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EDITORIAL

Palavra do
Presidente
Wilson Alvarenga de Oliveira Filho assume a presidência do PIC e fala dos desafios e
das novidades da sua gestão
A nova Diretoria do Pampulha Iate Clube, que vai comandar o PIC durante o biênio
2018/2020, tomou posse no dia 18 de maio.
O presidente é o administrador de empresas
e empresário do ramo hoteleiro e farmacêutico, Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, de 68
anos, natural de Barão de Cocais. Wilson é
casado com Maria Lúcia de Araújo Alvarenga,
com quem tem três filhos - Flávia, Alessandro
e Clarissa; e quatro netos - Felipe, Lucas, Júlia
e Daniel.
Sua trajetória no PIC começou há mais
de 30 anos ocupando posições distintas, o que
lhe assegurou uma visão privilegiada do Clube.
Gerenciou os departamentos de Recursos Humanos e Financeiro, foi vice-presidente e hoje
é Conselheiro Nato. Adora festas, participa de
todos os eventos e não abre mão da sua rotina
semanal de jogar peteca e bater papo com os
amigos.
O que significa assumir a presidência
do PIC? Assumir a presidência do Pampulha
Iate Clube é para mim motivo de muito orgulho.
Tive a honra de trabalhar com muitos dos ex-presidentes que comandaram o PIC. Conheço a marca administrativa de cada um deles.
E será no trabalho, no comprometimento e na
seriedade destes homens que irei me espelhar
para realizar minha gestão. Abraço com alegria
a nobre missão de trabalhar incansavelmente
por este Clube, na construção do “PIC do Futuro”.
O que os sócios podem esperar da sua
gestão? Muito trabalho e dedicação. Continuar zelando pelos ideais da Família PIC com o
mesmo empenho e interesse dos meus antecessores. Preservar o excelente conceito que
o PIC goza junto à sociedade bem como seu
exuberante conjunto arquitetônico que reúne
as obras de três grandes mestres - Oscar Niemeyer, Burle Marx e Cândido Portinari.

Qual é o maior desafio de administrar
um Clube como o PIC? O grande desafio de
administrar um Clube, sobretudo em momentos
de crise como a que o país atravessa, é manter
seu quadro social ativo. Por isso, teremos como
foco a fidelização dos nossos associados oferecendo a eles novidades e uma programação
social e esportiva para todos os gostos, para
que os sócios tenham cada vez mais motivos
para frequentar o Cube. Mostrar que o condomínio pago mensalmente significa, antes de
tudo, qualidade de vida e não despesa.
O que vem a ser o “PIC do Futuro”?
O PIC é um dos mais conceituados Clubes de
lazer do país. Tem um passado de glórias e tradição junto à sociedade e o mérito e a liderança
dos projetos de vanguarda como este que está
sendo implantado. O Projeto “PIC do Futuro” é
um Planejamento Estratégico muito amplo, que
foi elaborado com cuidado e que prevê inovações e intervenções em várias áreas do Clube,
de forma gradativa.

do em atender de forma positiva aos desejos
destes mesmos sócios, tenho procurado ouvir
suas sugestões que serão objeto de minha
análise e dos demais membros da Diretoria.
Durante minha gestão, manterei um
canal aberto com todos, estarei atento aos
anseios dos associados e procurarei, com criatividade, acrescentar novas opções de lazer
para todas as faixas etárias, sobretudo, para as
crianças que representam o futuro da Família
PIC.
Dirigir o PIC não é tarefa fácil. É preciso
muita dedicação, competência e responsabilidade. E ao realizar o sonho de presidir este
Clube que eu tanto amo, peço o apoio de todos
e que Deus que me ilumine para que eu possa
fazer o meu melhor.
Um abraço e obrigado!

Como este projeto vai beneficiar os
sócios? As famílias da nova sociedade vivem
hoje nas suas casas, protegidas por segurança
particular. Nos finais de semana, anseiam por
um espaço saudável para o descanso, práticas esportivas, recreativas e de lazer. Neste
contexto, os clubes sociais ganham cada vez
mais importância na vida das pessoas. Através
do “PIC do Futuro” vamos oferecer aos sócios
aquilo que eles esperam do PIC e apostar naquilo que motiva sua ida ao Clube. Este projeto
prevê a criação de novos serviços e uma programação social e esportiva super dinâmica e
atraente para sócios de todas as idades. Tudo
dentro do padrão de qualidade PIC.
Deixe uma mensagem para os sócios.
Toda mudança na direção do PIC gera grande
expectativa por parte dos associados. Pensan-
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Presidente
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nova Diretoria
Diretoria eleita para o biênio 2018/2020 toma posse durante prestigiada solenidade
no PIC Cidade

Durante prestigiada solenidade no PIC
Cidade que reuniu ex-presidentes, conselheiros, sócios, familiares e funcionários, a nova
Diretoria eleita para o biênio 2018/2020, cujo
presidente é Wilson Alvarenga de Oliveira Filho, tomou posse no dia 18 de maio de 2018.
Juntamente com a Diretoria que irá dirigir o
Clube nos próximos dois anos, também tomaram posse membros do Conselho Deliberativo,
para os mandatos 2018/2024 e 2016/2022 (em
substituição); e para o Conselho Fiscal, para o
mandato 2018/2020.
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Na ocasião, foram empossados ainda
os Conselheiros Natos Alexandre José de Andrade, Carlos Alberto Rangel Proença, Eduardo Jorge Carneiro, Geni Mancini, José Carlos
Câmara, Maurício de Abreu Soares, Último de
Moura Santiago e Wilson Alvarenga de Oliveira
Filho.
Antonio Eustáquio da Rocha Soares
passa a ocupar agora a presidência do Conselho Deliberativo do Clube.
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Diretoria - Mandato de maio/2018 a maio/2020

Presidente :
Wilson Alvarenga de Oliveira Filho
Vice-Presidentes:
Afonso Otávio Cozzi
Vice-presidente de Recursos Humanos

Presidente
Antonio Eustáquio da Rocha Soares
Mandato de maio/2018 a maio/2024

João Henrique Franco Garcia
Vice-presidente de Obras e Reformas

Arnaldo Costa Rezende, Carlos Roberto Rodrigues Teixeira, Cristiano Francisco Alkmim França, Cristiano Pastor Ferreira de Melo, Hebe Del
Kader Batista Bicalho, Helmer Cordeiro de Azevedo, Iosque Cabral de Almeida, João Gualberto dos Santos, João Maurício Pereira dos
Santos, Joaquim Resende, José Alves Teodoro, José Gonçalves da Silva Mendes, José Luiz
Nobre Ribeiro, Núncio Aurélio Braga, Rogério
Soares Pinheiro, Rubens Monteiro Andrade,
Samyr Khoury Abras, Sérgio Chaves, Sérgio
Manoel Gandarela Diotaiuti, Wilson Menezes
Melo.

Leonardo Starling de Barros
Vice-presidente de Tecnologia e Informação

Mandato de maio/2016 a maio/2022
(em substituição)

Rômulo Correa Moreira
Vice-presidente Comercial

Helvécio Antonio da Trindade e Luciano Rusewell Nepomuceno Fagundes.

Arnaud Gazzi e Veiga
Vice-presidente Financeiro e Contábil
Carlos Alberto Rangel Proença
Vice-presidente Secretaria
Helvécio Antonio da Trindade
Vice-presidente Predial do PIC Cidade
Jamil Nahass
Vice-presidente de Saúde

Conselho Fiscal

Conselho Deliberativo

Mandato de maio/2018 a maio/2020
Alexandre José de Andrade, Hudson Venâncio
da Silva, Jair Araújo, Pedro Julião Rodrigues
Ferreira e Sérgio Leite de Oliveira.
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Discurso
Wilson Alvarenga de Oliveira Filho
Senhor Presidente do Conselho Deliberativo do Pampulha Iate Clube, na pessoa de
quem cumprimento todos os ilustres integrantes desta mesa.
Senhores Conselheiros, membros da
Diretoria, senhoras e senhores, familiares, associados e funcionários do PIC.
Sinto-me extremamente feliz e honrado
de estar aqui hoje compartilhando este momento importante para todos nós e que representa
um marco na minha vida. Sem me estender
muito, gostaria de fazer um breve relato da minha trajetória neste Clube.
Minha história no PIC começou há 30
anos, em 1988, quando fui convidado pelo então presidente Félix Moutinho para trabalhar
como consultor na área de Recursos Humanos, tendo Carlos Roberto Vasconcelos Novais
como vice-presidente. Período, em que desenvolvi um intenso trabalho com os profissionais
do PIC.
Na gestão do presidente Edison Simão
e a convite dele, em 1990, deixei de ser consultor para integrar o quadro de funcionários como
Gerente de RH.
Quando Antonio Mafra assumiu a presidência, quatro anos depois, foi me dado o desafio de gerenciar o setor Financeiro do Clube,
cuja vice-presidência na época era ocupada
por Antonio Eustáquio. Neste cargo permaneci
até o ano 2001.
Em 1998 me tornei sócio do PIC. Assim, passei a frequentar a sede da Pampulha
nos finais de semana.
Em 2006, já apenas como associado,
na gestão do presidente Evandro Veiga Negrão
de Lima me tornei Conselheiro. E, em 2008, o
então presidente Carlos Augusto Passos me
convidou para assumir a vice-presidência Financeira do PIC, cargo que ocupei durante 10
anos, até esta data, quando tive o prazer e a
alegria de ser indicado por Antonio Eustáquio
para sucedê-lo e presidir o PIC pelos próximos
dois anos.
Ao longo desses 30 anos de convívio
diário no Clube, ocupei posições distintas:
como funcionário, associado, conselheiro e
vice-presidente, o que me permitiu enxergar o
cenário do PIC por ângulos diversos de forma
bem ampla e até privilegiada, eu diria.
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Tive a honra de trabalhar com todos os
ex-presidentes aqui presentes, por quem manifesto meu respeito e admiração. Conheço a
marca administrativa de cada um deles. E será
no trabalho, no comprometimento e na seriedade destes homens que irei me espelhar para
realizar minha gestão que começa hoje.
Assim, assumir a presidência do Pampulha Iate Clube será para mim uma missão
que abraçarei com dedicação e muito amor. Sei
de antemão que não será tarefa fácil, visto ter o
honroso compromisso de suceder Antonio Eustáquio no trabalho por ele empreendido.
Entretanto, tenho a certeza de que
não estarei sozinho, pois poderei contar com o
apoio de cada um de vocês aqui presentes. Por
isso, apesar de todas as dificuldades compatíveis com desafio de administrar um Clube com
as dimensões do PIC, sei que terei o auxilio necessário para essa empreitada.
Nesta oportunidade, quero agradecer a
todos pela confiança em mim depositada.
Ao Conselho Consultivo, formado pelos ex-presidentes, baluartes deste Clube, cuja
contribuição norteia nossos passos com segurança.
Ao Conselho Deliberativo e Fiscal deixo
o meu agradecimento todo especial. Desde o
primeiro momento, venho recebendo desses
amigos grande incentivo e apoio para abraçar
a causa PIC. Hoje assumo com a certeza de
que poderei contar com cada um de vocês no
exercício da minha gestão.

À minha diretoria, com quem estarei
ombro a ombro nos próximos dois anos trabalhando juntos em prol do PIC.
À equipe de funcionários, que nos enche de orgulho por vestirem a camisa e darem
sempre o seu melhor.
Por fim, agradeço à minha Família. Minha querida esposa Lucinha, companheira de
toda uma vida, meus filhos Flávia, Alessandro
e Clarissa, à nora Lucy, aos genros Cristiano e
Eduardo e aos netos Felipe, Lucas, Júlia e Daniel, cujo incentivo foi imprescindível para que
eu pudesse aceitar este novo desafio.
Ao assumir este compromisso diante
de todos, abraço a nobre missão de trabalhar
incansavelmente por este Clube e de continuar
zelando pelos ideais da Família PIC, na construção do PIC do Futuro.
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Wilson Alvarenga
Presidente
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Discurso
Antonio Eustáquio da Rocha
Soares
Senhoras e Senhores, agradeço a todos a gentileza da presença.
Quero iniciar minha fala agradecendo
aos colegas da Diretoria pela inestimável colaboração durante toda nossa gestão. Nesses
quatro anos, como não poderia deixar de ser,
vivenciamos o PIC em sua plenitude, enfrentando todos os percalços advindos da situação
política e econômica do País. Mesmo dentro
deste cenário, vocês registraram presença
firme evidenciando competência, dedicação e
muito comprometimento. Realmente conseguimos formar um colegiado bastante atuante, fator que muito contribuiu em toda nossa gestão.
Uma vez mais meu muito obrigado a vocês Proença, Leonardo, João Henrique, Rominho, Wilson, Arnaud, Jamil, Cozzi e também ao Godoi
e Tunico Mafra, que durante um bom período
prestaram valiosa colaboração como integrantes da nossa Diretoria.
Também fundamental nessa jornada,
registrar a performance de nossa equipe de
colaboradores que, de forma muito especial,
desempenha suas atividades. Cada um em sua
área de trabalho tem um papel fundamental e
como resultado temos o sucesso funcional do
grupo. Este importante retorno está alicerçado
em nosso corpo gerencial que, além do exercício de uma liderança extremamente positiva,
demonstra, permanentemente, uma imensa
vontade de fazer melhor. Esta dinâmica de trabalho confere ao PIC a chancela de um Clube positivamente diferenciado, que prima por
oferecer aos associados lazer com excelente
qualidade. Em breve, estarei com cada um de
vocês para lhes dar o meu abraço de agradecimento. Comandar este grupo foi um misto de
prazer, aprendizado e realização. Vocês são
demais e fazem toda a diferença. Levarei comigo com muita honra e júbilo a faixa de capitão
deste time campeão.
Especial agradecimento também faço
ao Conselho Consultivo, através do Edison Simão, Tunico Mafra, Félix, Evandro e Gute, pela
confiança e apoio ao me atribuírem a importante missão de ser presidente do PIC. De suma
importância também registar meus agradecimentos aos Conselhos Deliberativo e Fiscal,
pelo valioso suporte dado às nossas atividades.

A harmonia existente entre estas estruturas dentro PIC, asseguram aos dirigentes um
excelente e profícuo ambiente de trabalho.
O sentimento que temos é de que realizamos o trabalho que se fazia necessário,
dentro do contexto destes quatro anos de gestão. Até mesmo as dificuldades enfrentadas
foram positivas. Não fossem elas, talvez não
tivéssemos nos empenhado tanto. Importante,
entretanto registar, que o trabalho foi desempenhado com muita dedicação, comprometimento
e, sobretudo, com imenso prazer.
Ressalto ainda que o que fiz nesse período como Vice-Presidente e Presidente, foi
tão somente retribuir tudo que aqui construí.
Nestes mais de 42 anos de convívio no PIC,
vivi momentos extremamente agradáveis com
minha família e amealhei uma imensa rede de
especiais amigos. Melhor retorno que este seria impossível, afinal escolhi passar boa parte
de minha vida usufruindo do PIC. Sinto-me confortável em dizer que o PIC faz parte do meu
DNA.
É chegado o momento de passar o
bastão de comando e o faço com tranquilidade, pois tenho certeza que Wilson, além de estrar muito bem preparado para a função, dará
continuidade à filosofia de gestão do PIC, exatamente a mesma que me foi confiada e que
acredito tenha levado a bom termo. Este legado
faz parte da história do PIC e está registrado
na Galeria de fotos dos nossos ex-presidentes,
que não só servem de inspiração, mas também
de permanente vigília.

Com humildade, mas também com muita honra e orgulho, passo agora a fazer parte
da galeria de fotos de ex-presidentes, que nestes 57 anos de vida do PIC, prestaram valorosa
colaboração para escrever esta rica história de
sucesso.
Preciso aqui destacar meus agradecimentos mais que especiais a minha família,
meus filhos Fernanda e Felipe e, sobretudo, a
você Moema, pelo apoio e intensa participação
durante toda esta caminhada.
Finalizo Wilson, me colocando a disposição da nova presidência e desta valorosa
equipe, desejando-lhes uma gestão de muito
sucesso, nesta importante missão de conduzir
o nosso querido Pampulha Iate Clube.
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Obrigado,

Antonio Eustáquio da
Rocha Soares
Presidente do Conselho Deliberativo do PIC
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ARRAIÁ 2018
um espetáculo de festa que se supera a cada edição

Um dos eventos mais concorridos do
ano é, sem dúvida, o Arraiá do PIC. A cada edição, a Diretoria se supera para realizar a maior
e melhor festa junina da Cidade. Neste ano os
ingressos se esgotaram, faltando mais de um
mês para a realização da festa, tamanho o sucesso. Sinônimo de organização, qualidade,
beleza e animação, o Arraiá do PIC já faz parte
do calendário oficial da Cidade. Para as crianças a festa é uma atração à parte, já que elas
contam com um belo parquinho de diversões,
construído à moda das quermesses do interior,
que remonta a brinquedos e brincadeiras típicas da estação.
Cerca de quinhentos profissionais, entre funcionários e terceirizados, trabalham du-
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rante toda a noite. Antes disso, são realizadas
inúmeras reuniões com todas as áreas envolvidas para que nada passe despercebido Cada
detalhe é checado inúmeras vezes. Tudo isso
para que os participantes possam desfrutar de
uma noite alegre e harmoniosa dentro do clima
familiar do evento.
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Neste ano a festa foi especialmente
linda. Às vinte horas em ponto os portões foram abertos e os sócios e convidados, logo na
entrada, se deslumbraram com a decoração.
Foram montados quatro pilares com faixas coloridas estendidas sobre todo o ambiente como
se fossem tendas gigantescas, dando a real dimensão do evento. Milhares de luzes coloridas
compunham o cenário, além dos painéis que
remontavam cidadezinhas do interior. Sobre
cada mesa de toalhas coloridas, um adorno
charmoso, assinado por Flávia Curtis (leia-se
Florall Festas).
O já aprovado sistema all inclusive,
marca registrada do Arraiá, foi um dos pontos

ARRAIÁ

altos da noite e recebeu mil elogios. Cerca de
30 barracas, com comidas e bebidas, foram estrategicamente espalhadas, garantindo o conforto e a comodidade dos participantes. Qualidade e fartura em cada ponto e atendimento
de primeira.
O DJ Eduardo AUM abriu e fechou
a noite, com um repertório eclético e super
animado. Na sequência, durante duas horas
e meia de show, Matheus Luccato esbanjou
talento, apresentando o melhor do sertanejo
universitário.
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A noite estava apenas começando e
as estrelas daquele firmamento – Fernando e
Sorocaba – foram ansiosamente aguardadas.
Com uma superprodução, à meia noite e meia,
os cantores subiram ao palco para delírio do
público que lotou a pista. Com a simpatia que
lhes é peculiar, a dupla interpretou seus maiores sucessos e outros grandes clássicos (muitos de sua autoria) durante uma hora e meia
de show. Conversou com o público e falou da
beleza do PIC.
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A campanha “É Chic Ter Chauffeur”, de
incentivo ao uso de táxi, funcionou com perfeição. Foram registradas mais de 750 corridas.
Mais uma vez o PIC contou com o apoio imprescindível do Sindicato dos Taxistas (Sincavir), das cooperativas de táxis e da Rádio Itatiaia, através do locutor José Carlos Piotto.
O PIC agradece aos seus parceiros:
Coca-Cola, Krug Bier, Yoki, Honda Banzai,
Triumph Moto e Cachaça Salinas.
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SOLENIDADE DE
INAUGURAÇÃO
Antonio Eustáquio entra para a Galeria de Ex-Presidentes

Com a presença de ex-presidentes, diretores, familiares e funcionários, no dia 18/06, foi realizada a solenidade de inauguração do retrato
de Antonio Eustáquio da Rocha Soares na Galeria de Ex-Presidentes.
Após quatro anos de mandato como presidente do PIC, Antonio Eustáquio assumiu a presidência do Conselho Deliberativo do Clube, passando a integrar o Conselho Consultivo e a figurar na Galeria dos Ex-Presidentes, que fica na sala da presidência, no 6º andar do PIC Cidade.
Na ocasião o ex-presidente foi homenageado e recebeu encadernações das principais publicações de sua gestão. Em seu discurso o
atual presidente do clube, Wilson Alvarenga, enalteceu o trabalho realizado na gestão de Antonio Eustáquio e se disse muito feliz pela oportunidade de dar continuidade ao trabalho do seu antecessor.
Emocionado, Taquinho, como é carinhosamente chamado por
todos, agradeceu a homenagem e falou da honra e do orgulho de figurar
nessa galeria composta por homens ilustres que deixaram sua marca de
amor e dedicação à causa PIC.
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PIC é homenageado
com o título Clube
TOP 100
Premiação reconhece os clubes que mais se destacaram no ano de 2017

A FENACLUBES – Confederação Nacional dos Clubes promoveu com sucesso mais
um Congresso Brasileiro de Clubes, entre os
dias 28 de abril e 1º de maio, no Hotel Royal
Palm Plaza, em Campinas/SP.
O Congresso, que reuniu centenas de
presidentes e dirigentes de clubes de todo o
Brasil, foi palco de diversas homenagens, entre
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elas a entrega da placa aos Clubes TOP 100,
entre os quais o PIC se inclui.
O Prêmio Clube TOP 100 é uma forma
da FENACLUBES homenagear e reconhecer
os clubes que mais se destacaram no ano,
entre os milhares de clubes brasileiros, e que
contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade na

qual estão inseridos por meio de ações esportivas, sociais, culturais e de lazer.
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CLUBE TOP 100

Outro grande destaque da programação do Congresso foi o Concurso Musa dos
Clubes Sociais do Brasil 2018, que contou com
a participação de 21 candidatas de todo o Brasil. Nossa Musa, Yasmin Torres, representou o
PIC com toda sua graça e beleza e, mais uma
vez, brilhou nas passarelas.
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Musa do PIC se
destaca no
Concurso FECEMG
Yasmin Torres brilha nas passarelas

A Musa do PIC, Yasmin Torres, ficou
em segundo lugar no Concurso Musa de Minas FECEMG 2018, promovido pela FECEMG
– Federação dos Clubes do Estado de Minas
Gerais, no Iate Tênis Clube, no último mês de
março.
O evento, que contou com a participação de dez clubes da Capital e do interior,
promoveu e exaltou não somente a beleza da
mulher mineira, mas também a união dos clubes mineiros, que aproveitaram a oportunidade
para se confraternizarem e estreitarem ainda
mais os laços de cooperação e amizade.

Clara, representando o Clube Recreativo Mineiro; Flávia Monteiro, o Minas Tênis Clube;
Pamela Oliveira, o Iate Tênis Clube e Luana
Teixeira, o Clube Recreativo Dom Pedro II.
Nossos agradecimentos aos nossos
parceiros: Richard Vídeo Produções, Baixu
Loja e Camarim Fit.
res.

Nas fotos a Musa do PIC, Yasmin Tor-

As outras quatro finalistas foram Maria
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Dia das Mães
Café da manhã, cuidados com a pele, massagens e muitos mimos para brindar as
mamães no seu dia

O domingo, 13 de maio, foi comemorado de forma especial no PIC Pampulha. A
programação do Dia das Mães começou às 9h,
com um delicioso café da manhã servido em
frente à Academia. Na sequência, as mamães
desfrutaram de cuidados com a pele, maquiagem e Quick-massages e ainda participaram
das aulas de Tai-Chi-Chuan e Zumba. Para
completar o dia, participaram do almoço em
família no Restaurante Panorâmico.
Para que as mamães pudessem descansar e relaxar, nossa equipe cuidou da garotada. A programação infantil foi incrementada e
as crianças contaram com uma série de atividades e brinquedos infláveis que alegraram e
animaram ainda mais a tarde no Clube.
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Sempre uma emoção diferente
PENSÃO COMPLETA

EM JULHO
PAGUE 4 DIÁRIAS
E FIQUE 5

OU

10% DE DESCONTO
PACOTES ACIMA
DE 2 DIÁRIAS

CRIANÇAS FREE ATÉ 6 ANOS*

EQUIPE DE MONITORES

| www.taua.com.br | 31 3236 1900
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Boate do PIC
Orquestra Mineira de Brega e banda vhs ditaram o tom daS FestaS de março e abril

Ingressos esgotados, casa lotada, alegria, descontração. Clima perfeito para a primeira Festa VIP de 2018 na Boate do PIC, no
mês de março.
A atração da noite foi a Orquestra Mineira de Brega que cantou, encantou e manteve a pista lotada durante as duas horas de
show. No repertório, clássicos que marcaram
época. De Wando à Sidney Magal, passando
por Reginaldo Rossi e uma pitada de sertanejo,
entre outros. A banda interpretou verdadeiras
pérolas com sua performance teatral e super
dançante.
Em abril, foi a vez da VHS animar a
noite. No repertório, grandes sucessos do pop
rock nacional e internacional, das décadas de
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60, 70 e 80. Mais uma vez casa cheia, público
fiel.
Destaque também para o DJ residente
Eduardo AUM que abre e fecha a noite comandando as picapes e a pista com muito ritmo e
personalidade.
O sistema all inclusive e o atendimento
VIP da casa são alguns dos diferenciais para
quem deseja se divertir com conforto e qualidade, em grande estilo.
Anote na sua agenda a data da próxima
Festa VIP: 28 de julho (sábado), com a Banda
Dib Six comemorando seus 25 anos de estrada. Informações pelo 3516-8282.
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Almoço Temático
Culinária brasileira é homenageada durante almoço no PIC Pampulha

A variedade da culinária brasileira foi
tema do almoço temático realizado no PIC
Pampulha, no mês de maio. Nossa equipe mais
uma vez se superou ao resgatar receitas típicas
de diversas regiões do país que agradaram em
cheio aos paladares mais exigentes e fizeram
aquele sucesso.
Destaque para a Feijoada, Moqueca
Baiana, Pato no Tucupi, Carne de Sol, Mandioca na Manteiga de Garrafa, Frango com
Quiabo, Arroz com Pequi, Arroz Estrada Real,
Pirão, Angu, Couve, Torresmo, Acarajé e Pão
de Queijo. Entre as sobremesas, não faltaram
o doce de leite e a Goiabada com Queijo Minas
Frescal, entre outras iguarias
Além das delícias servidas no almoço,
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os participantes tiveram a oportunidade de desfrutar de uma tarde alegre e descontraída ao
som da MPB.
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Galeria de Arte
Aos 70 anos, Antônio Godoi abre sua primeira exposição “Universo do Artista”,
no PIC Cidade
O sócio e ex vice-presidente do PIC,
Antonio Márcio Ribeiro de Godoi inaugurou
no mês de julho na Galeria do PIC Cidade sua
exposição “Universo do Artista”. A mostra ficará
aberta ao público, de 4 a 31 de julho, de segunda a sexta, das 7h às 20h, e aos sábados,
das 8h às 18h. De lá, a exposição segue para
a Galeria do PIC Pampulha, onde será aberta
no dia 12 de agosto permanecendo até o mês
de setembro.

SOBRE O ARTISTA
Arquiteto por formação e artista plástico, desenhista e escultor autodidata, Antônio
Godoi sempre deixou brotar em si as manifestações expressiva de seu universo criativo,
passeando pela pintura a óleo ou aquarela, desenho a lápis ou nanquim, xilogravura, esculturas em pequeno e grande portes, utilizando
os mais diversos materiais, como o ferro, pedra
sabão, madeira ou argila.
Natural de Araguari, Minas Gerais, aos
12 anos Antônio Godoi descobriu seu dom ao
desenhar os colegas da escola primária. Aos
21 anos, já residindo em Belo Horizonte, pintou
seu primeiro quadro em óleo sobre tela. Aos 23
anos iniciou os estudos na Escola de Arquitetura da UFMG, onde frequentava vários cursos
ligados às artes plásticas. A partir daí seu talento artístico se desenvolveu em paralelo ao
ofício de arquiteto.
Aos 65 anos, após longa trajetória no
exercício da arquitetura, Antônio Godoi passou a se dedicar exclusivamente ao atelier de
artes plásticas. E neste ano, em que o artista
comemora seu 70º aniversário, ele nos presenteia e nos brinda com sua primeira exposição
individual. Nela estão reunidos seus principais
trabalhos, inclusive os da fase que ele chama
de “pré-artista”.
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“Eu estou muito emocionado em comemorar meus 70 anos com a minha primeira
exposição. O desenho sempre representou
prazer e alegria em minha vida”, conta Antônio
Godoi.
“Venho acompanhando o nascimento
desta coleção desde os esboços até às formas

finais. E a cada visita ao seu atelier, sempre me
emocionando com as soluções de terminação
dadas aos trabalhos iniciados, e o surgimento
de novos”, diz Guiomar Lobato, crítica de arte,
membro da ABCA - Brasil e AICA - Paris, em
seu depoimento sobre o artista.
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PIC sedia
Roland-Garros
Junior Wild Card
Competition 2018
Representante da Federação Francesa de Tênis se disse encantado com o Clube
e compara a qualidade das quadras do PIC com as de Paris
O PIC foi sede do Torneio Roland-Garros Junior Wild Card Competition 2018, de
11 a 15 de abril. Realizado em parceria com a
Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Francesa de Tênis, o evento possibilitou
aos tenistas juvenis brasileiros disputarem uma
vaga na chave principal do torneio juvenil do
Grand Slam francês.
O lançamento oficial da competição do
Roland-Garros Junior Wild Card Competition by
Longines aconteceu no dia 11 de abril. A programação teve um bate-bola entre os mineiros
Marcelo Melo e Bruno Soares com todos os 32
tenistas juvenis que participaram do torneio.
Daniel Melo, irmão e treinador de Marcelo,
recebeu uma homenagem por ter sido eleito o
técnico do ano nas duplas, em 2017, pela ATP.
Na sequência foi realizada a cerimônia de abertura, com a divulgação das chaves masculina e
feminina e a primeira rodada.
Antonio Eustáquio da Rocha Soares
iniciou o discurso agradecendo a todos pela
presença e destacou a importância do evento
para o cenário de Belo Horizonte e do Estado.
Destacou a oportunidade para os jovens atletas e a infraestrutura oferecida pelo PIC. “Sediar um torneio de tamanha envergadura é para
nós motivo de honra e distinção. Sejam todos
muitos bem-vindos ao Pampulha Iate Clube e,
desde já, sintam-se em casa, sintam-se parte
integrante da Família PIC”, concluiu.
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Marcelo Melo, tenista número 1 do
mundo no ranking individual de duplas, recém-eleito atleta do ano pelo COB e embaixador do
torneio no Brasil, destacou o bate-bola como
um grande estímulo para os jovens jogadores.
“Fiquei muito feliz em ver os meninos baterem
bola com a gente e mais feliz ainda por sentir
que estou fazendo um trabalho que permite, a
mim e ao Bruno, sermos exemplo dessa nova
geração. Eles podem ter o sonho de um dia
conquistarem o espaço que nós conquistamos”, afirmou. “É bom para dar visibilidade ao
tênis, principalmente pelo fato do torneio acontecer em um lugar como este, um Clube que é
como um parque desse esporte. E bater bola

com estes jogadores, ainda juvenis, permite
que eles tenham um contato com a competição
profissional”, observou Bruno Soares, 15º no
ranking de duplas.
Adrien Groscolas veio ao país para o
torneio e se mostrou encantado, não só com
a competição, mas com o PIC. “Magnífico. É
importante para Roland-Garros que exista um
espaço como este no Brasil. O piso é de saibro,
semelhante ao que temos em Paris. Além do
mais, essa é a quarta vez consecutiva que o
país sedia o evento. Queremos que continue a
ser disputado aqui”, garantiu.
Participaram do evento de abertura,
entre outros, Ricardo Sapi, secretário de es-

ROLAND-GARROS

portes de Minas Gerais; Elberto Furtado Júnior,
secretário municipal de Esportes e Lazer; o vereador Léo Burguês; Miguel Palmer, gerente da
Longines na América Latina e México; Rafael
Westrupp, presidente da Confederação Brasileira de Tênis; Adrien Groscolas, o representante da Federação Francesa de Tênis; François
Rahmes, o presidente da Federação Mineira de
Tênis; além de atletas e familiares, presidentes
de clubes e a imprensa.
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ROLAND-GARROS

Final do ROLAND-GARROS NO PIC FOI marcada por fortes emoções
A final do Torneio Roland-Garros Junior Wild Card Competition 2018, realizada no dia 15 de abril, foi marcada por fortes emoções, do riso da
paulista Ana Paula, ao choro de Mateo. O catarinense Mateo Reyes - cabeça de chave 1 - e a paulista Ana Paula Melilo - cabeça 3 – sagraram-se
campeões do Roland-Garros Junior Wild Card Competition by Longines. Mateo venceu o paulista Rafael Silva por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e
7/6 (7-5), e Ana Paula derrotou a goiana Lorena Cardoso, por 2 a 0 - 6/2 e 6/2.
Os campeões Mateo e Ana Paula garantiram vaga no qualifying juvenil de Roland-Garros, no final de maio, em Paris, na França. Eles jogarão
o quali com os vencedores dos torneios Roland-Garros Junior Wild Card Competition, em parceria com a Longines, da Índia e da China - que tiveram
seletivas disputadas simultaneamente à do Brasil.
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Sucesso absoluto a Clínica de Tênis
realizada no PIC Pampulha, durante o Roland-Garros. No comando, os professores Fábio
Francisco, Leonardo Pereira e Maísa Feital.
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PETECA

DUPLAS CAMPEÃS
Lucas Ribas e Ricardo Delgado sagraram-se campeões no Open 1000 de Manhuaçu e no MG Open Patos de Minas. Formando dupla com
Ricardo Pimenta, Lucas Ribas foi Campeão Open Fepape, em São José do Rio Preto/SP. Com Marcos Paraíba, mais uma vez Lucas Ribas foi
campeão da Copa Centro Oeste, em Divinópolis.

Interclubes de peteca Jaraguá
Os atletas do PIC Cristiano Prates, Daniel Figueiredo e Fernando Santiago foram Vice-campeões no Interclubes de Peteca, realizado pelo
Jaraguá Country Club.
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FUTEVÔLEI

Liga Interclubes de FutevÔlei
Os sócios do PIC participaram da Liga
Interclubes de Futevôlei de Minas Gerais. A
primeira etapa aconteceu no Clube AABB e a
dupla Rafael Godoi e Afrânio Junior foi vice-campeã.

Torneio interno de Futevôlei 2018
No Torneio Interno de Futevôlei 2018
Daniel Fernandez e Áureo Resende foram
campeões; Leonardo Silveira e Rafael Ribeiro
foram vice-campeões.

Campeonato Mineiro de FutevÔlei
O PIC fez dois pódios durante o Campeonato Mineiro de Futevôlei. Leandro Leal e
Bernardo foram campeões na Categoria Iniciante; Rafael Godoi e sua dupla foram vice-campeões na Categoria Amador B.
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FUTSAL / ACADEMIA

Equipe de Futsal do PIC
Equipe de Futsal do PIC, Categoria Sub 11, durante os jogos pela Liga Futsal ao comando do Treinador Alberto Machado e do Auxiliar Técnico Philippe Martins. Agradecemos aos nossos patrocinadores: Arbitrar, Carbonara Pizzaria, M K. Poá, Arena Espeteria & Sport Bar.

Academia PC
Na Academia do PIC Cidade o clima de amizade e companheirismo tem sido constante. Os alunos se apoiam e incentivam o outro a seguir em
frente. O resultado não poderia ser mais positivo: turmas alegres e super animadas. Na foto, um aulão de ciclismo em homenagem à Banda Queen.
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TÊNIS

ATLETAS DA EQUIPE DE TÊNIS DO PIC
Em abril alguns atletas da Equipe de
Tênis do PIC participaram da Etapa de Salvador dos Campeonatos Brasileiros Interclubes,
já contando com a filiação do clube com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).

Com bons rendimentos e resultados
nesta etapa podemos destacar: Categoria 10
anos: Washington Cardoso – campeão de
Simples e vice-campeão de Duplas; Categoria
12 anos Chave G1: Victor Cunha – campeão de
Simples; Categoria 12 anos Chave GA: Pedro
Rodrigues – campeão de Simples; Categoria
18 anos Chave GA: Alec Lichter – vice-campeão de Duplas.

Agora em maio, a Equipe enviou vários
atletas para duas competições importantes do
circuito nacional e mineiro, além de ter atletas
jogando os torneios ITF Cosat na América do
Sul e ITF na Europa.
Na etapa de Criciúma dos Campeonatos Brasileiros Interclubes e no Grand Slam
FMT 2000, em Uberlândia, promovido pela Federação Mineira de Tênis, os destaques foram:

Torneio Grand Slam FMT 2000 em Uberlândia
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Categoria 12 anos: Catharina Cardoso,
vice-campeã de Simples e Campeã de Duplas

Categoria 12 anos: Victor Cunha,
campeão de Simples e Duplas

Categoria 14 anos: Beatriz Lobo,
vice-campeã de Duplas

Categoria 14 anos: Giácomo Moreira,
vice-campeão de Simples e de Duplas

Categoria 14 anos: Pedro Rodrigues,
campeão de Duplas (jogando categoria acima)

Categoria 18 anos: Mariane Borboleta,
campeã de Simples
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Etapa Criciúma – Campeonatos Brasileiros de Clubes

Categoria 12 anos Chave GA: Pedro Rodrigues,
vice-campeão de Simples e de Duplas

Categoria 14 anos Chave GA: Ricardo Filho,
vice-campeão de duplas

Categoria 16 anos Chave G1: Jullia Assis,
campeã de Simples

Super 100 de Tênis
No Torneio Super 100 2018, Zoltan Zapella e Hugo Sena foram Campeões. O vice-campeonato ficou com Davidson Zandona e Rodolfo Silva.
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RESULTADOS gerais da Equipe de Tênis do PIC

Circuito Sudeste 1ª etapa (MG):
Pedro Rodrigues, campeão simples e duplas 12M
Giacomo Moreira, campeão 14M
Beatriz Lobo, campeã 14F duplas
Lucas Dini, campeão 18M
Felipe Ferreira, vice-campeão 18M
Circuito Sudeste 2ª etapa (MG):
Pedro Rodrigues, campeão simples e duplas 12M
Giacomo Moreira, campeão 14M
Beatriz Lobo, vice-campeã 14F duplas
Lucas Dini, campeão 18M
Felipe Ferreira, vice-campeão 18M
Circuito Sudeste 3ª etapa (ES):
Pedro Rodrigues, campeão simples e duplas 12M

Circuito Sudeste 4ª etapa (ES):
Pedro Rodrigues, campeão simples e duplas 12M
Copa São Paulo:
Pedro Rodrigues, campeão simples e vice-campeão duplas 12M
Bruno Oliveira, vice-campeão 18M
Maria Salomão, vice-campeã 18F duplas
Circuito Sudeste 5ª etapa (RJ):
Lucas Dini, campeão 18M
Gustavo Gil,vice-campeão 18M
ITF Colômbia:
João Ferreira alcançou as quartas-de-final

Circuito Paulista 3ª etapa:
Washington Junior, vice-campeão 10M
Catharina Cardoso, vice-campeã 12F duplas

48

REVISTA DO PIC | PAMPULHA IATE CLUBE

ESPORTES

Giro Nacional
Super prestigiado o Giro Nacional com Carlos Sosa, promovido pelo CBT no PIC Pampulha. Destaque para os professores Carlos Marques,
Fabio Francisco e Leonardo Pereira que marcaram presença.

2ª Caminhada Vida Ativa
Sucesso a 2ª Caminhada Vida Ativa, realizada em junho, no
entorno da Lagoa da Pampulha. Cerca de 70 pessoas participaram do
evento que terminou com um delicioso café da manhã para repor as
energias e confraternizar.
Nossos agradecimentos à Pequita, que apoiou este evento.

REVISTA DO PIC | PAMPULHA IATE CLUBE

49

ESPORTES

AGENDA

ATIVIDADES
CONFIRA OS HORÁRIOS DE ALGUMAS DAS NOSSAS ATIVIDADES

PIC PAMPULHA - 3516-8311 / 3516-8321
Academia: segunda a sexta, das 6h às 22h, sábados, domingos e feriados, das 8h às 15h.
Yoga: terças e quintas, das 7h20 às 8h, na sala de ginástica.
Fullfit: terças e quintas, das 17h20 às 17h50, na sala de ginástica.
Ciclismo Indoor: segundas, quartas e sextas, das 8h às 8h45 e terças e quintas, das 19h10 às 19h55, na sala de ginástica.
Pilates Solo: segundas, quartas e sextas, das 7h20 às 8h e segundas e quartas, das 20h às 20h40, na sala de ginástica.
Muay Thai: terças e quintas, às 20h; sábados, às 9h40.
Treinamento Funcional: terças e quintas, das 8h40 às 9h20 e segundas e quintas, das 19h10 às 19h50, na sala de ginástica
Funcional Kids: terças e quintas, das 18h30 às 19h15, quadra de peteca (ao lado do espaço criança)
Natação: terça a sexta, das 7h às 17h, na piscina aquecida
Futsal: terças e quintas, das 18h às 21h, quadra esportiva
Tênis: segunda a sexta, das 7h às 22h, quadras de tênis (04, 05, 06 e 10)

PIC CIDADE - 3516-8276
Academia: segunda a sexta, das 6h às 22h, sábados, das 8h às 13h.
Zumba: terças e quintas, às 6h15, segundas e quartas, às 8h40.
Fullfit: terças e quintas, às 19h20.
Ciclismo Indoor: segundas, quartas e sextas, às 6h15; de segunda a sexta, às 7h15; de segunda a quinta, às 18h e às 19h; sextas, às 18h30.
Fit Boxe: terças e quintas, às 18h; quartas, às 19h45.
Mat Pilates: segundas, quartas e sextas, às 7h; de segunda a sexta, às 9h30; segundas, quartas e sextas, às 19h; terças e quintas, às 19h45.
Treinamento Funcional: terças e quintas, às 7h; segundas e sextas, às 19h45.
GAP: quartas, às 18h.
Abdominal: segunda a sexta, às 8h; sextas, às 18h.
Localizada: segundas, às 18h.
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DICAS DE SAÚDE
H3N2 - mais uma mutação de vírus para o Inverno de 2018
Trata-se de um novo vírus da gripe, que é um subtipo do vírus da Influenza A, responsável
pelo maior surto nos Estados Unidos, no final de 2017. Infectou mais de 47 mil pessoas, gerando
diversas mortes. Infelizmente, já deu as “caras” no Brasil.
De acordo com dados da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 57 casos de síndrome respiratória aguda grave devido ao H3N2, em 13 estados
brasileiros, com relato de 10 óbitos, sendo três em São Paulo. Vale lembrar que este subtipo de
vírus circula entre nós desde 1968 e que, devido a mutações, anda infectando tanta gente.
Sintomas: febre elevada nos dois ou três primeiros dias, tosse seca, calafrios, dor de garganta, espirros, coriza, perda do apetite e dores musculares intensas e nas articulações.
Sua transmissão ocorre através de secreções respiratórias como gotículas de saliva, após
a pessoa contaminada tossir, espirrar ou até falar. Pode transmitir, também, através do contato
pessoal (aperto de mãos, beijos, etc) e em ambientes fechados. Em todas as ocasiões mencionadas, deve-se lavar bem as mãos e usar álcool gel em seguida.
O diagnóstico é feito pelo médico, baseado nos sinais clínicos do paciente e com uma
amostra da secreção da nasofaringe que deve ser colhida, preferencialmente, nas primeiras 72
horas após o início dos sintomas.
Tratamento: feito com o uso do antiviral à base de fosfato de oseltamivir que somente deve
ser usado com prescrição médica, além de repouso e ingestão de líquidos.
O mais importante, porém, é vacinar o mais rápido possível. A vacina imuniza 15 dias após
sua aplicação. Vacinar e gripar em seguida, é tabu. Não é verdadeiro.

Dr. Jamil Nahass

Médico Pediatra e
Vice-Presidente da Área de Saúde

Ex-Menor Aprendiz do PIC acaba de se formar em Odontologia
Um nome nos enche de orgulho: Luana
Cristina Soares Fernandes, 22 anos, que acaba
de se formar em Odontologia pela FEAD. Esta
seria uma história comum, não fossem alguns
detalhes. Luana foi Menor Aprendiz no PIC até
2013, através da parceria do Clube com a Fundação CDL.
Menina simples, criada somente pela
mãe, Regina Soares das Chagas, uma guerreira, sempre se destacou pela responsabilidade
e comprometimento com as tarefas que lhe
eram atribuídas. Perfeccionista, se esmerava
em tudo o que fazia.
Em visita ao PIC, a Doutora Luana é
só alegria e tem motivos de sobra para isso.
Terminou o curso em 2017, já está trabalhando
em dois consultórios e fazendo especialização

52

em Endodontia.
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Parabéns
Luana!
Que seu exemplo de vitória sirva de incentivo
a outros tantos jovens como você!
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ESPECIAL

Especial Debutantes
Boate do PIC é sonho das debutantes que desejam uma noite de princesa
em sua festa de 15 anos

Ao longo de duas décadas, a Boate do
PIC tem sido palco das mais badaladas e sofisticadas festas de 15 anos da Capital. O local é
o sonho de todas as debutantes que desejam
uma noite de princesa. Com uma agenda concorridíssima de eventos ao longo do ano, em
todos os finais de semana acontece uma festa
que marca para sempre este momento tão especial na vida das jovens.
Além da excelente localização, próxima
à Praça da Liberdade, a Boate do PIC oferece
mobiliário completo, pista de lead, equipamentos modernos de som e iluminação, camarote,
chapelaria, camarim, cozinha ampla. Abriga,
confortavelmente, até 500 pessoas e está aberta à locação para sócios e não sócios. Possui

estacionamento no local e equipe treinada que
acompanha desde a montagem ao encerramento da festa. Os eventos podem ser diurnos
ou noturnos.
Outro detalhe importante: o pagamento
pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão
de crédito. Os sócios contam ainda com descontos especiais na Tabela Progressiva, em
função do tempo de associação ao Clube.
Neste Especial Debutantes destacamos três jovens que fizeram sua linda festa na
Boate do PIC em 2018.
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Faça um tour virtual (360º):
Abra o aplicativo de QR Code do
seu Smartphone e posicione para
leitura do código abaixo.
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ESPECIAL

Nome Completo: Hamylle Braga Pinto Coelho
Data: 24/02/2018
Nome Dos Pais: Roger Fernandes Pinto Coelho e Janaína Morais
Braga Pinto Coelho
Uma Frase: Seja quem você quer ter por perto
Um Sonho: Conhecer muitos lugares, e pessoas de várias culturas.
Buffet: Alvina Bittencourt
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DEBUTANTES

Decoração: Patrícia Andrade
Foto e Vídeo: Felipe Matoso (Foto), e Zoom Vip (Vídeo)
Maquiagem: Josianne Honorato e Ana Flávia Souza
Drink: Prime Coquetelaria
Vestidos: Choc Color
Convites: Allegra Conviteria
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ESPECIAL

Nome Completo: Júlia Lemos Gruhl
Data: 17/03/2018
Nome dos Pais: Elza Franco de Almeida Lemos e Roberto Arno
Gruhl
Uma Frase: Viva a vida sem medo de ser feliz.
Um Sonho: Aproveitar a vida perto das pessoas que amo e trazer felicidade para todos ao meu redor, sendo uma pessoa melhor a cada dia.
Buffet: Célia Soutto Mayor - Kei Cozinha Japonesa - Eddie Fine Burgers - Delicass Confeitaria (Bem Vividos) - Elisa Castro Bolos
Decoração: Kriare Decoração

DEBUTANTES

Foto e Vídeo: Estúdio Imaginário – Igr Studio
Maquiagem: Mari Makeup
Drink: Alberto Coquetel
Vestidos: Choc Color
Convites: Agência de Convites
Cerimonial: Up Produções
Entretenimento: Camarero BH
Cabine De Fotos: Kbine
Coreografia: Ana Pontes Coreografia
Convite e Identidade Visual: Agência de Convites
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ESPECIAL

Nome completo: Melissa Grossi Pereira Carvalho
Data: 24/03/2018
Nome dos pais: Renata Junia Pereira Carvalho e Claydson Cristiano
Carvalho
Uma frase: Desejar é o primeiro passo para a conquista dos nossos
sonhos
Um sonho: Formar em medicina
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Buffet: Mônica Jacinto
Decoração: Eder Melo
Foto e vídeo: Studio 15BH
Maquiagem: Leonardo Richard
Drink: Lud drink’
Vestidos: Marlene Arantes
Convites: Agências de Convites
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DEBUTANTES

Agende seu test-drive

Av. Raja Gabaglia, 3.320. 31 3298 3888.
Segunda a sexta, de 8h as 19h. Sábado, de 9h as 14h.
www.bamaqautomoveis.com.br

Promoção válida para o veículo Mercedes-Benz CLA 180, 0 km, ano/modelo 18/18. Preço público
R$137.900,00. Promoção válida até 31/07/2018 para o Estado de MG ou enquanto durar o estoque de
3 unidades. 0800 722 8490 - Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 970 9090.
www.mercedes-benz.com.br.
bamaqautomoveis

bamaqautomoveisbh

