brindaram o fim de ano em uma festa
bastante animada!
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Happy Hour já faz parte da
agenda de eventos
O Happy Hour agita as sextas-feiras
dos associados. O evento surgiu para
proporcionar diversão aos sócios em
um local seguro e confortável. São,
em média, 200 pessoas por edição,
uma vez por mês, sempre das 19h30

14

às 23h30. O último Happy Hour de
2017 foi realizado dia 17 de novembro
– Happy Baile! – com apresentação de
show acústico de Everton Calazans,
que lotou o Salão Social e fechou o ano
com muita diversão.

Baile da Melhor Idade
Foi realizado no dia 22 de outubro
um baile comemorativo dos 21 anos
do Clube da Melhor Idade, que teve
como atração a Banda Dinho Trio.
O Salão Social recebeu decoração
especial e na entrada foi servido

coquetel de brinde aos participantes.
Houve grande comparecimento de
sócios e convidados, com todas as
mesas vendidas e aproximadamente
400 pessoas presentes. Foi uma
noite de muito glamour.
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PALAVRA DO SÓCIO

Alexandre Rodrigues e família
Alexandre Bastos Rodrigues
é o típico sócio apaixonado. Em
meados de 1970 tornou-se, pela
primeira vez, sócio dependente. Ele, seus pais e seus seis
irmãos frequentavam o Clube
Jaraguá. Brincadeiras na piscina
da passarela e apanhar mangas
são suas melhores lembranças daquele tempo. Além disso,
Alexandre gostava muito de praticar esportes. Ele comenta: “O
Clube me proporcionava ambien-

te ideal para a prática esportiva, além de ser muito familiar”.
Quando se casou pela primeira
vez, afastou-se do Clube. “Minha
esposa, na época, não gostava
de esportes e sempre marcava
compromisso nos fins de semana.
Fui me afastando e, quando percebi, já não era mais associado”,
lembra. Alexandre conta que sentiu muita falta das amizades, dos
torneios de Vôlei, do CIFU, das resenhas, das festas animadas, dos
bailes de carnaval e das reuniões
em volta da piscina. Por isso, há
um mês decidiu reintegrar-se à
família Jaraguense. Ele acredita
que seus filhos, no Clube, podem
conviver em um ambiente saudável, praticar esportes, fazer novas
amizades e usufruir de excelente
estrutura de lazer. Atualmente,
pelo menos duas vezes por semana, Alexandre está no Jaraguá.
E o sorriso no rosto é sua marca
registrada por ali. Seja bem-vindo
novamente!

JARAGUÁ PARTICIPA DA Reunião de Clubes
O presidente do Clube Jaraguá, Carlos Tôrres; o vice-presidente, Christian
Ayres; e o diretor administrativo, Everton Moraes participaram de reunião dos clubes de Belo Horizonte na Sociedade Recreativa Palmeiras, no dia 9 de novembro.
Houve comemoração do Dia Nacional dos Clubes Esportivos e Sociais e foram
discutidas demandas junto aos vereadores presentes: Eduardo da Ambulância,
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Leo Burguês, Dr. Nilton e Professor Wendel. Participaram representantes dos
clubes AABB, Barroca, Belo Horizonte, Cruzeiro, Ginástico, Iate Tênis Clube,
Mackenzie, Minas Tênis Clube, Oásis, Olympico, Pampulha Iate Clube e Clube
Sírio. O encontro foi organizado pela FECEMG (Federação dos Clubes do Estado
de Minas Gerais).
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Jaraguá comemora 56 anos em alto estilo
Para comemorar os 56 anos de
inauguração, o Clube Jaraguá promoveu um baile de aniversário na noite
de 24 de novembro. A festa foi no Salão Social, onde a família jaraguense
divertiu-se com bandas de primeira
qualidade: Rock Machine (com participação especial de Wilson Sideral)
e Banda Atômica, além de música ao
vivo no Belvedere. “O aniversário do
Clube é um baile tradicional em que
o associado sempre marca presença. Neste ano, mudamos um pouco o
estilo das músicas, inserindo bandas
com perfil mais moderno e os sócios
entenderam bem a proposta. A musicalidade foi muito boa e a festa teve
uma repercussão bastante positiva
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e favorável”, conta o Diretor Social,
Luciano Teotônio.
Os associados curtiram bastante
até o final da madrugada. O associado Hilbert Barbosa revelou que adora
as festas promovidas pelo Clube e
que esta, em especial, foi um espetáculo. “As bandas são excelentes e
só tocaram músicas boas, proporcionando total participação e animação
dos sócios e convidados. Somos ‘sócios de carteirinha’ de eventos como
Happy Hour, Festa Junina, Baile das
Mães, dentre outros. Festa no Jaraguá é sinônimo de diversão, alegria e
total confraternização, com organização e segurança impecáveis”. E que
venha a festa de Réveillon!
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Conselhos encerram 2017 em Confraternização
Na noite do dia 11 de dezembro, no Salão Social,
houve a confraternização dos Três Poderes do Clube:
Conselhos Fiscal e Deliberativo e Diretoria Executiva.
Na ocasião, foi lida a ata da última reunião para a
aprovação dos conselheiros e apresentada a nova
Mesa Diretora dos Conselhos, eleita no dia 27/11,
que assume para o ano 2018.
Hermes Andrade Ávila e Marcos Nilton Lima
despedem-se da presidência dos Conselhos
Deliberativo e Fiscal, respectivamente. “É sempre
um prazer participar de qualquer atividade no Clube.
Trabalhamos em prol do associado, fazendo com que
a Diretoria Executiva cumpra o Estatuto Social. A

Mesa Diretora eleita para a próxima gestão tem totais
condições de dar continuidade a esse trabalho. O importante é que os Três Poderes do Clube possam sempre caminhar juntos sem vaidade, trabalhando com
simplicidade e pelo coletivo”, afirma Hermes Ávila.
Os Conselhos ficarão sob a responsabilidade de
Paulo Pontello e Osvaldo Gandini. Este, que assume o
Conselho Fiscal, diz que as expectativas são as melhores.
“O Conselho deste ano mostrou-se muito coeso e com
uma sinergia fantástica. Vamos manter o que foi criado e
acrescentar o que for necessário dentro da minha experiência como contador. A transparência está sendo muito
importante e só tende a melhorar”, ressalta Gandini.

Paulo Pontello complementa dizendo que o desafio e a responsabilidade são enormes, mas com
o apoio dos conselheiros será possível contribuir da
melhor maneira possível. “O Jaraguá merece uma boa
gestão e precisa sempre caminhar de uma maneira
harmônica. O jaraguense vai perceber que o Clube
está sendo bem administrado”.
Na avaliação de Carlos Tôrres, presidente do 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 eles farão um excelente trabalho e desejo uma ótima
gestão, com muita tranquilidade e sucesso”, finaliza.

CONSELHO DELIBERATIVO 2018
PRESIDENTE: Paulo Henrique Barbosa Pontello
VICE-PRESIDENTE: Antonio Eustáquio Antunes Lapa
1º SECRETÁRIO: André Luiz Kury Santos
2º SECRETÁRIO: Paulo de Tarso Henriques Silva
CONSELHO FISCAL 2018
PRESIDENTE: Osvaldo Gandini Moreira
SECRETÁRIO: Marcos José Ferreira
Presidente Carlos Tôrres discursa para os conselheiros

Conselho Deliberativo 2018: André Kury,
Paulo Pontello, Antônio Lapa e Paulo de Tarso

Diretores Antônio Elias, Everton Moraes
e Ubiratan Carneiro

Diretores José Maria Duarte, João Bosco Favaro,
Cláudio Gama e o Presidente Carlos Tôrres

Cláudia Serpa, secretária da presidência, recebe homenagem do Conselho Deliberativo

18

NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2017

Vice-Presidente Christian Ayres e
Diretor Luciano Teotônio

Diretor Sinval Cossenzo e e Fátima Chalub

Diretor Robney Rocha e Flávia Fraga

Osvaldo de Paula Abreu, Geraldo Cotta, Irineu Lamounier, Marco Faria,
Marcos José Ferreira e Osvaldo Gandini
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Diretor Wendel Rios, Juliana Ayub e Luísa Ayub

Paulo Pontello, Fabily Rodrigues e Hermes Ávila
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AGENDA

Palavra da Inês

Janeiro
14 a 31 – Projeto Verão
22 a 26 – Colônia de Férias

Fevereiro
5 – Início das inscrições do CIFU
10 – Programação Carnaval: Bloco do Pirata
11 – Programação Carnaval: Matinê Infantil
11 – VaptVupt Sinuca (Categoria Prata)
18 – VaptVupt Sinuca (Categoria Ouro)
Retorno das atividades das Escolas de Esportes

Março
4 – VaptVupt Sinuca
Início da disputa do Ranking de Sinuca (Regra Brasileira)

Inês Tôrres
No Natal e no fim de ano, sempre
ouvimos a frase: vou entrar no espírito natalino. É como se ligássemos e
desligássemos essas virtudes e maravilhas, como se houvesse um botão
interruptor. E é um estado que deve ser
vivido constantemente em nossa vida.
Veja o texto abaixo:
Não, não quero ver a árvore iluminada na sala, nem quero saber
quanto gastou em presente.
Quero sim, sentir no ambiente
a mensagem viva do aniversariante
deste dezembro mágico: toda a família está reunida?
O perdão já eliminou aquelas

desavenças que ocorrem no calor
das nossas vidas?
Não quero ver a sua despensa
cheia, quero saber se você conseguiu doar alguma coisa do que lhe
sobra, para quem tem tão pouco,
às vezes nada.
Quero ver o espírito de Natal entre pais que descobrem tempo para
os filhos, amigos que se reencontram e podem parar para conversar,
na paciência com os doentes, no
ombro amigo que se oferece para
quem anda muito triste, perdido.
Quero ver o espírito de Natal invadindo as ruas, respeitando os animais, a natureza que implora por cuidados tão simples como não jogar o
papel no chão, nem lixo nos rios.
Por fim, mostre-me que o espírito de Natal entrou definitivamente na
sua vida, através do abraço fraterno,
da oração sentida, do riso franco, do
desejo sincero de ser feliz.
Façam um minuto de silêncio,
que será como uma oração do coração que vai subir aos céus, e retorna como um presente eterno, o
suave perfume de Jesus, paz, amor,
harmonia e a eterna esperança de
que um dia todos os dias serão
como os dias de Natal.
FELIZ NATAL!

Nossos parceiros

Clube Jaraguá
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@CLUBEJARAGUA

www.jaraguaclub.com.br
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