


Palavra do Presidente
Prezados (as) associados (as)

A Diretoria do Jockey Club deseja a todos um feliz 

Natal e um próspero ano novo, cheio de realizações.

Neste ano que se encerra, estamos felizes e an-

siosos para continuarmos as reformas e os investi-

mentos no clube, visando a oferecer a vocês mais 

opções de lazer e esporte.

As piscinas totalmente reformadas, com o siste-

ma de aquecimento das mesmas, parque aquático 

e chuveiros em fase final de montagem.

Nosso projeto Jockey Esporte Total foi aprova-

do no Ministério dos Esportes.

A volta das Olimpíadas Joqueanas coordena-

das pelo vice Vandinho e diretores de Esportes 

teve sucesso espetacular, com centenas de só-

cios participantes. Parabéns à Bandeira Vermelha, 

grande vencedora!

Em fevereiro vamos realizar a melhor fes-

ta de Uberaba, a espetacular Feijoada Jo-

queana, com Jorge Aragão.  Nossa revista 

“Joqueano” está bombando. Disputadíssi-

ma na cidade, ela só traz notícias boas. Es-

peramos que em 2014 elas se multipliquem.

Obrigado a todos pela confiança, com-

preensão e pelo apoio à Diretoria.

Boas festas!

Nossa capa
Jorge Aragão será uma das 
principais atrações da Feijoada 
do Jockey 2014, acompanhado 
pela bela cantora baiana Ju Mo-
raes (2ª colocada no The Voice 
Brasil) e a DJ Morgana Ferrer 
(Uberlândia). Para encerrar com 
chave de ouro, o novo sucesso 
musical a banda Beat Samba 
House Music promete levantar 
o público.
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Aconteceu

CãO DE gADO
A terceira edição do Cão de Gado aconteceu no 
dia 7 de dezembro, na Hípica do Jockey. A compe-
tição de cães de trabalho, em conjunto com a Asso-
ciação Paulista de Pastoreio (APPAS), teve provas 
abertas para cães de qualquer raça. Na categoria 
Open, o Campeão foi o Jean Cavalcanti, de Votu-
poranga, com o animal Bolt. O segundo lugar foi 
para Livino, de Castelândia, com o animal Flex; o 
terceiro lugar, para José Luiz, de Avaré, com a Nina, 
e o quarto colocado, para guilherme Ferreira, de 
Guaxupé, com Rabeca. Já na categoria Iniciantes, 
o Campeão foi Paulo, de Guaxupé, com a Timba; o 
Vice foi Lucas, de Uberaba, com o Toddy, seguido 
pelo terceiro lugar, de Roberto Boitrago, e quarto 
lugar, de Cléber, de Goiatuba. A quarta edição será 
realizada em dezembro de 2014.

PANELãO
Um dos eventos mais tradicionais entre os associados, o Panelão é a 
confraternização da turma do futebol. Os amantes da bola e dos rachas 
se reúnem para comemorar o convívio através do esporte. Os 40 sócios 
jogam há mais de vinte anos e sempre no mesmo horário, das 7 às 9 
horas aos domingos. A reunião foi realizada após as partidas de futebol, 
com muita diversão e comida boa.

DIReTORIA
A temporada é de confraterniza-
ção, por isso a diretoria do clube 
também se reuniu no dia 22 de de-
zembro para festejar o ano de reali-
zações e conquistas para o Jockey. 
Foram feitas diversas melhorias no 
clube, entre as quais uma de gran-
de impacto no cotidiano dos asso-
ciados, a reforma da piscina prin-
cipal. Além de melhorar o lazer, os 
associados poderão desfrutar do 
conforto da água quente, especial-
mente para quem gosta de nadar 
ao anoitecer.
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“O Jockey é um lugar onde 
me sinto à vontade, me sinto 
em casa. Posso ir sozinha  
e lá encontro muitos amigos. 
A piscina ficou maravilhosa,  
é uma das mais bonitas  
da cidade. É diversão para  
a família inteira.” 
NáDIA RODRIGUeS, emPReSáRIA

Dalila Rossatelli e Fernando Valim

Letícia Cristina, Pedro Antônio e Luana Maria Eduarda, Rafael, Maria Fernanda, Vander Juliano e Gabriella

Guerrinha, Gustavo, Adriano e Fred
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Gabriela Cordeiro com o filho Felipe

FLASHES

DIA A DIA
O Jockey Club é assim, 
sempre animado e lotado 
de gente bonita, curtindo, 
especialmente, a área ex-
terna. em clima de verão, 
o associado pode desfru-
tar da nova piscina para 
fazer exercícios ou relaxar. 
O Open Verão dá uma for-
cinha aos associados para 
aproveitarem a temporada 
com música ao vivo, banda 
e DJ, nos fins de semana, na 
beira da piscina. Aos domin-
gos acontecerão aulas de 
hidroginástica. Lembrando 
que, caso o tempo mude, 
as atrações serão previa-
mente canceladas em caso 
de chuva. Venha e traga sua 
turma. É diversão garantida 
para toda a família!

Igor e Ana Carolina Renato Franco e Larissa Félix

Ana Carolina e Morgana Teodoro Césio Lima e Maria Custódio
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Michele (Miss Comércio 2013)Sérgio Murilo e Andrea



Paola Saad e Indy Mello Nádia e Rosângela Cordeiro
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Angêla Barros e Eva Gonçalves
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Emílio Zurita e MarquinhoJuliana, Rovani, Juyellen e Ana Cláudia Karine, Stela, João José, Thaissa e Maria Eduarda
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Ari Rossi, Márcio e Gão

Luiz Kuerte e Marcela
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Patrícia e Júlio com Lucas e Eduardo

Ricardo e Andrea, Keilos e Kênia



FLASHES

COMEMOrAçãO NO JOCkEy
O associado e frequentador assíduo 
do setor da hípica, Rodrigo Balardin, 
comemorou seu aniversário no clube. 
Os amigos e familiares do aniversa-
riante estiveram presentes para pres-
tigiar o evento. Como toda comemo-
ração, não faltou alegria e muito papo 
bacana.
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Rodrigo Balardin com os pais José Luiz e Madeleine

Emanuel, Pato, Rodrigo e Reinaldo Rodrigo com o filho José Luiz receberam turma de amigos no Jockey Park
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CONVIDAmOS DUAS TRADICIO-
NAIS fAmíLIAS DA CIDADe PARA 
RePReSeNTAR OS ASSOCIADOS 

DO CLUBe NeSTA TemPORADA 
De DATAS eSPeCIAIS. COm O 

meSmO CARINhO qUe ReCeBem 
A fAmíLIA, OS CONVIDADOS  

ABRIRAm AS PORTAS De SeUS 
BeLOS LAReS Sem êxITO e COm-
PARTILhARAm SeUS DeSeJOS De 

NATAL E ANO NOVO COM A  
eqUIPe DO “JOqUeANO”.

em família
NATAL
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O Prefeito Paulo Piau é um frequentador 
assíduo do Jockey e passa esse amor ao 
clube para as novas gerações da família. Os 
momentos de lazer com a família, a esposa, 
heloísa, e os filhos Rodrigo e Gustavo; as 
noras Daniella e marília e os netos Tiago e 
mariana, são únicos na correria do seu dia 
a dia tão atarefado. há mais de 36 anos 
eles passam o Natal em Viçosa, na casa da 
mãe de heloísa, Dona Glória. este ano, em 
particular, a tradição será quebrada por um 
excelente motivo: gustavo e a noiva, Marília 
Bisinoto (no dia da foto estava de repouso), 
aguardam ansiosos a chegada de maria 
Paula para o dia 2 de janeiro de 2014. Pau-
lo Piau e heloísa seguem à risca a tradição 
natalina, com direito a árvore de Natal, pre-
sépio e comidas típicas.

“Desejamos aos 
joqueanos e ube-
rabenses um Natal 
com muita oração 
em família e com os 
amigos para agra-
decerem o ano que 
se encerra e se pre-
pararem para 2014. 
Muita esperança e 
expectativa em uma 
Uberaba que cresce 
e desenvolve com 
qualidade de vida.” 

Paulo Piau e Heloísa com 
os netos Tiago e Mariana; e 
os filhos Gustavo e Rodrigo 
e a nora Daniella Oliveira e 
o mascote, Huck

PRefeITO PAULO PIAU 
e fAmíLIA
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Dulce guaritá revela sua 
receita especial para o 
Natal em família:
“Para acompanhar o peru, 
nossa receita preferida é a 
Farofa de Biscoito

200g de bacon cortado em cubos
2 colheres de margarina
1 cebola grande picada
1/2 xícara de azeitonas verdes pi-
cadas
1 xícara de uvas passas brancas
2 pacotes de biscoitos água e sal 
triturados
4 colheres de cheiro verde picado

Em uma panela, frite o bacon até 
dourar. Junte a margarina e refo-
gue a cebola até murchar.
Acrescente as azeitonas picadas 
e a uva passa. Acerte os temperos 
e o biscoito triturado, formando 
uma farofa úmida.
Junte o cheiro verde picado (op-
cional) e misture bem.
Sirva com toda a alegria que o Na-
tal nos proporciona.”

Uma das famílias mais queridas 
na cidade, a família de Dulce guaritá 
não só é especial pelos seus mem-
bros, mas também pela memória do 
saudoso jornalista Ataliba guaritá 
Neto, Netinho. Idealizador e patrono 
das Olimpíadas Joqueanas, nada 
mais justo que prestar uma homena-
gem a todos os atletas e ex-atletas 
joqueanos através dessa família. No 
Natal, o clã se reúne e vira uma gran-
de festa. Onde tem alegria, tem um 
Guaritá. este ano, a reunião contará 
com cerca de 30 pessoas na resi-
dência de José fernando e Dulce, fi-
lha de Netinho. O casal também será 
abraçado pelos filhos Rafael e marcelo, 
acompanhado de sua esposa gabriela 
e do filho Joaquim “Sempre reunimos 
no dia 24 e no almoço do dia 25. Um 
delicioso motivo para encontrarmos e 
brindarmos a união familiar. fernando 
e eu temos imenso prazer em receber 
nossos irmãos e cunhados, sobrinhos, 
os amigos do coração, e as famílias de 
nossos filhos. este ano, em especial, 
receberemos a visita do Papai Noel 
caracterizado em um carro conversível 
para alegrar os netos. Gostamos de ler 
um texto e fazer uma oração a meia 
noite para nos aproximar do Menino 
Jesus. momento ideal para agrade-
cer a reunião e pedir proteção no 
próximo ano.” diz Dulce.

 

Dulce Guaritá Bento e José 
Fernando Borges Bento 
com a filha Nanda, o genro 
Nilo Jr. e a neta Mariana
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Diretor Social, Guerrinha, fala sobre a 
trajetória da tradicional festa do clube, Fei-
joada Joqueana, e revela com exclusivida-
de para a revista “Joqueano” as atrações 
de 2014. Confira. Na Diretoria Social do 
clube há 5 anos e meio, o empresário do 
ramo imobiliário Rogério Guerra é joquea-
no desde que nasceu. Como diretor Social 
desde o primeiro mandato, contribui com 
novas ideias, criatividade e empreendedo-
rismo, fazendo com que os eventos sociais 
do clube sejam melhores a cada dia e te-
nham ainda mais qualidade, segurança e 
conforto para o lazer dos associados.

feIJOADA DO 
JOCkEy 2014

Social

JOqUeANO: qUAL O SeU TRABALhO 
NO CLUBE?
GUeRRINhA: A minha função, basi-
camente, é preservar o bem-estar do 
associado, oferecendo qualidade tan-
to nos eventos sociais quanto no dia 
a dia. Cuido da parte social do clube 
e represento o Jockey em eventos re-
alizados em Uberaba e fora da cidade. 
O Jockey Club conta com eventos fixos 
no calendário, como a Feijoada, Baile 
do Cowboy, Festa Junina e o Open Ve-

rão. Promove festas também em datas 
comemorativas: Dia das mães, Dia dos 
Pais, Páscoa, Dia das Crianças e Natal.

JOqUeANO: qUAIS SãO OS DIfeReN-
CIAIS NOS eVeNTOS em SUA GeSTãO?
GUeRRINhA: Tenho muita preocupa-
ção com o conforto e a segurança do 
público em geral nessas ocasiões. Por 
isso dou ênfase a esses dois quesitos 
primordiais para realizar um evento de 
sucesso. A minha preocupação é tam-

bém em relação à qualidade dos servi-
ços prestados durante os eventos.

JOqUeANO: A feIJOADA JOqUeA-
NA Já É UmA feSTA CONSAGRADA 
NA CIDADe e ReGIãO. O qUe O Pú-
BLICO PODe eSPeRAR?
GUeRRINhA: Em 2014, a Feijoada 
vai completar seus 25 anos, bodas de 
prata, e a temática da festa será vol-
tada para essa data comemorativa. 
O evento será realizado no dia 22 de 

fevereiro, com a participação do pú-
blico, proveniente dos mais variados 
lugares do Brasil. Com essa data im-
portante, o público é quem ganhará o 
presente, ou seja, a Diretoria Social, 
representada por mim, escolheu um 
time de peso para tornar essa festa 
inesquecível. A grande atração será o 
cantor, sambista e compositor brasilei-
ro Jorge Aragão. É uma personalidade 
de renome internacional e conhecedor 
nato do samba e do carnaval carioca. 
Nada mais apropriado do que ter um 

sambista desse nível nessa festa pré-
-carnavalesca. Além de Jorge Aragão, 
a cantora baiana e segunda colocada 
no programa The Voice Brasil, da Rede 
globo, Ju Moraes. Também no time de 
atrações da Feijoada, o novo sucesso 
musical Beat Samba house music, 
banda de Ribeirão Preto, e a DJ mor-
gana ferrer, de Uberlândia, dominante 
do house music e Prog house.

JOqUeANO: qUAIS SãO OS OU-
TROS DIfeReNCIAIS DA feIJOADA?
GUeRRINhA: São nove horas de fes-
ta, das 12 às 21 horas, com serviços de 
muita qualidade. O buffet ficará a cargo 
do Agnelo, um profissional experiente e 
já acostumado a oferecer uma comida 
deliciosa aos convidados. Muita fartu-
ra de feijoada e acompanhamentos. O 
Buffet Agnelo’s (3315-5707 / 3315-4178 
/ 9963-0002 / www.agnelos.com.br) tem 
uma equipe preparada e especializada 
em eventos grandes, como a feijoada.
Outro atrativo da festa será a decora-
ção, comandada por um dos melhores 

decoradores da região, Alexandre As-
sumpção – está com a gente há anos. 
Na Feijoada deste ano, ele inovou, 
com a criação de seu lounge dentro da 
festa. O espaço oferecido ao público 
trazia muito conforto, com sofás e bar 
exclusivo. Alexandre já está preparado 
para arrasar na criatividade em 2014 e 
transformar a megaestrutura do local 
em uma festa acolhedora e com deta-
lhes surpreendentes na decoração.
 
JOqUeANO: PARA fINALIzAR, qUAIS 
OS BeNefíCIOS PARA OS ASSOCIA-
DOS NA COmPRA De INGReSSOS 
DA feIJOADA?
GUeRRINhA: Os associados do clube 
têm prioridade na compra dos ingres-
sos da Feijoada. Por isso, os sócios 
serão informados através de e-mail, 
no site do clube (www.jockeyuberaba.
com.br) e no Facebook. O sócio con-
tará com sete dias de venda exclusiva 
dos ingressos, antes dos não-sócios. 
Associados, fiquem atentos, porque as 
vendas terão início em janeiro.

Agnelo e Neidimar (leia-se Buffet Agnelo’s) responsá-
veis pelo buffet do mega evento

Lounge criado pelo expert decorador Alexandre Assumpção (by Galeria de Eventos) foi destaque na festa de 2013

Rogério Guerra, diretor social
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foi realizada nos dias 9 e 10 de novembro a 4ª etapa 
da Copa Brasil de Biribol no Jockey Park. O evento con-
tou com a participação de atletas locais e das cidades de 
Piracicaba, Campo grande, rio Claro, Araçatuba, Taqua-
ritinga, Araraquara, Americana, São Bernardo do Campo, 
Votuporanga, Lins, Ilha Solteira, franca, Barretos e San-
tos. O público se manteve fiel aos dois dias de competi-
ções, que contaram também com a presença da Campeã 
mundial de Vôlei da Seleção Brasileira na categoria Sub-
23, a atleta do Praia Clube Isabela Paquiardi.

COPA BRASIL De BIRIBOL

Esportes

Equipe Barretos (Vice-Campeã na 2ª divisão)

Equipe de Campo Grande (Vice-campeã da 1ª Divisão)

Isabela com a Equipe Piracicaba (Campeã da 1ª divisão)

Equipe de Franca (Campeã da 2ª divisão)

No dia 7 de dezembro foi realizado 
o Circuito mineiro de futevôlei, com 49 
duplas, divididas em quatro categorias. 
O evento contou com os atletas Belo, 
Vinícius e Isael, campeões Brasileiro e 
Mundial de Futevôlei. As partidas foram 
acirradas, dando a vitória na 1ª Divisão 
para a dupla Isael x Rodrigo – Rio/Ube-
raba, e o segundo lugar, para Belo x Neto 
Caixeta – Santos/Uberlândia. Na 2ª Di-
visão, o resultado final foi primeiro lugar 
para Lalazinho x Lalá – Uberaba; vices, zé 

fUTeVôLeI
Rock x Alemão – Uberaba/São Paulo. Já 
na categoria master, os campeões foram 
Isael x flavinho – Rio/Uberaba, e os vices, 
Binga x Davi – Paranaíba/São Simão. Na 
categoria mista, sagraram-se campeões 
Lalazinho x Débora – Uberaba, e vices, 
marquinho x Cláudia – Rio/Uberaba. Além 
do sucesso nas partidas, a turma do Fute-
vôlei manda bem na solidariedade. Sob a 
organização dos amigos Osvaldo Cunha 
Neto, Bruno Sallum e o apoio de Laer-
te, os atletas arrecadaram r$ 1.500,00, 

utilizados para a compra de 50 cestas 
básicas, doadas no dia 15/12 a entida-
des assistenciais da cidade. “A intenção 
da família Futevôlei é dar continuidade a 
esse trabalho e fazer a doação pelo me-
nos uma vez ao ano. quero agradecer a 
todos os jogadores que participaram e 
o apoio do diretor Flávio Bernardes dos 
Santos”, manifestou Osvaldo Neto. O Jo-
ckey também aderiu à causa e em 2014 
todos os setores do clube vão participar 
dessa boa ação.
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Esportes

O Torneio de Futebol de Campo 
edgar Lucas da Silva - Shampoo co-
meçou no dia 5 de setembro e ter-
minou no dia 19 de outubro. foram 
quatro times (Futebol/Tênis, Futevôlei/
Social, hípica/Lago e Academia/Biri-
bol/ Peteca),  disputando em campo. 
O setor de Futebol/Tênis, representa-
do por fernando xavier, recebeu o tro-
féu de Campeão; o setor Academia/
Biribol/Peteca, representado por Mil-
ton Júnior, o troféu de vice; o setor Hí-
pica/Lago, representado pelo diretor 
Rodrigo Piau, o troféu de 3º lugar, e 
o setor futevôlei/Social, representado 
pelos diretores Flavinho e guerrinha, 
ganharam o troféu de 4º lugar.

TORNeIO SeTOR x SeTOR

Se a sua proposta de ano novo 
é conquistar mais saúde, a aca-
demia do Jockey é o lugar ideal 
para você colocar em prática essa 
promessa. Com ampla estrutura 
física, o local oferece treinamento, 
seguindo uma filosofia de trabalho 
diferenciada, com o Force Health. 
A equipe da academia é composta 
por cinco professores especializa-
dos na área e mais duas estagiá-
rias, de prontidão para atender os 
associados no condicionamento 
físico e nas aulas de speed, dança, 
luta marcial, hidroginástica e nata-
ção. O funcionamento da academia 
é de segunda a sexta, das 6h às 
21h; aos sábados, das 9h às 15h, e 
aos domingos, das 9h às 13 horas. 
Para mais informações: 3318-8434.

ACADemIA

• em fevereiro de 2014, a parte ergo-
métrica da academia será toda remo-
delada, com a aquisição de dez novas 
esteiras. Após essa grande melhoria, 
nos próximos meses será a vez de 
comprar novos equipamentos, bicicle-
tas e a parte ergométrica com elíptico.
•Nos primeiros meses de 2014, será 
realizado o 2º Campeonato de Supino, 
com a inclusão de outras modalidades 
na competição, como agachamento e 
levantamento terra. As categorias se-
rão por peso para ambos os sexos. 
fique atento!

NOTíCIAS

Guerrinha e Paulo Luciano com o troféu de 4º lugar – 
setor Futevôlei/Social

Time setor Biribol/Peteca, Vice-campeões

Time Setor Futebol, o Grande Campeão do torneio

Rodrigo Piau representou o setor Hípica/Lago 
ao lado de Vandinho

Edinho, Hélio Thomé, Fernando Xavier, Edgar e Fernando recebendo o 
troféu de Campeão – setor Futebol

Thiago, Arroz, Israel, Israel Júnior e Paulo Fernando

Breno Iracy e a professora Daniela

João, William, Marcão, Igo e Xampu

FOTOS/PAULO LÚCIO
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O Jockey foi mais uma vez pal-
co para a prática de modali-
dades esportivas de alto nível. 
Nos dias 19 e 20 de outubro, as 
quadras de areia do clube rece-
beram atletas para o Interclubes 
de Vôlei de Praia. As mulheres 
mostraram talento com a bola e 
deram um show de performan-
ces. O clube recebeu o Uirapuru 
Iate Clube como oponente para 
as disputadas partidas.

VôLeI De PRAIA

Equipe 2 Jockey Park  4º colocadoEquipe 1 Jockey Centro  3º colocado

Time Uirapuru, campeão

JoQueano
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Esportes

A Liga master de Peteca aconteceu 
nos dias 29 e 30 de setembro, com a 
participação de 50 atletas locais e de-
mais cidades do Brasil, como Uberlân-
dia, goiânia, Brasília, Morrinhos e Araxá. 
foram dois dias de intensos jogos, tor-
nando o evento cada vez mais disputado 
e conhecido entre os atletas da Peteca.

PETECA

Presidente da Liga Benedito e Luciano Cartafina, eleito 
Melhor Jogador na categoria Veteranos

Edinho e Zé Adolfo, Melhor Atleta na categoria master

Zé Adolfo, Wilson e Sizenando (campeões da categoria master)

Osvaldo, Edinho, Benedito, Randal e Luciano (equipe 
campeã veteranos)

Já está virando tradição entre os frequentadores do lago a Cavalgada do 
Lago. Com iniciativa dos setores Lago e hípica, representados, respectiva-
mente, pelos diretores Renato Pato e marcelo maluf, a segunda edição da 
festa aconteceu no dia 26 de outubro. Os associados prestigiaram o even-
to, que, além da cavalgada, teve porco no rolete e música ao vivo.

CAVALgADA DO LAgO 2

Sérgio, Leco, Gustavo, Luiz Carlos, Carlos e Leandro

Os diretores Flávio, Guerrinha, Celso, Ronaldo, Edinho, Renato Pato, Marcelo Maluf e Paulo Mariano

Domingos, Duda e Delcides Paulão e Camila

Time Uirapuru 2 vice-campeão

FOTOS/PAULO LÚCIO
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Olimpíadas

A abertura das Olimpíadas 2013 foi 
realizada no dia 17 de novembro pelo 
apresentador Eustáquio rocha e con-
tou com a presença dos diretores, as-
sociados e convidados. Na solenidade 
teve discurso do presidente do Jockey, 
Edson Crema; do secretário de Espor-
tes da Prefeitura; Alan Carlos da Silva, 
e do prefeito, Paulo Piau. homenagens 
também ao idealizador das Olimpía-
das, o jornalista Ataliba guaritá Neto; 
as ex-presidentes Ney Junqueira (pa-
trono das Olimpíadas) e José Marcos 
Leão, e aos atletas do clube, em es-
pecial aos do futsal, Washington ma-
deira (Técnico), Marcelo Palis, Orestes 

OLImPíADAS JOqUeANAS 2013
Jr., Aílton Silva e Reuter Antônio ferreira. 
Houve hasteamento das Bandeiras do 
Jockey, pelo presidente, Edson Crema; 
da Bandeira do Brasil, por José Aloísio 
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ra de Uberaba, pelo prefeito, Paulo Piau.
Na solenidade, o juramento dos 

atletas foi feito por Luiz Alberto Medina 
de Carvalho e a transferência do tro-
féu, pelo atleta da Natação Raimundo 
Sarkis. A Pira Olímpica foi acesa pelos 
atletas da Hípica Maria Fernanda Brito 
e Delcides Júnior.

Para enaltecer ainda mais o evento, 
o coral da APAe “Saber Viver”, sob a 
coordenação do professor eliezer Car-
valho, fez bela apresentação musical e 

de dança, com os dançarinos Andriel-
le Oliveira e ricardo Carvalho. Para 
encerrar as Olimpíadas, no dia 1° de 
dezembro, foram homenageados os 
atletas egberto Rodrigues da Cunha, 
representando os atletas da Bandeira 
Vermelha; Nádia, os da Bandeira Preta, 
e Wagner Luiz Bernardes dos Santos. 
As Olimpíadas 2013 foram realizadas 
até o dia 1º de dezembro, com a com-
petição em 25 modalidades esportivas 
entre os atletas joqueanos.

SINUCA
Para completar as novas moda-

lidades nas Olimpíadas, a Sinuca 
também teve destaque, com partidas 
emocionantes. O público presente 
acompanhou cada tacada certeira 
desse esporte, praticado também 
nos bares da cidade. A Bandeira Ver-
melha conquistou o pódio, com 20 
pontos, contra 10 da Bandeira Preta.

magalhães, representando os associa-
dos do clube; da Bandeira de Minas 
gerais, pelo secretário de Esportes da 
PmU, Alan Carlos da Silva, e da Bandei-

PeBOLIm
quem nunca jogou pebolim 

quando criança? O jogo relembra a 
infância e faz adultos até hoje dis-
putarem com garra o primeiro lugar. 
foi assim, em clima de recordação, 
que o esporte conquistou os joque-
anos nas Olimpíadas. Com jogadas 
divertidas, a vitória teve uma come-
moração merecida pelos atletas.

3PINTI

Ronaldo Lopes, Marcelo, Raimundo, Marcelo Árabe, prefeito Paulo Piau com o neto Tiago, Edson Crema, Sogrão, 
Celso Fontoura, Fantini, Guerrinha e Rodrigo Piau, na abertura das Olimpíadas

Jorginho, Dalmo, Paulo, Edson Crema, Vandinho, Egberto, Wagner, Nádia e Sogrão, no encerramento do evento

Adolfo, Vandinho e Walter

Rômulo (vice), Dalmo e Paulo (campeão)
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Olimpíadas

esporte jogado individualmente ou 
em dupla, o Badminton é semelhante 
ao Tênis e ao Vôlei de Praia. Praticado 
com raquete e uma peteca ou volan-
te, tem como objetivo fazer com que 
a peteca toque na quadra adversária, 
ou seja, aquele que deixar a volante 
cair na própria quadra ou rebater para 
fora perde a jogada. Apesar de ser 
bem mais praticado em países asiáti-
cos e na europa, os brasileiros já são 
fortes competidores na modalidade e 
o Jockey, como sempre, inovou, ofe-
recendo as melhores tendências aos 
seus associados. O esporte é exce-
lente para desenvolver velocidade, 
flexibilidade, reflexo, além de propor-
cionar benefícios como a socialização 
e o controle emocional.

BADmINTON É NOVIDADe eNTRe 
AS mODALIDADeS DAS OLImPíADAS

“O Jockey teve a brilhante iniciativa de incluir a mo-
dalidade nas Olimpíadas. O número de participantes 
entre crianças e adultos foi muito significativo, consi-
derando que pela primeira vez teve 34 participantes. 
há possibilidade de ser criado um cronograma de 
aulas de Badminton para 2014 no clube.”  
fReDeRICO ASSUNçãO GOULART, PROfeSSOR De eDUCAçãO fíSICA

Professor Frederico com atletas do esporte Ana Victoria e Carla Goulart

No dia 23 de novembro aconteceu 
a final do Campeonato de Working 
Penning, juntamente com as Olim-
píadas no setor da Hípica. O local 
é sempre movimentado e nesse dia 
em especial o público marcou pre-
sença para conferir o esporte e as 
premiações. Além das competições, 
o evento reuniu as famílias para uma 
grande confraternização, fechando a 
temporada de provas.

CAMPEONATO  
De WORkING PeNNING

Paulo César com a filha Natália (2º e 3º lugares)

Milton, Vitinho, Leandro, José Luís, Gilbertão e Ronei Gabriel e Rafael com o pai César

Rafael Belizário (Campeão) Reinaldo com o filho Benício

A escola de equitação está 
em pleno funcionamento. Por 
isso, não deixe de fazer sua ma-
trícula. As aulas de hipismo são 
ministradas pelo professor ro-
drigo de Almeida (9648-9017), 
de terça a domingo, das 8h às 
20h, e aos sábados e domin-
gos, das 9h às 12 horas.

NOTíCIAS

FOTOS/PAULO LÚCIO
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A nova piscina do Jockey ganhou ainda mais destaque 
com as provas aquáticas que aconteceram durante as 
Olimpíadas. O 5º Circuito de Natação foi em parceria com 
a Associação Aquática Uberabense (Asaub) e fechou 
com chave de ouro o programa 2013. Após essa compe-
tição, o 2º vice-presidente do clube, Vandinho, anunciou 
que o Jockey irá retomar a equipe de Natação. Crianças 
e adultos, treinados pelo professor Alexandre Almeida, 
participaram das provas. O evento contou também com 
a participação de nadadores do Corpo de Bombeiros e 
da Polícia militar. A premiação foi pura emoção para os 
atletas participantes e para o público presente.

NATAçãO
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HOMENAgEM

Jorge, Luiz César e Luiz Alberto Medina Solange, Marta e Ângela

Daniel, Lélio, Vandinho, Vítor, Ivan, Sarkis, Luiz César, Nassif e Guido BilharinhoDaniela Ralid

Com 86 anos de idade, o atleta em 
Natação do Jockey Raimundo Sarkis ga-
nhou homenagem da Prefeitura de Ube-
raba, que deu seu nome ao Complexo 
Aquático do CEMEA Abadia. O evento 
aconteceu no dia 21 de outubro e contou 
com a presença de autoridades, como 
o prefeito da cidade, Paulo Piau; atletas, 
ex-alunos do esportista vindos de Araxá 
e demais convidados. Sarkis é um dos 
atletas mais importantes da Natação na 
cidade. São mais de 40 anos dedicados 
a esse esporte e só neste ano ele já con-
quistou 35 medalhas na categoria 85+.

Raimundo Sarkis entre os convidados Itamar (subsecretário 
de Esportes), Alcides (empresário e ex-aluno), Dorival 
(ex-atleta), Clarisse (sua esposa); prefeito Paulo Piau, Alan 
(secretário de Esportes) e Silvana (secretária da Educação)

FOTOS/PAULO LÚCIO



JoQueano

DEZEMBRO/JANEIRO 2014 29DEZEMBRO/JANEIRO 201428

Olimpíadas

Os jogos de cartas foram disputadíssimos pelos atletas. 
A Canastra, que no Brasil é chamada de Tranca, faz o maior 
sucesso nas mesas de baralho. No Jockey, a modalidade re-
cebeu atletas experientes para o jogo e conquistou o público 
presente. Assim como a Canastra, a Caxeta teve grande par-
ticipação nas Olimpíadas. Com o objetivo de fazer três trincas 
com nove cartas, o jogo tem muitas estratégias para vencer o 
adversário. O Truco, outro popular jogo de cartas, também re-
velou talentos no clube. Pode ser jogado tanto com baralho es-
panhol quanto com o francês e contar com até 12 participantes, 
divididos em grupos. Os atletas joqueanos mostraram suas ha-
bilidades com as cartas durante as Olimpíadas e serviram de 
inspiração para o público, que vibrou com as belas jogadas.

CANASTRA, CAxeTA e TRUCO

A academia participou das Olimpíadas na 
modalidade Supino. “O campeonato consiste 
no levantamento do maior peso pelo atleta com 
apenas uma repetição. O sucesso foi tanto que 
em breve realizaremos a segunda edição”, co-
memora o professor da academia, Thiago Lima 
Cruvinel. O evento contou com a participação de 
20 atletas em três categorias, definidas por ida-
des. Alexandre Alves Luiz conseguiu levantar 132 
quilos, levando o título de Campeão.

Os joqueanos têm o privilégio de 
usufruir de um dos lugares mais bonitos 
da cidade, o lago do Jockey. A natureza 
predomina no local, que é frequentado 
pelos associados também para a pesca. 
A modalidade esportiva foi incluída no 
calendário do evento. Para ninguém falar 
que foi história de pescador, a competi-
ção foi profissional, com pesca de pei-
xes grandes. e quem levou a melhor foi a 
Bandeira Vermelha, com a pontuação de 
160, contra 70 da Bandeira Preta.

PeSCA

SUPINO

Equipe Caxeta: Bandera Preta campeã 

Equipe Truco: Equipe Vermelha campeãCanastra: Rosa, Vera e Lena
Jair (campeão com maior peixe) Equipe Vermelha (campeã)

Badminton   265  140

Basquete   5  10

Biribol   40  100

Caixeta   40  140

Canastra   35  55

Cross-Country  50  100

Duathon   110  65

futebol   200  80

futevôlei   40  35

Futsal   40  100

hípica   90  90

Natação   100  40

Pebolim   20  10

Pesca   160  70

Peteca   80  55

Sinuca   20  10

Supino   40  50 

Tênis   225  220

Truco   100  40

Vôlei   40  100              

Vôlei de Areia  140  140

xadrez   15  20

TOTAL   1855  1670 

mODALIDADe                                  VeRmeLhA                          PReTA

As Olimpíadas Joqueanas retornaram com força total em 
2013. Os associados participaram com garra disputando nas 
25 modalidades entre duas bandeiras: Preta e Vermelha. As 
crianças aproveitaram para aprender novos esportes na com-
panhia de familiares e amigos. A tabela mostra a pontuação de 
cada modalidade e a classificação geral das bandeiras.

PONTUAçãO OLImPíADAS
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Olimpíadas
Com o envolvimento dos setores 

nas Olimpíadas, o Tênis não ficou de 
fora do evento e realizou partidas entre 
as bandeiras Vermelha e Preta, totalizan-
do cerca de 50 jogos. As disputas foram 
acirradas e a Bandeira Vermelha con-
quistou o pódio, com apenas 5 pontos 
de diferença.

TêNIS

Equipe Vermelha, a grande campeã, formada pelos atletas 
Giovana, Miguel, Lucas Prata, Mateus, Theodoro e Guilherme

As mulheres também marcaram presença no setor.  
Na foto, Rosa, Luiz, Mirella, Sandra e Michelle

Atletas da Escolinha de Tênis do Jockey

Uma das provas mais desafiadoras das Olimpíadas foi o Duathlon, 
com 300 metros de natação e 3 quilômetros de corrida, realizada no dia 
1º de dezembro. Na modalidade Natação, a vencedora foi Ana Cristi-
na, seguida por José Adolfo e, na sequência, os atletas Pepito e Danilo. 
Na Corrida o vendedor foi José Adolfo; o segundo colocado, Pedro, e 
o terceiro, Danilo. Na somatória de tempos, José Adolfo, da Bandeira 
Vermelha, foi o vencedor, com o tempo de 37’20”. Ana Cristina, também 
da Bandeira Vermelha, ficou em segundo lugar, com o tempo de 39’, e a 
dupla Pedro e Pepito, da Bandeira Preta, em terceiro lugar, com 42’40”.

DUATHLON

CROSS
A turma das “magrelas” também partici-

pou das Olimpíadas na modalidade Cross 
- Country, que nada mais é que uma ativi-
dade em terreno aberto ou acidentado. E 
o Jockey foi o cenário perfeito para esse 
esporte. Em meio à natureza e aos obstá-
culos oferecidos por ela, os atletas tiveram 
que ter muita disposição e força para con-
quistar os percalços do caminho. A vitória 
teve um sabor todo especial de dever cum-
prido pelos atletas de ambas as bandeiras.

fUTSAL
NOTíCIAS
• em outubro, o atleta joqueano 
Lenílson Jr. (atual nº 2 na categoria 
Até 10 anos) representou o Jockey 
Club de Uberaba na Copa gustavo 
kuerten, em Florianópolis. A Copa 
Guga é um dos principais torneios 
de Tênis do país. As competições 
somam pontos no Ranking Inter-
nacional. A competição foi realiza-
da nas quadras do Jurerê Sports 
Center (JUSC) e do Clube Doze de 
Agosto, em Jurerê Internacional. O 
nosso atleta ficou entre os quatro 
melhores do Brasil. Orgulho!
• e por falar em Lenílson Jr., o atle-
ta, juntamente com Enzo Fortes 
e Lucas Prata, vão representar o 
clube no Circuito Centro Oeste de 
Tênis, 1ª e 2ª etapas, em janeiro 
de 2014, em goiânia, e também no 
Circuito Rota do Triângulo mineiro, 
1ª etapa em Araguari e 2ª etapa em 
Uberlândia.
• A partir de janeiro de 2014, esta-
rão abertas as renovações e inscri-
ções no setor do Tênis. Para mais 
informações, fale com o professor 
Leandro Chiarelli: 9192-7052.

Pedro, Pepito, Vandinho, Cléber, Paulo Mariano, José Adolfo, Jorginho, Ana Paula, Solange,  
Carolina, Fernanda e Ana Cristina

Futsal, Luiz Alberto Medina.  O esporte 
é muito requisitado pelos associados. O 
Jockey Club de Uberaba tornou-se tradi-
cional nesse esporte devido aos vários 
títulos conquistados como Campeão es-
tadual mineiro e Campeão do Interior do 
estado e atingiu o ápice com a conquista 
do título de Campeão Centro-Oeste e tercei-
ro lugar do Brasil, no ano de 1999. “Por vá-
rias vezes, enviamos jogadores nossos para 
as seleções mineiras de Futsal, além do atle-
ta formado no Jockey de Uberaba, Amadeu 
de Oliveira Luís da Costa, que participou da 
seleção brasileira em 2003, confirmando a 
importante história desse esporte no clube”, 
conclui Luiz Alberto Medina.

O futsal teve participação especial 
nas Olimpíadas, com a presença de 
atletas das equipes de competição do 
Jockey Club desde os anos 70 até os 
de hoje. “O jogo aconteceu no Ginásio 
fúlvio fontoura, relembrando os gran-
des momentos do Futsal, uma vez que 
este foi o esporte que mais forneceu atle-
tas para a história dessas competições. 
Além da importante participação e da 
grande quantidade de atletas joqueanos, 
muitas vezes fizemos a abertura dos jo-
gos trazendo grandes equipes do futsal 
brasileiro para jogar contra nossas tradi-
cionais equipes, formadas pelos jogado-
res de Uberaba”, diz o coordenador do 
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JoQueano

Olimpíadas

FUTEBOL
Se há um esporte que é amado 

pelos joqueanos, é o futebol. Por 
isso, a modalidade manteve a tradi-
ção nas Olimpíadas, com partidas 
disputadas nos rachas. A turma da 

FUTEBOL

Equipe Futebol/Tênnis

bola fez bonito em campo e não deu 
mole nos jogos. Os dois times sua-
ram a camisa para conseguir o título 
e foi a Bandeira Vermelha que ga-
nhou a competição, com boa vanta-
gem contra o adversário.

PETECA
Para completar as novas modali-

dades nas Olimpíadas, a Sinuca teve 
destaque, com partidas emocionan-
tes. O público presente acompanhou 
cada tacada certeira desse esporte, 
praticado também nos bares da cida-
de. A Bandeira Vermelha conquistou 
o pódio, com 20 pontos, contra 10 da 
Bandeira Preta.

Marcelo, Dalmo, Marcos Alves e José Generoso 

Turma da Escolinha: Rômulo, Arlindo,  
Dalmo, Nádia e Terezinha

xADRez
Se os jogos de cartas enalteceram os talentos, no 

xadrez não foi diferente. Com partidas complexas, a ga-
rotada fez bonito e mostrou que o raciocínio precisa ser 
praticado e aperfeiçoado através do jogo. O esporte é 
uma excelente maneira de avaliar a capacidade de criar 
estratégias para vencer o oponente. Com jogadas de 
mestres, os atletas se saíram muito bem no treinamento 
mental. A Bandeira Preta saiu vencedora, com 20 pon-
tos, contra 15 da Bandeira Vermelha.

Marcelo, Dalmo, Marcos Alves e Generoso 




