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EDITORIAL
Jaraguense,
Completar 60 anos de uma instituição tradicional é motivo para comemorar todas as
metas que foram alcançadas até aqui. É poder realizar, a cada década, os sonhos dos
associados ao concretizar os nossos que é o de proporcionar bem-estar e qualidade de
vida a cada um de vocês, oferecendo sempre um serviço de primeira linha e espaços de
excelência. Assim, construímos juntos a história do Jaraguá Country Club.
Nas páginas desta edição comemorativa, o leitor encontrará o relato de várias personas,
que, ao longo dos anos, colaboraram para o legado de um dos mais conceituados clubes
sociais do Brasil.
O Jaraguá surgiu no período pós-expansão industrial e durante seis décadas conquistou
inúmeros associados. Atualmente, agrega diversas modalidades esportivas que colocam
a entidade entre uma das mais importantes do país. Com aproximadamente 85 mil m²,
o Clube oferece para os seus usuários um amplo espaço físico para a prática esportiva,
encontros familiares e sociais, além da promoção dos famosos eventos festivos como o
Réveillon e a Festa Junina.
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Desde a fundação, o principal objetivo é fazer do local o quintal da casa
dos sócios e a busca por esta finalidade é constante. Um pouco do resultado deste trabalho poderá ser notado por meio dos depoimentos
que serão encontrados no decorrer da sua leitura.
O sexagenário da fundação do Clube Jaraguá ocorreu em meio à pandemia de Covid-19. As comemorações foram realizadas seguindo todos
os protocolos exigidos pela Prefeitura de Belo Horizonte.
Parabéns ao Jaraguá e a cada um de vocês que a cada dia nos ajuda a
construir e a fortificar a história de um dos melhores clubes do país!
Boa leitura!
A Presidência.
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Sede da Fazenda Pampulha Velha na década de 1930, atual campo de futebol.

ORIGEM
A região do Jaraguá, localizada na Pampulha, é remanescente da Fazenda Pampulha Velha,
estabelecida desde o início do século XX. Posteriormente, foi dividida em terrenos. O seu crescimento foi registrado a partir do início da década de 1950, época em que parte da propriedade
dos portugueses Sadonana e seu marido Manoel dos Reis foi vendida para a construção do
Conjunto Habitacional Vila dos Repórteres. Desde então, novos empreendimentos foram surgindo, dentre eles o Jaraguá Country Club.
Toda uma extensa área de Belo Horizonte recebeu o seu nome, levando os moradores a chamarem a região de Jaraguá - uma espécie de
capim plantado na fazenda para alimentar o
gado.
O Jaraguá envolveu dezenas de pequenos bairros e seu nome passou a ser ponto de referência de todos os logradouros, vilas, bairros, parques e conjuntos que se formaram do lado de

Vista da Fazenda Sadonana (década de 30)

cá da lagoa.
Ninguém mais menciona Santa Rosa ou Parque Vaz de Melo ou Conjunto Vila Rica. Simplesmente Jaraguá. Prova de que a fama do
Clube extrapolou os simples limites das atividades desportivas para indicar uma área residencial simpática, alegre, acolhedora e tranquila.

Capim Jaraguá

Não se conhece outro clube com tamanha repercussão social e política a ponto de eliminar
antigas denominações ou de representar regiões. Isso ocorreu devido à localização e à beleza
do conjunto arquitetônico do Clube. O trabalho
das diretorias no sentido da integração clube-sociedade, o desempenho social, desportivo
e amigo dos sócios e a dedicação dos funcionários foram fundamentais para destacar a importância do Clube na comunidade adjacente.
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Mapa do bairro ( 1920 )

Quem já esteve no comando do Jaraguá
nesses 60 anos de história.

Éder Brandão de Almeida
1961 a 1968

Aloísio Pires Rocha
1968 a 1974

Vicente de Paula Pinheiro
Chagas - 1974 a 1977

Paulo de Paula Reis
1977 a 1980

Geraldo Barrote
1980 a 1998

Milton M. de Castilho 1999
a 2001

Hermes Andrade Ávila
2002 a 2004

Celso Renato Vasconcelos
de Lima - 2005 a 2007

Luiz Antônio V. Alves de
Lima - 2008 a 2010

Felisberto Carvalho Goes
Neto - 2011 a 2013

Marco Antônio de Pádua
Faria - 2014 a 2016

Carlos Jefferson Torres
2017 a 2019

Cláudio Gama
2020 a 2022
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NOSSA
HISTÓRIA
1960
Construção da Sede Social ( 1962 )
Na segunda metade dos anos 1940, o Aeroporto da Pampulha proporcionou o surgimento de novos bairros e intensificou o fluxo entre a Região Norte e o Centro de Belo

res fundou o Jaraguá Country Club. A partir daí,
iniciou-se a contagem regressiva para chegar à
inauguração do Clube.

Horizonte. A implementação de um plano
urbanístico e a construção dos bairros junto
à Lagoa da Pampulha inseriram a capital de
Minas Gerais no circuito cultural da época.

A primeira Diretoria Executiva responsável pela
administração na fase de construção e instalação do Jaraguá não imaginava que o Clube cultivaria as sementes arremessadas por eles, ou

Na década de 1950, a população de Belo Horizonte dobrou de tamanho e passou de 350
mil para 700 mil habitantes. Esses anos ficaram conhecidos como a década da indústria,
em razão do surto de desenvolvimento alcançado pelas cidades vizinhas e a capital. O
Complexo Arquitetônico da Pampulha já se
destacava como um dos maiores exemplos
da arquitetura modernista brasileira.

mesmo a grandiosidade do projeto que acabavam de lançar.
O local escolhido media aproximadamente
78.000m² e o financiamento para a compra
do terreno foi garantido pelo antigo Banco da
Lavoura com o compromisso do Clube vender
as primeiras cotas para resgatar o empréstimo.
Hoje, essa área representa aproximadamente
85.000m².

O crescimento econômico transformou o
perfil de Belo Horizonte nos anos 1960. Em 1º
de setembro de 1961, data de fundação e de
criação do primeiro Estatuto Social do Clube, Adolfo Neves Martins da Costa, Arnaldo
de Magalhães Caldeira, Charles Simão, Décio
Rocha, Éder Brandão de Almeida, Efim Kraiser, Joaquim Ribeiro Filho, José de Oliveira
Vaz, José Luiz de Andrade, Levíndo Cunha
Castilho, Mauro Roberto Maletta, Paulo Macedo Gontijo, Paulo Murilo de Lima Naves,
Pedro Paulo Penido e Waldemar Lopes Martinez¹, um grupo de ousados empreendedo-
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Na ocasião, esse empreendimento de alto significado social, veio atender e corresponder aos
anseios de grande parcela da sociedade belo-horizontina. A partir daí, com muito carinho,
cuidado, dedicação, competência e amor de
funcionários, associados e diretores, iniciou-se
uma trajetória histórica que hoje celebra 60
anos de criativas e saudáveis realizações, consolidando o Jaraguá Country Club como um
dos maiores clubes do Brasil.

Inaugurado em 23 de novembro de 1963, o
Jaraguá transformou-se num dos clubes mais
tradicionais de Belo Horizonte, garantindo la-

CURIOSIDADES

zer, esporte, entretenimento, recreação e cultura aos seus associados. Ali, estava a prova da
vitalidade do Clube e a certeza de se firmar
como sociedade associativa e participativa, organizada e respeitável. Um clube campestre de
ambiente familiar e com um jeito bem mineiro.

Piscina da Passarela (1963)

Na década de 1960, a extinta EMBRAFILME
obrigava as salas de cinema, antes da atração
principal, a exibir filmes de curta metragem
Inauguração do segundo poço artesiano (1967)

brasileiros para estimular a produção do cinema nacional. No período da inauguração do
Jaraguá Country Club, foi produzido pelos irmãos Haroldo e Rogério Fallabela, mostrando o
novo clube à sociedade belo-horizontina, com
o intuito de vender as suas cotas. Muitos sócios
as adquiriram depois dessas exibições.
Nesse período, houve bastante incentivo às
modalidades esportivas com a realização de
torneios de futebol de salão e de campo, tênis,

Baile de Debutantes (1968)

basquete, bocha, vôlei e boliche. O êxito destes
esportes foi marcante e serviu como parâmetro
para outros clubes. Eventos tradicionais foram
realizados no Salão Social, com destaque para
os bailes e jantares dançantes, festas juninas, o
Baile do Pirata no carnaval e as festas de debutantes.
Artistas famosos se apresentaram ali, como
E l i s R e g i n a , Wa n d e r l e y C a r d o s o , J e r r y
Adriane, Martinha, Nelson Ned, além de diver-

Pontapé inicial de uma partida de futebol (1966)

sos músicos mineiros. Na passarela sobre a pis-
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cina, foi promovido o concurso de Miss Minas
Gerais em 1968. Desde a sua inauguração, o
Clube pensava à frente dos demais. Foi criado
o berçário, demonstrando o cuidado e a atenção com seus bebês e crianças, que ficavam
sob os cuidados da Dona Maria Vita, chamada
carinhosamente de “Vó”.
O “Seu Edgard” trabalhou como operário na

Jantar dançante (1968)

construção do Jaraguá. Foi recrutado pelo Clube e por muito tempo foi uma espécie de “xerife”. Policiava as brincadeiras da meninada e
da rapaziada. “Naquela época não existiam os
muros e o “Seu Edgard” ficava de olho nos penetras.”³
Outra funcionária marcante foi a Dona Dina.
Dedicada, generosa e sempre sorridente, ficava responsável pelo vestiário feminino, até sua
Primeira pelada organizada no Jaraguá

aposentadoria.

“No Jaraguá, as meninas moças da socie-

¹ Depoimento do historiador Manoel dos Reis em

dade vão desﬁlar pelo salão, com ar pom-

Setembro de 2011

poso, e mesmo sorriso sincero e puro que

² Registro de jornal da época - 1967

as faz igual às ﬂores do nosso jardim.”²

³ Depoimento de Luiz Simões em setembro de 2011

Jantar de posse da segunda Diretoria Executiva
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1970
Nos anos 1970, o crescimento interno foi
grande e um novo Jaraguá surgiu dentro daquele, inaugurado em 1963. Formava-se uma
sociedade tipicamente Jaraguense. A cada
ano, o Clube se consolidava como referência

Abertura do Tatu (1972)

nas promoções e eventos sociais. Várias per-

o campo. Para surpresa de todos, a sugestão foi

sonalidades do meio esportivo como joga-

contestada. Assim, quando alguém gritou que

dores, técnicos, “cartolas”, além de políticos

esses associados pareciam com tatus, pois gos-

e artistas compareciam às festividades e aos

tavam mesmo era da terra, foi como registrar

acontecimentos realizados pelo Jaraguá.

uma marca em cartório.

No início desse período, víamos o ufanismo

Uma das grandes iniciativas do Departamento

alimentado pela conquista da Copa do Mun-

Esportivo foi, sem dúvida, a criação da Escoli-

do de Futebol. No dia em que o time brasilei-

nha de Futebol para os meninos. Muitos des-

ro se consagrou tricampeão, diante da Itália,

ses garotos, hoje, pais de família, aprenderam

a Rádio Guarani transmitiu o jogo direto do

os princípios do esporte e se fizeram grandes

Jaraguá. Como em todas as outras, “a festa

craques. Com eles foram criados os torneios

da Copa foi de pura alegria, acrescida do ex-

CIFUZINHO e TATUZINHO.

plosivo entusiasmo que durou até altas horas da madrugada.” ¹

Na década de 1970, o Jaraguá decidiu dinamizar a atividade esportiva especializada entre

O Jaraguá formou bons times de futebol

seus sócios com incentivo ao basquete, futebol

amador e foi campeão dos II Jogos Campes-

de salão, tênis, peteca, natação e vôlei. Houve

tres de Belo Horizonte.

também incremento dos esportes recreativos.
Além do boliche e sinuca, foram implementa-

O futebol foi e é uma das principais ativida-

dos o tênis de mesa, baralho, xadrez e dama.

des esportivas dos associados. Os torneios
internos começavam a ser elaborados e definidos. Inaugurado em 1971, o CIFU é considerado como o maior campeonato de futebol
de campo de clubes sociais do Brasil.
Em paralelo, o Tatu fortaleceu e conquistou
o seu espaço. O nome está ligado a um grupo de associados que usavam um campo
improvisado na parte baixa do Clube, para
suas “peladas” no fim de semana. Devido a

Time campeão do Tatu (1977)

sua regularidade, a Diretoria propôs gramar
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Em 1977, as quadras receberam nova iluminação e foram inaugurados os primeiros Jogos
Noturnos. Assim noticiava o jornal do Jaraguá:
“Nunca se viu tanta animação nas quadras.
Experimentando pela primeira vez o horário
noturno, gente da peteca, do tênis, do vôlei e
basquete se juntou em competições que valeram troféus e medalhas”. Na solenidade com-

Entrega de troféus do torneio FECEMG ( 1976 )

pareceram vários atletas e diretores de outras
agremiações.
O Jaraguá participou de todas as edições promovidas pela Federação de Clubes do Estado
de Minas Gerais - FECEMG. Essa instituição promovia competições esportivas com a finalidade
de estimular a convivência interclubes. O Jara-

Atleta Rafael Horta recebendo o troféu de
campeão da peteca dos primeiros
Jogos Noturnos ( 1977 )

guá levava sua delegação composta de aproximadamente 350 atletas com a conquista de
títulos em quase todas as modalidades. As que
mais se destacaram foram: futebol de campo
e salão (veteranos, adultos, juniores e infantil),
pedestrianismo, peteca, natação, ping-pong,
vôlei, truco, buraco, ciclismo, sinuca, xadrez,
dama, tênis e basquete. Até mesmo o hipismo

Time campeão do Tatuzinho ( 1976 )

que não era praticado no Clube levantou o troféu de campeão da FECEMG, graças ao empenho do associado Wagner Araújo. A galeria de
troféus do Jaraguá aumentava a cada ano.
As equipes esportivas ganharam projeção dentro e fora do Clube após a ampliação das quadras e melhoramentos dos campos.

Time dos funcionários ( 1976)

Novas construções esportivas foram realizadas
pensando constantemente na conservação de
seu patrimônio maior, a área verde. Sempre foi
o orgulho de todos e surpresa para os visitantes
admirarem as belas árvores e seus jardins, caracterizando-o como um dos clubes mais simpáticos de Belo Horizonte.

Bloco de carnaval ( 1977 )
1 Trecho retirado da Revista do Jaraguá de 1970
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Uma partida de futebol do CIFU ( 1975 )

Uma partida de vôlei ( 1972 )

Jogadora de tênis no Jaraguá ( 1977 )

Uma partida de basquete ( 1978 )

Juscelino Kubitschek em jantar dançante (1976)

Time de futebol de salão ( 1976 )
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Aquático. Essa construção tornou-se um mar-

1980

co na história do Clube. Muitos atletas passaram a se destacar nas competições de natação,
considerado como um dos mais completos de

Várias construções e reformas marcaram o

Minas Gerais, constituído de três piscinas para

início dos anos 1980, devido à ação do tempo

adultos, sendo duas recreativas e uma olímpi-

e ao desgaste natural provocado pela utili-

ca, três infantis além de vestiários no subsolo.

zação das dependências do Clube. Entre as
principais realizações destacavam-se a cons-

O Jaraguá prosseguia ganhando inúmeros tí-

trução da subestação de energia que elevou

tulos nas diversas modalidades esportivas pro-

o potencial energético de 113 para 300KW; a

movidas pela FECEMG.

edificação do muro em volta do clube; construção das sete quadras (duas de tênis, duas

Nos moldes da competição adulta o CIFUZINHO

de basquete e três de peteca) e complemen-

foi criado. A sua primeira edição contou com a

tação da iluminação das demais; expansão

presença de 140 crianças. Hoje, reúne aproxi-

da sauna seca e a vapor; reconstrução e ali-

madamente 300 atletas.

nhamento do Campo B; revisão da rede de
água e reformas do bosque do Tatu, dos jar-

Em 1982, foi realizada a 1ª Olimpíada do

dins, playground, entre outras.

Jaraguá com o objetivo de congregar a família Jaraguense. Assim como nas aberturas dos

Na sede administrativa, que funcionava no

torneios internos, a Olimpíada contava com a

Edifício Acaiaca, no Centro da capital minei-

presença de balizas, malabaristas, bandas de

ra, o Clube inaugurou a galeria dos ex-Presi-

música, faixas, foguetes e muita torcida.

dentes.
O Jaraguá crescia, amadurecia e consolidava a
O Jaraguá não se satisfez em ser dono de

sua identidade. Cada gestão imprimia ao Clube

uma das mais belas piscinas de BH. Nesses

seu estilo de administrar, com metas comuns

anos, foram iniciadas as obras do Parque

voltadas para o bem-estar de sua comunidade.

Telê Santana em meio às meninas do Jaraguá
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No final dos anos 1980, o conjunto esportivo do
Jaraguá já contava com cinco quadras de peteca; três de vôlei; uma de basquete; duas quadras de futsal; duas de tênis; dois grandes vestiários e um pequeno utilizado pelo futebol, além
de um salão de boliche, sinuca, baralho, xadrez,
um amplo Salão Social e um restaurante.
Cabe ressaltar, que nessa década, o Baile
do Pirata foi um marco no carnaval de Belo
Horizonte. Fazia frente aos demais clubes e
seus foliões se esbaldavam de alegria no salão
do Clube.
Baile do Pirata ( 1981 )

Abertura da 1º Olimpíada do Jaraguá ( 1982 )

Carnaval ( 1988 )
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Sauna reformada ( 1980 )

Garota Olimpíada
CIFU ( 1980 )

Piscina Olímpica ( 1981 )

Piscina Olímpica ( 1982 )
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CIFUZINHO ( 1988 )

1990
A vida do Jaraguá nos anos 1990 foi marcada
por intensa alegria, proporcionando aos seus
associados momentos inesquecíveis. O calendário de eventos com programação variada contava com atrações para todos os gostos e idades. Do tradicional Baile do Pirata ao
requintado Réveillon, passando pelas festas
juninas. Nenhuma data comemorativa era

Festa Junina ( 1998 )

esquecida, como por exemplo as Noites Jovens, o Jantar Dançante, a Garota Piscina,
Festa da Primavera e ainda os dias dos Pais,
Mães, Crianças e as festas dos funcionários.
As atividades recreativas envolviam quase
todo o corpo de associados. Eram compostas
pela sinuca, baralho, ping-pong, sauna, jogos
de salão e o Jazz.
A sinuca sempre concentrou um grande
número de adeptos. Nesses anos, o Jaraguá
atingiu recorde nacional com a participação
de 96 atletas em uma única competição.
Apesar da grande movimentação, tudo era
muito organizado. As normas eram rígidas,
com todos os atletas usando uniformes especiais.
O Salão da Sinuca dispunha de cinco mesas
profissionais. As bolas, importadas da Bélgica, davam aos usuários as mesmas condições de disputas nacionais e internacionais,
levando a excelentes resultados nas competições externas.
No Salão de Jogos, todas as mesas e cadeiras
foram trocadas. O Jaraguá brilhava nos jogos
de baralho, vencendo torneios da FECEMG.

Garota Piscina
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No tênis de mesa ou ping-pong, a criançada,

A construção da Portaria B foi muito festejada

os jovens e adultos faziam a maior farra. Mas

pela maioria dos associados. Além de facilitar o

quando a coisa ficava séria, o Jaraguá usava o

acesso à parte baixa do clube, foi resolvido, na

talento de seus atletas, conquistando vários tí-

época, o problema de estacionamento.

tulos.
Em meados dos anos de 1990, o Clube da MeAs crianças do Jaraguá contavam com uma se-

lhor Idade - CMI nascia tímido, com poucos só-

gunda piscina infantil e um playground remo-

cios, mas aos poucos ganhava força, estatura e

delado. Atendendo aos pedidos das mães, foi

conquistaria nos anos seguintes maioridade.

instalado ali um chuveiro, para facilitar o banho.

O CMI proporcionava um baile mensal, cari-

Essas áreas recebiam manutenção constante.

nhosamente chamado de Tertúlias Dançantes,

O berçário ganhava mais conforto e novos ber-

além de aulas dançantes, bingos e excursões

ços foram adquiridos.

para diversas cidades.

Nessa década, a Colônia de Férias foi incorporada ao calendário oficial do Clube. Cerca de 300
crianças se envolviam em diversas atividades e
brincadeiras. Competições esportivas e culturais, concursos de pintura e práticas artísticas,
noções de primeiros socorros, acampamentos, palestras educativas, gincanas e recreação
eram realizadas sob orientação de uma qualificada equipe de professores e monitores.
A natação, com a construção do Parque Aquático, ganhava projeção na cidade. A escolinha
crescia e contava com 500 alunos na faixa dos
cinco aos 70 anos. O Jaraguá Country Club revelava bons atletas que passaram a representar
o Estado em competições nacionais.

Sinuca ( 1992 )

“É bom recordar que o Jaraguá foi literalmente invadido pelo
encanto juvenil. Com as representantes de diversas outras
agremiações, o clube se transformaria na apoteose da beleza
para eleger a Garota Piscina. Um grande número de sócios e
convidados participou do concurso. O Garota Piscina faz parte
do calendário de evento do Estado promovido pela FECEMG.”
Trecho retirado da revista em comemoração ao 30º aniversário do Clube.
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Clube da Melhor Idade em visita a Gramado - RS

Banho de chuveiro

Bloco de carnaval “As Bonecas” ( 1994 )

Festival de Natação patrocinado pelo Jornal da Pampulha ( 1991 )
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2000
A década de 2000 assistiu ao grande movimento da natação. O II Campeonato Mineiro
de Masters foi realizado no Jaraguá reunindo
mais de 700 atletas de várias agremiações. A
equipe do Clube conquistou 40 medalhas.
Torneio de ping-pong ( 2000 )

Em meados de 2000, além das tradicionais
atividades de natação e hidroginástica, cabe
destacar o incentivo ao nado sincronizado. O
Jaraguá foi o primeiro Clube de Minas Gerais
a estimular essa modalidade olímpica e tornou-se referência no Estado. Os atletas do
Clube e interessados tinham o suporte da
Federação Aquática Mineira e da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos.
O prédio de boliche foi remodelado e reinau-

Missa das Mães ( 2001 )

gurado no início dos anos 2000. Suas instalações ganharam duas novas pistas sintéticas, com retorno automático de bolas, sendo
considerada como uma das melhores do
Brasil.
Um prédio de 200 metros foi construído para
abrigar a academia de ginástica. Os banheiros localizados ao lado da lanchonete e sob o
Salão Social passaram por completa reforma.

Equipe do Vôlei ( 2003 )

Recuperaram-se os poços artesianos e todo
o sistema de tratamento de águas das piscinas aquecidas e da Passarela.
O Ginásio Poliesportivo foi entregue aos associados com muita satisfação. Ali, sob sol ou
chuva, os desportistas estavam protegidos.
Nas quadras cobertas aparecia um novo esporte, o squash.
Visando preservar cada vez mais a área verde,
o Jaraguá consolidou parceria com a Funda-
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Copa do Mundo de Futebol ( 2002 )

ção Zoobotânica no intuito de identificar e registrar as diversas espécies nativas espalhadas
pelo Clube. Com essa iniciativa, demonstrou-se
a preocupação com o meio ambiente e o investimento em ações para proteger e preservar a
natureza.
As obras no Campo de Futebol Society garantiram medidas de largura e comprimentos oficiais. A sinuca ganhou o mirante e o Torneio

Grupo da Melhor Idade em Diamantina 2002

Vapt-Vupt reunia os sinuqueiros. Salientam-se
ainda as novas e modernas instalações conferidas ao Posto Médico.
Mais uma década de trabalho, sonhos e construção constantes no Jaraguá Country Club.
Notável pelo grande número de sócios, aproximadamente 19 mil, e uma das menores taxas de inadimplência, comparada aos demais
clubes do país. A década foi encerrada com a
reconstrução do Salão Social e com a expecta-

Coral Jaraguá no Festival de Corais ( 2002 )

tiva das comemorações do cinquentenário do
Clube.
*Textos extraídos do Memorial comemorativo do Cinquentenário do Jaraguá Country Club.

Terceto vice-campeão João Carlos, Walmir e Pujone

Squash ( 2004 )
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Festa junina ( 2005 )

Equipe do nado sincronizado ( 2004 )

Antigo Salão Social preparado para o Baile de Réveillon ( 2006 )

Carnaval ( 2004 )

Inauguração do Restaurante Seresta em ( 07/05/2005 )

Campeonato Mineiro de Natação ( 2004 )
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2010
A década de 2010 foi marcada pela criação
de alguns departamentos; pela aquisição da
casa de número 42 da Rua Amável Costa,
que passou a abrigar a Secretaria; e da casa
de número 69 da Rua Erasmo Figueiredo

Exposição dos 50 anos ( 2011 )

Silva, para fins administrativos. Foi também
uma época de muitas revitalizações, entre
elas a do Salão Social. Com área de 1.000m²,
tornou-se um diferencial e um dos melhores
do Brasil. No ano seguinte, foi palco da comemoração do cinquentenário do Jaraguá com
baile, missa e apresentações musicais. Por
seus 50 anos, o Clube recebeu homenagem
da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na
ocasião, foi entregue o Diploma de Honra

Baile dos 50 anos ( 2011 )

ao Mérito. Além disso, foi nesse período que,
anualmente, artistas de expressão nacional
se apresentaram reunindo inúmeras pessoas em seus shows.
Em 2012, surgiu o Projeto Jaraguá Verão.
Uma série de eventos simultâneos para unir
sócios de todas as idades passou a marcar os
fins de semana de janeiro e fevereiro. Ademais, 13 atletas mirins do Jaraguá compuseram a seleção de Futebol 7 Society de Minas
Gerais em diferentes categorias. Foram feitos
amistosos na Itália e Espanha, além da participação no Valência Cup, contra times europeus. Para a alegria dos peladeiros, no ano
seguinte, o Campo A foi entregue aos sócios
totalmente reformado com a grama Bermuda Celebration, a mesma usada nos principais campos de futebol do Brasil, inclusive no
Estádio do Mineirão.
Foi nessa década que criou-se o Departamento de Esportes. O setor possui várias fun-

Homenagem da Câmara Municipal de BH ( 2011 )

ções e é interligado às Diretorias de Futebol,
Esportes Especializados, Esportes Recreativos,
Parque Aquático, além de atuar em parceria
com as escolinhas e peladas. Em paralelo, foi
inaugurada a Piscina Coberta, aquecida, com
iluminação interna, vestiários e arquibancadas. Entregues ainda o Deck Norte, o Deck Sul,
mais uma quadra de saibro de tênis e a sala de
pilates.
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Em 2015, a academia completou 10 anos. Quando fundada, reunia uma média de 50 alunos.
Na primeira década de funcionamento passou
a contabilizar 1.000 praticantes que é o limite
do espaço. No mesmo ano, aprovada a Reforma
Estatutária do Clube. As alterações realizadas
no texto visaram ao bem-estar do associado e
ao crescimento da família Jaraguense. Foi lançado o “Piscina di Buteco”. O evento, inspirado
nos festivais de gastronomia da capital mineira,

Quadra de tênis ( 2012 )

se firmou na agenda do Jaraguá. Incluída ainda no calendário a feira de culinária “Jaraguá
Food Truck”.
O ano foi marcado também por investimentos
tecnológicos. Houve a aquisição de um software de gestão integrada, que unificou vários setores, e foi realizada a instalação do leitor biométrico para modernizar a entrada dos associados
no Clube. Além disso, começou a ser oferecida

Academia ( 2015 )

a natação para bebês. As aulas são disponíveis
para crianças entre seis meses e três anos de
idade, com acompanhamento dos pais ou responsáveis. Ainda no Parque Aquático, aconteceu, em 2016, o Primeiro Campeonato Interno
de Natação, CINA.
Foi criado o Departamento de Recreação e Lazer, com o foco em atividades esportivas, recreativas e educacionais para crianças e ado-

Happy Hour ( 2015 )

lescentes. Inaugurada também a quadra de
vôlei de areia, que era muito esperada pelos
Jaraguenses. Tida como o cartão postal do Clube, a Piscina da Passarela foi revitalizada nessa
época. Houve troca de cerâmicas, instalação de
rampa, de cadeira de acessibilidade e de borda infinita. Ela passou a ter a capacidade de
1.200.000 litros. A parte rasa ficou com 90cm de
profundidade e a parte mais funda reduziu de
2,20m para 1,45m, o que favoreceu a utilização
de todos.

22

Food Truck ( 2017 )

Piscina da Passarela

Em 2018, aconteceu a reforma da Portaria A e
a recuperação da Portaria B, além da implantação do novo sistema de acesso ao Clube. Foi
também nesse ano que a Piscina Coberta recebeu uma nova decoração. Foram instalados

Portaria

painéis do artista Flaviano de Souza, que fazem
parte do projeto artístico Never Clip My Wings.
As telas estavam expostas em pontos de Belo
Horizonte desde as Olimpíadas de 2016. Ademais, o Jaraguá sediou o 62º Campeonato Brasileiro de Masters de Natação, com mais de 600
atletas inscritos. Nessa época, ocorreu ainda a
ampliação do estacionamento. Um acordo firmado com a Infraero para a utilização da área
vizinha viabilizou a expansão do número de carros a serem parados no Clube. Foi instalado o
moderno sistema de som ambiente para maior
conforto dos associados no Parque Aquático e
em favorecimento à comunicação.
Palco fixo na Piscina da Passarela

Competição de natação
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Foi em 2019 que aconteceu a 1ª Copa de Futevôlei do Jaraguá. A competição teve a participação de 30 atletas. Além disso, o Clube foi sede
do XXXVI Campeonato Brasileiro de Sinuca – 2ª
Etapa, com a presença de 108 esportistas. Foi
montada no Salão Social uma grande estrutura para os jogos disputados por 10 delegações,
de diversas regiões do país. No mesmo ano,
oito Jaraguenses estiveram no Rio de Janeiro
no Campeonato Brasileiro Interclubes de Nado
Artístico. O Jaraguá foi vice-campeão brasilei-

Futevôlei ( 2014 )

ro na Categoria Infantil Nível B, campeão brasileiro na Categoria Juvenil Nível B e campeão
brasileiro na Categoria Júnior Nível B. Ainda em
2019, um palco foi fixado em frente à Piscina da
Passarela.

Projeto Verão ( 2014 )

Buraco ( 2013 )

Sinuca ( 2014 )
Páscoa ( 2013 )

Comitê Feminino ( 2014 )
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CIEJ Peteca ( 2015 )

Jarakids 2015

Natal 2015

Teatro ( 2015 )

Réveillon ( 2015-2016 )

CIEJ ( 2016 )

Baile dos Pais ( 2016 )
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Spinning ( 2016 )

Piscina Coberta ( 2016 )

Equipe Corrida ( 2016 )

Festival de Pipa ( 2018 )

Exposição de carros antigos em novembro de 2016
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Chegada do Papai Noel ( 2018 )

Futmesa ( 2019)

Show Skank ( 2013 )

Basquete ( 2017 )
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O ano de 2020 foi iniciado com algumas melhorias, como por exemplo a substituição do
piso da pista de boliche, a implantação da
nova sinalização do Clube, além da revitalização da Piscina Aquecida externa e da academia, que ganhou modernos equipamentos.
Logo em seguida, todos foram desagradavelmente surpreendidos pelo isolamento.
Em março, diante de uma pandemia que

Obra da quadra de Squash ( 2020 )

assolou o mundo inteiro, matando milhares
de pessoas em todo o planeta: a Covid-19 , o
Jaraguá Club assim como diversas instituições, precisou fechar as portas em cumprimento às determinações das autoridades
sanitárias da cidade. O Jaraguá teve o seu
alvará de localização e funcionamento suspenso. A medida prejudicou o dia a dia de
todos que vivem o Clube. Entre 20 de março e 6 de abril, foi concedido o período de

Colônia de Férias

férias para a maior parte dos colaboradores.
O Clube aderiu à Medida Provisória que trata
do Programa Emergencial de Manutenção
do Emprego e da Renda. Com isso, realizou
com 66% dos funcionários a suspensão e/ou
redução da jornada de trabalho. Seis meses
após o fechamento foi reaberto com todos
os protocolos de higiene e segurança, além
de outras renovações.
Quiosques ( 2020 )

Entre as benfeitorias , estão a pintura de todo
o Clube, inclusive dos quiosques e quadras.
Os tons de verde deram vez às variações de
cinza. Feitas as reformas da cobertura do Ginásio Poliesportivo, da Piscina Olímpica, das
saunas, do parquinho, do Campo de Futebol
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Society, a construção de uma Quadra de Futevôlei, a modernização da pista de caminhada,
a finalização das novas quadras de squash, o
aquecimento da Piscina Cogumelo, a construção do bar embaixo do Belvedere do Salão Social e do deck em frente ao bar.

Placa de sinalização

Piscina Cogumelo

Pintura da quadra

Deck

Academia
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No Ginásio Poliesportivo foi feita a substituição
da estrutura metálica que apresentava corrosão devido a um vazamento. Para reparar e
modernizar a Piscina Olímpica o projeto e o
orçamento foram aprovados pelos Conselhos
Fiscal e Deliberativo. Desta forma, contratou-se
uma empresa para avaliar os danos causados
à estrutura e para a prestação do serviço. Para
a obra foram investidos recursos para a importação de equipamentos. Já o parquinho teve a
sua área ampliada e recebeu novos brinquedos.

Reforma da cobertura da quadra

Iniciada também a transformação do Campo
de Futebol Society, que passará a ter 35x70 m
de extensão e poderá ser comparado aos melhores campos sintéticos do país. Além disso,
logo ao lado, praticantes do futevôlei terão uma
nova quadra com 12x24 m e um quiosque. Melhorias também na pista de caminhada que foi
recapeada, pintada e passou a oferecer nova
iluminação em led. Criação do espaço do futmesa com cobertura e disponibilizados novos
equipamentos para o tênis de mesa. O Salão
de Sinuca foi revitalizado com a criação da área
Sinuca Kids e as saunas feminina e masculina
passaram por manutenção e modernização. O
concessionário que utilizava o espaço do Bar e
Restaurante Seresta foi substituído. O local passou por reforma, foi entregue com visual contemporâneo e mobiliário renovado.

Obra da Piscina Olímpica

Projeto de modernização do campo e da quadra de futevôlei
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O ano de 2020 foi marcado ainda por um processo de profissionalização do Clube e pelo
recadastramento geral dos associados. Cumprindo o Capítulo V do Estatuto Social, a ação
foi fundamental para que possíveis distorções
fossem corrigidas, para que o sócio tenha sempre segurança das suas informações e para um
maior controle na portaria. Em parceria com a
Prefeitura de Belo Horizonte, realizou a revitalização da Praça Manoel dos Reis Filho, localizada em frente ao Clube. O Jaraguá ficou responsável pela manutenção do espaço, reafirmando
o seu compromisso e a responsabilidade com a
comunidade.

Pista de caminhada

Já em 2021, ano de seu sexagenário, o Clube ganhou uma mascote: o jacaré Jaguaré. A mascote foi idealizada pelo associado Vinícius Reis
Cruz, de 13 anos, que venceu o concurso realizado para a escolha da personagem. Com votação expressiva, o nome Jaguaré também foi a
escolha por grande parte dos sócios. Ademais,
pensando na praticidade dos atendimentos e
alinhado aos avanços tecnológicos, o Jaraguá
Club lançou o seu aplicativo disponível para
download em Android e IOS. Com ele, os sócios
têm acesso ao histórico financeiro, à carteirinha
digital, entre outras funcionalidades. O associado tem a comodidade de acessar os seus dados
e resolver algumas situações de onde estiver.

Evento de escolha da mascote do Jaraguá
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Handebol 2020

Reforma do Restaurante Seresta ( 2021 )

Parquinho reformado ( 2021 )

Jara Folia Carnaval 2020
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Sauna reformada ( 2021 )

Beach tennis ( 2021 )

Espaço Sinuca Kids ( 2021 )

Jarapoint ( 2021 )

Aula de hidroginástica (2021)

Halloween ( 2021 )

Olimpíada JCC ( 2021 )
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Em comemoração ao sexagenário, o Clube promoveu
no Dia das Mães e no Dia dos Pais de 2021 e também
ao longo do ano, uma campanha com a participação dos
associados. Por meio de um hotsite, os sócios puderam
sugerir uma palavra que remetesse ao Jaraguá Country
Club. Foi criada assim esta nuvem de palavras!
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PALAVRA
DOS
COLABORADORES

Em mais de meio século de uma bonita história, o Jaraguá
Country Club sempre contou com o trabalho de diversos
colaboradores. Atualmente, há cerca de 200 profissionais
treinados em prestar o melhor serviço à instituição e aos
associados, nos mais variados setores. Estas pessoas, que
dedicam boa parte do dia ao Clube, estão representadas
aqui pelos quatro colaboradores mais antigos da Casa.
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GRATIDÃO

QUASE 30 ANOS
DE BENÇÃOS
Ermira Ventura Pontes
Auxiliar de serviços gerais

José Milton de Souza
Massagista
O massagista da sauna masculina, José
Milton de Souza, é colaborador desde 1982.

A auxiliar de serviços gerais, Ermira Ventura

Nesse ano o Jaraguá contatou a Associação

Pontes, funcionária desde 1992, é a colabo-

Nacional dos Cegos à procura de um profis-

radora com mais tempo de casa. Ela conta

sional dessa área. Ele foi indicado e começou

que viu diversas construções serem realiza-

suas atividades. Milton recorda que foi muito

das, presenciou muitas reformas e assistiu

bem acolhido pela Diretoria, colegas e asso-

ao crescimento do número de associados

ciados.

pelos quais tem muito carinho.
Para ele, massagista é uma espécie de psiEm sua função, a colaboradora passou por

cólogo pois, durante o atendimento, muitos

todas as áreas e hoje faz a limpeza das sau-

compartilham suas histórias. Milton percebe

nas e da escola de dança. Ermira se mos-

que há reconhecimento dos sócios e isso o

tra satisfeita e realizada profissionalmente.

deixa muito realizado. Quando questiona-

“Gosto muito do que faço. Cuido dos seto-

do sobre o que mais o marcou dentro do

res como se estivesse cuidando da minha

Jaraguá, relembra com carinho uma home-

casa. Me dedico a todos os detalhes. O Clu-

nagem que recebeu. “Quando ﬁz 30 anos

be é muito bom, dá oportunidade para as

de Clube ﬁzeram uma festa surpresa para

pessoas que chegam aqui querendo cres-

mim. Teve música ao vivo e cantaram os

cer. Sempre incentivo os novatos. Só tenho

parabéns. Meus familiares foram convida-

a agradecer ao Clube. Daqui sai o meu sus-

dos. Recebi uma placa e uma faixa com di-

tento, o sustento dos meus ﬁlhos, os estu-

versas assinaturas de associados. Foi muito

dos deles. Quando eu sair só vou levar boas

bonito, bacana! Ficou para a história! ”

recordações. ”
Milton destaca que o Clube só cresce. Lembra
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A colaboradora comenta que teve familiares

que quando começou, a sauna só tinha dois

que também já trabalharam no Clube e

fornos e agora são quatro. Na época, só tinha

saíram daqui para alcançar novos voos. A

um massagista e, hoje, há mais três, que

palavra “bênção” define a sua relação com

também são deficientes visuais. Para ele,

o Jaraguá.

gratidão define a sua relação com o Clube.

APRENDIZADO
Cristina Margaret Miranda Soares
Supervisora de limpeza

OPORTUNIDADE
Marcelo Camilo
Sub-gerente operacional

A supervisora de limpeza, Cristina Margaret

O sub-gerente operacional, Marcelo Camilo,

Miranda Soares, trabalha no Jaraguá desde

chegou ao Jaraguá em 1983. Foi o seu pri-

de 1996. Atualmente é a segunda colabora-

meiro emprego e passou por diversas áreas

dora mais antiga – o Clube foi o seu primeiro

e setores até conquistar a função que tem

emprego.

atualmente. No Clube, conheceu a sua esposa, que na época, era atendente da sauna.

Ela conta que ao longo desses anos aprendeu muitas coisas e teve um crescimento

Marcelo conta que, além do casamento, tudo

no Jaraguá. “Há cinco anos sou superviso-

o que vive no Clube tem muita importância

ra de limpeza e faço a conferência do tra-

para ele. “Comprei meu primeiro carro aqui,

balho dos funcionários de serviços gerais.

meu primeiro apartamento aqui. Tudo fru-

Trabalhei por 20 anos no setor serviços

to do meu trabalho. O Jaraguá é a minha

gerais, fui atendente da sauna, trabalhei

vida. Meu dia a dia aqui é muito bom. É a

na Recepção, como auxiliar administrativo

minha segunda casa. É só aprendizado. O

até chegar à supervisão de limpeza. Todos

Clube é bem ativo, bem dinâmico então to-

os dias aprendo muito com o ser huma-

dos os dias aprendemos algo novo. O que

no aqui dentro. Cada um tem uma histó-

mais ensina é a convivência entre as pesso-

ria, uma diﬁculdade e vamos aprendendo

as. A maneira como tratar o próximo é uma

como é cada um no dia a dia. Tenho uma

das maiores lições que já tive. ”

trajetória aqui. ”
O colaborador recorda que onde hoje é o
Cristina relembra que presenciou mui-

Deck Norte e a Piscina Coberta ficavam qua-

to do desenvolvimento do Jaraguá. Viu o

dras de peteca. Lembra que ali colocavam

crescimento da área verde, o surgimento

as bandeirinhas das festas juninas. Todas as

das quadras cobertas, a reforma do Salão

lembranças são contadas com alegria e en-

Social, entre outros. A supervisora fica feliz

tusiasmo. Para Marcelo, aprendizado define

por ter acompanhado todo esse processo e

a sua história com o Jaraguá.

a palavra aprendizado define a sua relação
com o Clube.
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Presidentes que marcaram época no
comando do Jaraguá.

Éder Brandão de Almeida, Aloísio Pires Rocha, Vicente
de Paula Pinheiro Chagas e Paulo de Paula Reis também
são parte desta história, afinal, foram os primeiros presidentes do Clube. Porém, não encontramos em nosso
acervo dados correspondentes aos anos de 1961 a 1980. O
fato deste Memorial não conter textos referentes a eles,
não os fazem menos importantes que os demais presidentes. Lamentamos por não ter em nossos arquivos
materiais sobre as épocas citadas acima e solicitamos
que nos procurem caso tenham algum registro fotográfico ou impresso referente ao período mencionado para
resgatarmos parte da nossa história.

38

Geraldo
Barrote
In Memoriam

Gestão: 1984 a 1998

Jaraguá no cenário social
O ex-presidente Geraldo Barrote esteve à frente do
Jaraguá Country Club entre os anos de 1984 e 1998.
Suas cinco gestões acompanharam o grande desenvolvimento socioeconômico que o Brasil vivia
e o Clube também apresentou considerável crescimento. Na ocasião, houve a expansão do Parque
Aquático com a construção da Piscina Olímpica e
da Externa, que hoje é aquecida; a criação de mais
um campo gramado com medidas oficiais, o Campo B e a implantação da primeira sauna. Nesta época, a sede administrativa do Jaraguá funcionava no
Edifício Acaiaca, no Centro de Belo Horizonte, onde
foi inaugurada a galeria dos ex-presidentes.
Durante a fase de administração de Barrote, o Clube foi palco de muitos bailes, inclusive o do Pirata,
um marco do carnaval dos Jaraguenses. Além disso, aconteciam vários shows de artistas renomados.
Devido a isso, o Jaraguá começou a ganhar notoriedade e passou a ser reconhecido pela sociedade belo-horizontina e também por outros clubes
sociais.
Foi ele que em junho de 1996 oficializou a criação
do Clube da Maior Idade. Posteriormente, chamado
de Clube da Terceira Idade até ser nomeado Clube
da Melhor Idade. O Jaraguá proporcionava um baile mensal, o Tertúlias Dançantes, além de bingos e
excursões para diversas cidades. Até hoje o grupo se
reúne e promove eventos. Geraldo Barrote faleceu
em agosto de 2018.
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Milton Miranda
de Castilho
Gestão: 1999 a 2001

Família construída dentro do Clube
O ex-presidente Milton Miranda de Castilho relembra que teve momentos marcantes no Jaraguá Club,
onde é sócio desde 1979. Participou da fundação da
‘Pelada do Osmar’ e da ‘Pelada Sexta Super’. Antes
de presidir o Clube, implantou o futevôlei. Milton
conta que os jogos começaram em uma quadra de
cimento, mas depois, ao lado do Campo B, construiu
uma quadra apropriada para a prática do esporte.
Na época, recém-casado e sem filhos, recorda que
construiu a família dentro do Clube. O primeiro filho
nasceu dois anos após adquirir a cota. Em seguida
vieram os outros dois. “Meus meninos foram criados
aqui maravilhosamente. Vivemos momentos ímpares. Todos conheciam meus filhos e eles conheciam
todo mundo. O Jaraguá sempre foi muito família.
Não era preciso se preocupar com filho. Eles ficavam se divertindo na piscina e jogando bola. Na hora
das refeições iam sozinhos ao restaurante e sabiam
onde nos encontrar. Meus filhos foram criados com
o maior respeito, com a maior amizade, todos gostavam deles. A minha vida aqui dentro sempre foi maravilhosa. Ganhei um netinho que hoje já está com
20 anos. Estamos na terceira geração no Jaraguá.
Eu e a minha esposa sempre estivemos nos eventos.
Participamos dos torneios de buraco, jogávamos a
noite toda. Sempre foi muito bom. ”
Milton enfatiza que de tudo o que vivenciou no
Jaraguá o mais significativo foi a criação dos filhos
e ter ficado por três anos à frente da Presidência.
Ele que já participou do futebol, do futevôlei e dos
campeonatos de buraco, hoje compete nas partidas
de truco.
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Hermes
Andrade Ávila
Gestão: 2002 a 2004

Investimentos para o associado
Para o ex-presidente Hermes Andrade Ávila, o ano de
1999 marcou o início de uma renovação para o Jaraguá
Country Club. A partir dessa época, a cada administração, a profissionalização se tornou uma constante e
hoje é reconhecido como um clube empresa. Ele explica que se trata de um clube família, um dos melhores
de Belo Horizonte e também um dos mais bem administrados de Minas Gerais.
Hermes destaca que, com o passar dos anos, o Clube se
preocupou com investimentos para assegurar a qualidade e o bem-estar aos associados. “O Jaraguá não
tem mais para onde crescer. O espaço físico dele está
no limite. As futuras administrações vão ter que verticalizar o Clube. Cada presidente fez a sua parte e deixou
a sua marca, como por exemplo, as quadras cobertas,
a sinuca, o Salão Social, a Piscina Coberta e aquecida
e a implantação do nado sincronizado também foram
marcos. ”
Hermes é sócio do Jaraguá desde 1989. Ele sempre gostou de jogar bola e relembra que quando chegou ao
Clube não conseguia vaga para participar das peladas
organizadas. Mas logo em seguida participou do tradicional CIFU. Dessa forma, fez novos amigos e recebeu
a sugestão de fundar a sua própria pelada. Para isso,
teria que garantir a presença de ao menos 30 sócios.
Ele e mais dois amigos fizeram uma carta solicitando
um horário e tiveram concedidos os sábados, às 13h.
Era fundada ali, há 32 anos, a “Pelada do Meh” (Marcelo, Eymar e Hermes) que até hoje agrega muita gente
com bola, resenha, churrasco e cerveja.
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Celso Renato
Vasconcelos
Gestão: 2005 a 2007

Conforto e lazer de qualidade
O ex-presidente Celso Renato Vasconcelos recorda
que a partir de 1999 foi iniciada uma grande expansão no Jaraguá. Além disso, foram valorizados o preço da cota, a parte social e incrementadas algumas
construções A partir disso, os trabalhos passaram a
ser conduzidos por profissionais especializados contratados pelo Clube, como engenheiros, arquitetos e
paisagistas. Ele conta que tudo sempre foi feito com
muito profissionalismo e dedicação. Um exemplo é
a reforma da Piscina Olímpica, baseada nas melhores piscinas do país. Ou seja, as administrações procuram se inspirar no que há de melhor e mais moderno em termos de infraestrutura.
Vasconcelos acrescenta que o Clube sempre significou muito para os seus sócios. “O Jaraguá simboliza qualidade. Como Belo Horizonte não possui
praias e boa parte dos associados moram nas imediações, o Clube é uma ótima opção de lazer; todos
os dias e para todas as faixas etárias. A proximidade
do Jaraguá com os sócios faz com que a frequência seja acima da média em relação a outros clubes
da cidade. São muitas as opções oferecidas: piscinas,
praças de esportes, Salão Social, academia, sinuca e
sauna – todos os locais são bastante confortáveis e
construídos com enorme bom gosto. Os jardins são
um diferencial e tratados com cuidados especiais de
jardineiros experientes e paisagistas. ”
Sócio desde 1978, Vasconcelos criou os filhos nas
dependências do Jaraguá e reside ao lado do Clube. Atualmente, é Membro da Comissão de Ética e
Disciplinar do Conselho Deliberativo e aos domingos
participa da “Pelada dos Quarentões.”
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Luiz
Vasconcelos
In Memoriam

Gestão: 2008 a 2010

Um sonho concretizado
“Se existe um assunto que gosto de falar é sobre o Clube Jaraguá. Quando o Luiz se realizou como Presidente,
a meta era trabalhar pelo Clube, manter a ordem e se
preocupar com o bem-estar de todos, para que os associados se sentissem realmente na sua segunda casa.
Ele se dedicava 24 horas para que todo o seu trabalho
sempre fosse claro, evidente e transparente. Ele confiava na equipe de diretores fiéis que tinha.
O Luiz sempre foi uma pessoa muito querida dentro
do Clube, pelo menos para a maioria, teve o trabalho
valorizado e o caráter reconhecido. Posso dizer também que a obra do Salão Social era o sonho dele e uma
prioridade. Ele conseguiu atingir o objetivo! O Clube
realmente precisava de um salão digno para a família
Jaraguense.
O mais importante disso é que permaneceram as amizades que marcaram a nossa vida. Saí do Clube Jaraguá
em 2017, mas ele não saiu de dentro de mim. Foram 40
anos bem vividos neste Clube tão querido”.
Palavras de Vera Lúcia dos Santos Lima, viúva do
ex-presidente Luiz Vasconcelos, falecido em maio de
2016.
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Felisberto
Góes
Gestão: 2011 a 2013

Estímulo para o bairro
O ex-presidente Felisberto Góes entende que o
Jaraguá Country Club foi o percursor do desenvolvimento da área onde está localizado. Conta que
o Clube deu nome à linha de ônibus que atende a
toda região. Com o passar do tempo, foi o grande estimulador habitacional do bairro. Segundo Góes, vários imóveis construídos no entorno são anunciados
tendo como referência o Jaraguá Club.
Ele, que é sócio desde a década de 1980, recorda que
o Jaraguá surgiu como clube de campo por causa
da distância do Centro da cidade. Sabe-se que na
inauguração só existiam os campos de futebol, uma
quadra de tênis e a Piscina da Passarela. Góes ressalta que o Jaraguá não foi projetado com os detalhamentos de como ficaria quando as obras estivessem
prontas. “Fomos construindo os nossos espaços de
acordo com as necessidades e com o crescimento
do número de sócios. Hoje, temos um clube que
atende a todos os anseios de nossa sociedade. Sem
perder totalmente as características de um espaço
campestre, temos locais e atividades que somente
o Jaraguá possui. Assim é com o boliche, o nado artístico e o nosso “CIFU” com mais de 40 anos. Outra
característica ímpar são os nossos 22 quiosques distribuídos nas extremidades. Esse é um grande diferencial. ”
Góes viu os filhos crescerem nas aulas de natação
e futebol. Ele participa da “Pelada da Amizade”, às
quintas-feiras, e da dos “Quarentões”, aos domingos. É frequentador assíduo da sauna e adepto das
massagens.
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Marco Antônio
de Pádua Faria
Gestão: 2014 a 2016

Lugar de interação
O ex-presidente Marco Antônio de Pádua Faria aposta
que o Jaraguá Club é a extensão da casa de muitos sócios, principalmente daqueles que o frequentam todos
os dias e do público que já chegou à terceira idade. Por
oferecer conforto e diversas atividades, torna-se muito
importante para quem, por exemplo, já se aposentou e
busca um espaço de convívio e lazer.
Ele, que frequenta o Clube desde que nasceu, pois, o
seu pai era sócio fundador, destaca como mais relevante na história do Jaraguá a interação proporcionada à
vida dos associados. “A pessoa que já parou de trabalhar levanta da cama e pensa no que irá fazer. Aí tem
o Jaraguá! O mais importante é ter aonde ir e poder
passar os dias. Isso dá uma sobrevida. Isso é fantástico! O Jaraguá é movido a esporte, a peladas, a futebol.
Tem gente com idade avançada que ainda joga bola e
participa da resenha.” Faria acredita que o Clube, com
toda a estrutura de bem-estar que oferece, é de suma
importância para a sociedade Jaraguense e também
contribui muito para a região.
Ele considera que como ex-presidente, a maior conquista dentro do Jaraguá foi a de conhecer muitas pessoas de boa índole e com as quais mantem laços de
amizade. Já como sócio sempre desfrutou de várias atividades, entre elas o futebol de campo, a Área do Tatu, a
sinuca e a sauna. Atualmente, participa da “Pelada dos
Quarentões” e da “Pelada da Amizade”. Desde 1982 tornou-se proprietário da cota, ao lado da esposa e de suas
duas filhas que cresceram no Jaraguá.
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Carlos J.
Torres
Gestão: 2017 a 2019

A grandeza de um clube
O ex-presidente Carlos Jefferson Torres é sócio do
Jaraguá desde a década de 1970. Ele era dependente de seu pai e, quando casou em 1988, tornou-se sócio proprietário. Adepto de vários esportes, comenta
que os campeonatos CIFU e Tatu são de suma importância para o Clube. Para ele, o futebol consagra
e eleva o Jaraguá ao patamar de hoje, ou seja, tornou-se um clube forte. Carlos enfatiza que as crianças precisam de um local para praticar o esporte e o
Jaraguá é o lugar.
Não só o futebol, mas todos os esportes têm vez
dentro do Clube e colaboram com a qualidade de
vida dos sócios, conforme explica o ex-presidente.
“A melhor coisa para a nossa mente é o esporte. Ele
alivia todas as dores, as sensações ruins, o estresse
e a fadiga. É importante fazer exercício e o Jaraguá
contribui para isso. Tem a natação, a sinuca. É um
lazer, você faz uma higiene mental e alivia as suas
dores. Tanto dores físicas como mentais. Temos pilates, dança, tudo isso é exercício. O Jaraguá é grande
por causa disso. Ele nunca será um clube pequeno.
A tendência é só crescer. O bairro cresceu demais e
fizeram muitos prédios, vieram diversas famílias. E
família quer lazer, quer tomar sol e isso em apartamentos não existe.”
Carlos, que criou a filha nas dependências do
Jaraguá, participa da “Pelada dos Milionários “e da
“Pelada dos Quarentões”. Além disso, joga peteca, sinuca e é frequentador das piscinas. Para ele, a convivência de vários anos com o seu pai foi o que o fez
gostar de clube e, hoje, não consegue viver sem o
Jaraguá.
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PRESIDENTE
GESTÃO 2020 - 2022

FUTURO DO JARAGUÁ
Estar na Presidência do Jaraguá Country

operando aqui. O Clube tem vida própria,

Club no ano de seu sexagenário é uma ex-

tem o caminho dele. Não pode ser uma coi-

periência gratificante para Cláudio Gama.

sa de diretor, de presidente senão ficamos

Sócio desde 1985, se sente lisonjeado por

muito vulneráveis. Se amanhã sair um e en-

participar deste momento. Ele considera

trar outro muda o Clube. O Clube tem uma

que esses 60 anos são bem representativos

história e precisamos ser subservientes a

para o Clube que sempre evoluiu e é vitorio-

ele. O Jaraguá não tem limite para cresci-

so. Cláudio reconhece que os ex-presidentes

mento. No futuro o vejo com mais de uma

contribuíram para conduzir o Jaraguá até

sede. Nos espelhamos nos maiores clubes

aqui e que ele é mais um que já faz parte

de Minas Gerais e procuramos seguir como

disso. O Presidente disse que olhando para

exemplo. Em algum momento, o Jaraguá

as gestões anteriores, visualiza um processo

vai passar por uma limitação física e vai

progressivo e um trabalho assertivo do Clu-

transcender. A população provavelmente

be que hoje é uma referência em Belo Hori-

vai crescer e se nós quisermos continuar

zonte. Ele considera que cada gestor passou

com a evolução do Clube, provavelmente

com as suas características, mas todos dan-

teremos que pensar em mais uma sede.”

do prioridade à saúde financeira do Jaraguá
e a qualidade dos investimentos, resultando

Apaixonado pelo Jaraguá, Cláudio se iden-

assim em um clube sadio financeiramente

tifica muito e o considera parte de sua vida

e em sócios satisfeitos.

e a sua casa. Atualmente participa da “Pelada dos Milionários” e da “Pelada do Ma-

Pensando em futuro, ele pretende entre-

rimbondo”. Além disso, é adepto da sauna e

gar um Clube onde se tenha a menor inter-

frequenta o Parque Aquático. Shirley, a sua

ferência possível da Diretoria Executiva, do

esposa, também é bem atuante e os filhos

presidente e do vice. “Que o Jaraguá seja

começam a trazer os seus netos para as

conduzido pelos profissionais que estão

brincadeiras no parquinho.
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ESPAÇO
DO
LEITOR
Em outubro de 2021, chegou ao Clube, endereçada à mascote Jaguaré, uma carta da pequena associada Laura Araújo Biaggio, de 11 anos.
Ela relatou como imagina o Jaraguá daqui a
algum tempo. Sem poupar imaginação, acredita que todos os avanços tecnológicos serão
acompanhados.
Achamos a iniciativa da pequena Laura tão in-

Laurinha
CARTA DA

teressante que o Clube decidiu publicar como
uma forma de que todo associado pense como
será o nosso Clube daqui para frente.

“Belo Horizonte, 03 de Outubro de 2021
Querido Jaguaré,
Estava pensando em como seria o
Jaraguá no futuro, como você acha que
vai ser?
Eu acredito que haverá, na entrada, reconhecimento facial, carrinhos movidos a
energia solar onde você seleciona o local
e ele te transporta até o local, robôs trabalhando como atendentes dos decks,
monitores, piscineiros, entre outros, controle de temperatura nas piscinas e piscinas tratadas com ôzonio.
Abraços, Laura Araújo Biaggi.”
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Década de 1960

Jaraguá na imprensa
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O Memorial de 60 anos do Jaraguá Country Club é inspirado e atualiza o acervo histórico da
instituição. O objetivo deste material é fazer com que o associado tenha conhecimento da
importância do Clube na construção do caráter das pessoas que o frequentam e para toda a
região. O nosso trabalho respeitou e foi baseado no Catálogo Memorial de 50 anos do Clube.
Isento, sem contexto político e com vistas exclusivamente para o associado.
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Uma semana inesquecível para comemorarmos juntos o
aniversário de 60 anos do Clube Jaraguá.

Peça Ignorância ( 23/11/2021 )

Talk show com Fernando Meligeni
e André Kfouri ( 24/11/2021)

Stand up com Geraldo Magela ( 25/11/2021)

Happy Hour com Tianastácia ( 26/11/2021 )

Show do Só Pra Contrariar ( 28/11/2021 )
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