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EDITORIAL

PALAVRA DO
PRESIDENTE
A caminho do quarto ano de gestão, o presidente do PIC fala sobre
o momento atual do Clube.
Entramos no quarto e último ano da
nossa gestão. Ao assumir em maio de 2014
sabíamos dos desafios que enfrentaríamos ao
administrar um Clube com as dimensões e a
importância social do Pampulha Iate Clube. Entretanto, a maior dificuldade se deu em virtude
do cenário econômico desfavorável do país,
fruto das sucessivas crises políticas que temos
vivenciado.
O PIC, que tem como compromisso
oferecer lazer de qualidade, também sentiu a
mudança de comportamento da sociedade que,
em muitos casos, se viu obrigada a abrir mão
de itens importantes do seu cotidiano, em função de compromissos de primeira necessidade.
Porém, não nos detivemos. Norteados pelos valores mais nobres da causa que
abraçamos e tendo como lema a bandeira levantada há mais de cinco décadas por nossos
antecessores - homens determinados e ilustres
- seguimos em frente.
Mais do que nunca o slogan “Família
PIC” tornou-se emblema do esforço que todos
nós, membros da Diretoria, empreendemos ao
longo dessa gestão por meio de expressivas
mudanças de ordem administrativa e operacional. Tudo isso visando obter equilíbrio financeiro para que as dificuldades externas não nos
atingissem de forma plena.
Ainda assim, durante este período
nenhuma obra de manutenção deixou de ser
executada. As grandes festas foram realizadas
com muito sucesso e os eventos intermediários mantiveram a programação do Clube em
constante movimento. Destaque para o nosso
maravilhoso Arraiá que foi noticiado nos principais jornais da capital como a melhor e mais
completa Festa Junina de BH, e porque não
dizer do Brasil.

Hoje, é com satisfação que partilhamos
com nossos associados a informação de que
desfrutamos de um quadro estável em nossas
finanças. Desta forma, concluímos o terceiro
ano de mandato e iniciamos o quarto ano com
a certeza de estar trilhando o caminho correto.

filhos e maridos participam de outras atividades
no Clube. As obras já começaram e a inauguração está prevista para Outubro – o chamado
mês Rosa.
Na oportunidade, agradeço o apoio de
todos e a participação efetiva nos nossos eventos. Lembramos que estamos sempre abertos a
sugestões e ao diálogo.

Antonio Eustáquio da Rocha Soares
Presidente

Agora, nossa próxima meta é entregar
ao Clube, em especial às associadas, uma obra
já programada há algum tempo: a reforma do
andar superior do Vestiário Feminino do PIC
Pampulha que será chamado de “Espaço Mulher”.
Além de um belíssimo e moderno
layout, cujo projeto foi desenvolvido com muita
competência e dedicação pelas sócias Mariana
e Rafaela Pastor, o local terá novos serviços e
uma lanchonete devidamente equipada para os
fins a que se propõe.
O “Espaço Mulher” vai encantar as associadas. Será o ponto de encontro das mulheres do PIC, que poderão desfrutar momentos
de tranquilidade e relaxamento enquanto os
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ARRAIÁ DO PIC
festa se supera a cada edição e entra definitivamente para o calendário da Cidade!

O Arraiá do PIC entrou, definitivamente,
para o calendário da Cidade. Tida como uma
das melhores juninas da temporada, a festa se
supera a cada edição pela organização impecável, pela qualidade e fartura das comidas e
bebidas, pela decoração que se renova e pela
beleza ímpar do ambiente que sempre surpreende. Prova disso é que os ingressos se esgotaram faltando cerca de um mês para o evento.
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ARRAIÁ DO PIC

São mais de seis meses de preparo
onde cada detalhe é checado. Neste período,
inúmeras reuniões são realizadas entre os
gestores e suas respectivas equipes. Um contingente de cerca de 500 profissionais, entre
funcionários e terceirizados, trabalham durante toda a noite para garantir a excelência no
atendimento, a tranquilidade dos participantes
e assegurar o clima harmonioso e familiar do
evento. O resultado não poderia ser outro: sucesso absoluto.
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Embalados pelo som do DJ Eduardo
AUM e do jovem cantor Thiago Carvalho, que
esbanjou carisma e conquistou o público com
o melhor do sertanejo universitário, a partir das
20h os convidados circulavam confortavelmente entre os ambientes da festa, desfrutando
as delícias oferecidas nas barracas, enquanto
aguardavam a chegada das estrelas da noite.
No parquinho, a garotada se divertia com os
jogos e brincadeiras típicas da estação.
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ARRAIÁ DO PIC

No ponto alto da festa, César Menotti
e Fabiano subiram no palco e foram recebidos
com aplausos e muito carinho. Com a simpatia
que lhes é peculiar, a dupla mineira de coração
interpretou seus maiores sucessos e outros
grandes clássicos do sertanejo durante uma
hora e meia de show. Conversou com o público,
brincou, elogiou a festa e a beleza do cenário.
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ARRAIÁ DO PIC

A campanha de incentivo ao uso de taxis - “É Chic Ter Chauffeur”funcionou como nunca e a partir da meia noite e meia centenas de taxistas já estavam a postos dentro do Clube para levar os convidados de
volta para casa com segurança. Mais uma vez, o PIC contou com o apoio
imprescindível do Sindicato dos Taxistas – Sincavir, das cooperativas de
taxis e da imprensa em geral.
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Nossos agradecimentos à Honda Banzai,
que nos apoiou em mais um evento.
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Veja todas as fotos do evento:
Abra o aplicativo de QR Code do
seu Smartphone e posicione para
leitura do código abaixo.
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Veja o vídeo do evento:
Abra o aplicativo de QR Code do
seu Smartphone e posicione para
leitura do código abaixo.
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Obras do Vestiário
Feminino já
começaram
Em outubro será inaugurado o “Espaço Mulher”

Em Outubro, as associadas terão um
motivo a mais para ir ao PIC Pampulha. O andar
superior do Vestiário Feminino será totalmente
reformado e reinaugurado com o nome de “Espaço Mulher” oferecendo instalações modernas e confortáveis, bem como novos serviços.
A disponibilização deste espaço vem atender a
uma demanda deste importante público.
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A responsável pelo projeto é Mariana
Marques Pastor Ferreira de Melo, 34 anos,
Designer de Interiores, com a co-participação
de sua irmã, Rafaella Marques Pastor Ferreira
de Melo, 28 anos. Ambas sócias do PIC desde
que nasceram. “O projeto surgiu da proposta de
reformar o Vestiário Feminino. O objetivo é entregar às sócias um espaço moderno e requin-

tado sem, contudo, alterar as linhas mestras do
projeto original, que é tombado pelo Patrimônio
Histórico Municipal, utilizando novos materiais
e equipamentos que darão mais conforto e comodidade às usuárias”, conta Mariana.
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VESTIÁRIO FEMININO

Frequentadoras assíduas do PIC, Mariana e Rafaella tomaram como ponto de partida
sua própria vivência no Clube, a utilização dos
espaços em questão e as conversas informais
do dia a dia. Aliando tudo isso às necessidades
de melhorias que o local apontava, em função
do desgaste natural do tempo, o resultado foi
surpreendente: um projeto limpo e moderno, ao
mesmo tempo acolhedor e charmoso que vai
encantar as associadas.
Segundo Mariana, projetar um espaço
para o PIC foi uma experiência enriquecedora
que lhe trouxe muita alegria. “É um enorme prazer poder transformar as instalações do Clube
do qual sou sócia antiga, onde passei minha
infância, adolescência e parte da vida adulta. E
foi na qualidade de sócia e usuária do espaço
que pude entender muitas das necessidades
funcionais e propor tais interferências que farão do ‘Espaço Mulher’ um local especial”, diz
a designer.
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As tratativas da Diretoria com Mariana
e Rafaella começaram em 2016 e se concretizaram em fevereiro deste ano quando foi apresentado o projeto que está sendo executado.
Para o presidente do PIC, Antonio Eustáquio da
Rocha Soares, tem sido uma grande satisfação
o contato com as duas jovens sócias e profissionais, cujos trabalhos têm sido pautados na
competência, comprometimento e seriedade.
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O presidente fala ainda que, por conhecerem bem o Clube como associadas e participar do dia a dia da sede, elas foram muito
felizes na elaboração do projeto.
“Queremos despertar nas sócias o desejo de frequentar o PIC cada vez mais. Com a
inauguração do Espaço Mulher elas terão um
ambiente moderno, charmoso e aconchegante
onde poderão fazer sauna, massagens, assistir TV ou simplesmente bater um papo com as
amigas tomando um espumante ou uma bebida
de sua preferência. Para isso, vamos incrementar os serviços criando novas opções para as
frequentadoras”, afirma Antonio Eustáquio.

VESTIÁRIO FEMININO

De acordo com a designer, atender aos
anseios das associadas foi a base de todo o
projeto. Mas o grande desafio foi fazer o novo
ambiente interagir com o restante da arquitetura do Clube que é tombado pelo Patrimônio
Histórico Municipal, bem como cumprir os prazos estabelecidos. “Poder integrar um projeto
de minha autoria ao acervo do Pampulha Iate
Clube onde Niemeyer, Burle Marx e Portinari
deixaram sua marca é uma grande honra”, conclui Mariana.

Mariana Marques Pastor F. de Melo, Designer de Interiores
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CLUBE TOP 100
PIC é homenageado durante Congresso Brasileiro de clubes
O PIC foi homenageado, pelo segundo
ano, com a placa “Clube Top 100” da FENACLUBES – Federação Nacional dos Clubes do
Brasil, durante o Congresso Brasileiro de Clubes, realizado em Campinas, São Paulo, em
maio.
O título de “Clube Top 100” é uma homenagem e um reconhecimento aos clubes
que mais se destacaram entre os milhares de
clubes brasileiros e que contribuíram de forma
significativa para o desenvolvimento da comunidade e da sociedade na qual estão inseridos
por meio de ações esportivas, culturais, sociais
e de lazer.
O presidente do PIC, Antonio Eustáquio
da Rocha Soares, recebeu a placa das mãos
do presidente da FENACLUBES, Arialdo Boscolo e do presidente da FECEMG, Marcolino
de Oliveira.

Arialdo Boscolo, Antonio Eustáquio da Rocha Soares e Marcolino de Oliveira

Diretorias de clubes mineiros marcam presença no Congresso Nacional da FENACLUBES
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Galeria de Arte
do PIC
Acervo do Clube reúne 141 obras de estilos e técnicas variadas

O Pampulha Iate Clube foi fundado em
26 de janeiro de 1961 já revelando sua vocação
para as artes. Com cerca de 70 mil metros quadrados de área, o PIC Pampulha é uma obra
imponente que recebeu a assinatura de três
grandes mestres: Niemeyer criou a forma insuperável, Burle Marx utilizou mudas e flores de
todo o mundo para criar um maravilhoso jardim
e Portinari o enfeitou com sua arte esplendorosa: o painel de azulejos “Peixes” medindo 2,77
X 6,35, localizado no PIC Pampulha, e o painel
a óleo sobre madeira intitulado “Frevo” medindo 2,90 X 3,91.
Assim, mais que um tradicional Clube
de lazer do país, o PIC é fomentador da cultura.
Em 1986 com a inauguração da sede social, o
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painel “Frevo” de Cândido Portinari foi removido da Pampulha e instalado no hall principal do
novo prédio, na Rua Cláudio Manoel, onde funciona também a Galeria de Arte do PIC Cidade,
que hoje integra o complexo do Centro Cultural
Praça da Liberdade.
A Galeria foi inaugurada por ninguém
menos que Burle Marx, em uma mostra individual de pintura, tendo como curador Tadeu
Bandeira. De 1990 a 1995, Palhano Júnior realizou inúmeras exposições, entre elas os 40
anos de trabalho do cartunista Ziraldo, os 40
anos dos desenhos de bico e pena de Borjalo,
entre outras.
Crítica e marchand de arte, Guiomar
Lobato assumiu a Diretoria de Cultura em 19

de março de 1996 com uma grande exposição
comemorativa dos 100 anos de Guignard, onde
foram expostos oito quadros inéditos do artista,
e uma coletiva dos maiores nomes mineiros:
Bracher, Inimá de Paula, Ivan Marquetti, Mauro
Ferreira, Mario Mariano, Bax, Ricardo Ferrari,
Scliar, Sara Ávila e Yara Tupinambá, com palestras e visita guiada pela artista.
Segundo Guiomar, o acervo do PIC é
formado de obras historicamente significativas, que abrangem estilos e técnicas diversas.
“Todo acervo está devidamente catalogado
com fotos, descrição das obras, valor estimado
e o local onde se encontram dentro do Clube”,
informa.
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Cada artista que expõe deixa uma obra
para o acervo do PIC somando hoje 141 peças,
entre quadros e esculturas. Entre os nomes
no acervo de obras do Clube temos: o italiano
Luciano Francone, artista e designer importante de Torino, Guido Boletti, Bax, Herculano
Campos, Lorenzato, Maria Helena Andrés,
Heleno Nunes, Wilde Lacerda, Jarbas Juarez,
Jefferson Lodi, Quintão, Conceição Piló, Maurino Araújo, GTO, Emira Cadar, Noêmia Motta,
Paulo Coelho, Euclydes Bottaro, as portuguesas Tereza Mesquitela e Lena Poinha, Maria
Campos, Noviello, Selma Weismann, Juarez
Venâncio e Thalma, entre outros.

GALERIA DE ARTE

Destaque para o sócio, o jovem e talentoso artista mineiro com fama internacional,
Fernando Vignoli, que faleceu em dezembro
de 2016, e foi considerado pela crítica como o
nome nas artes que marcou a transição do século XX para o século XXI e realizou uma obra
magnífica aclamada internacionalmente.
A Galeria do PIC Cidade é aberta ao
público e recebe visitantes todos os dias, além
de visitas guiadas de estudantes. As exposições são substituídas a cada mês.
De acordo com Guiomar Lobato, a
Galeria de Arte do PIC sempre se esmerou na
escolha das obras expostas e vai continuar a

manter este critério na seleção que garante o
seu nome entre as galerias mais conceituadas
do Brasil.

SÓCIOS ARTISTAS PODEM EXPOR NA GALERIA DE ARTE DO PIC pampulha
Em 2016, parte do salão de festas do
PIC Pampulha, projetado por Niemeyer, passou
a abrigar a Galeria de Arte da sede onde são
expostas algumas das obras do amplo acervo
do Clube em sistema de rodízio.
Mas a principal finalidade da Galeria
do PIC Pampulha é incentivar a realização de
exposições de sócios artistas. Novos ou consagrados, os sócios têm a possibilidade de mostrar sua arte e seu trabalho em mostras coletivas ou individuais, como aconteceu com Aroldo
Paiva, cuja exposição ficou durante cerca de
um mês aberta à visitação.

Segundo o sócio, a abertura da Galeria
do PIC Pampulha é uma iniciativa louvável da
Diretoria, que tem o objetivo de apoiar os artistas que já estão na estrada há mais tempo
e incentivar promissores talentos, justifcando
assim a utilização de um espaço tão nobre da
sede.
Para participar de uma exposição na
Galeria de Arte do PIC Pampulha é simples. Os
interessados deverão enviar seu portfólio, com
foto das obras, para o Setor de Comunicação
aos cuidados de Cida Martins (Rua Cláudio Manoel, 1185 – 6º andar – Funcionários) ou ligar

Painel “Frevo”, de Cândido Portinari, no PIC Cidade

para 3516-8262. Este material será encaminhado à uma Comissão que avaliará se as obras
sugeridas poderão participar de uma mostra
coletiva ou individual.

Painel “Peixes”, de Cândido Portinari, no PIC Pampulha
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Obras de Fernando
Vignoli no PIC
Artista se despede do mundo deixando sua marca genial no Clube

“Fernando Vignoli se despede do mundo. Cedo demais – embora tenha vivido tantas
vidas em uma. Conheceu mais de 140 países
e era, sem dúvida, um cidadão universal, benquisto em qualquer lugar que fosse. Sua personalidade irreverente e excêntrica conquistou,
com humildade, a simpatia de tantas pessoas.
E ele mesmo, Fernando, era sua grande obra.
Seu talento fica registrado nos inúmeros trabalhos expostos e divulgados, e sua pessoa fica
marcada na memória daqueles que tiveram
o prazer de tê-lo conhecido. Que sua viagem
possa lhe conduzir a territórios surreais e que
ele possa continuar iluminando a todos que encontrar”. Este texto, publicado na Revista Exclusive, foi escrito por Rodrigo Vignoli, sobrinho

26

e assistente do artista Fernando Vignoli que faleceu no dia 13 de dezembro de 2016 deixando
um legado excepcional como pessoa e artista.
Sócio do PIC, Fernando Vignoli também
deixou impressa sua marca no Clube. Além de
três quadros que estão expostos no PIC Cidade
- “Um Café em Paris”, “Espaço Terra” e “Sala
de Música”, nos jardins do PIC Pampulha está
exposta sua maior e mais importante obra: sua
única escultura, o mural escultórico “Monumento à Natureza” , em cimento, aço e vidro, medindo 2,90 X 6,50. A obra impressiona a todos
pela sua magnífica perspectiva em trompe l’oeil
e tridimensionalidade.
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Aroldo Paiva
Aos 84 anos, sócio fala de sua paixão pelas Artes Plásticas e como ela se tornou sua
segunda profissão

Aroldo Francisco Reis Paiva ou simplesmente Aroldo Paiva. É assim que este sócio simpático e carismático é conhecido no PIC,
tanto pelos demais sócios como pelos funcionários. Aos 84 anos de idade, Aroldo esbanja
alegria e disposição. Avesso às tecnologias, diz
que simplificou a vida. Tirou as preocupações.
”Minha maior característica é me dar bem com
todo mundo. Se não estiver satisfeito com a
conversa que está acontecendo em uma mesa,
mudo para outra”, brinca ele.
Sócio desde a fundação, mantém uma
rotina no Clube onde nada todos os dias, por
volta das 10h30 da manhã. Para isso, é preciso apenas atravessar a Rua Ilha Grande, onde
mora, e entrar no PIC. “Minha casa foi construída ao mesmo tempo em que o PIC Pampulha
era construído. Naquela época eu já pensava:
vou usufruir muito deste belo Clube. Dito e feito,
casado com Leila, criou suas três filhas Julia-
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na, Raquel e Isabela no PIC. Já a netinha Julia
de 5 anos mora em Los Angeles”, conta com
orgulho.

“Adoro o PIC. É um lugar
pitoresco com uma paisagem
maravilhosa. Faz bem para o
corpo e para a mente”.
Piloto por formação, durante 40 anos
Aroldo desbravou o Brasil do Oiapoque ao
Chuí. Morou nos Estados Unidos, atuou na Líder Taxi Aéreo e na TAMIG, trouxe 14 aviões
da fábrica para o Brasil, trabalhou na bolsa de
valores e teve uma vida intensa. “Tudo que eu
fiz nesta vida de bom e de errado, valeu”, diz
com convicção.
Aos 57 anos de idade Aroldo decidiu
abraçar uma nova profissão: as Artes Plásticas.

“Desde menino adorava desenhar. Ainda hoje
guardo meus cadernos de desenho”, lembra
ele. Para isso, Aroldo fez cursos de pintura e
aprimorou suas técnicas. Como resultado, já
vendeu mais de 600 quadros, ganhou medalhas com seus trabalhos, participou de mais de
50 exposições no Brasil e no exterior. A última
mostra individual foi na Galeria de Arte do PIC
Pampulha, onde seus quadros ficaram expostos por mais de um mês. Em sua casa, Aroldo
possui um ateliê, onde passa horas pintando
seus quadros, e também uma Galeria de Arte
particular com cerca de 60 trabalhos expostos.
Para concluir o agradável bate papo
que tivemos à beira da piscina do PIC, pergunto
sobre seus projetos futuros, no que ele responde: ”Continuar vivendo bem, comedidamente
- afinal, este é o segredo da longevidade - e
pintando sempre”.
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DIA DAS MÃES no PIC
Humor, alegria e almoço em Família

O Dia das Mães foi comemorado no
PIC como deve ser: mamães cercadas de carinho e atenção, família reunida para o almoço,
alegria e descontração. E para dar um toque
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de humor à tarde da Família, foi apresentada
a peça “Um solteiro fora de forma”, que reuniu
centenas de pessoas no Espaço Tulipas. Muita
diversão, alegria e boas risadas marcaram esta

data tão especial no Clube.
Quanto ao concurso de frases sobre
o Dia das Mães, os ganhadores foram: Felipe
Otonie e Natália Barsottelli.
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PETECA

TORNEIO DE PETECA
O Torneio de Peteca foi realizado em maio e junho nas quadras
do PIC Pampulha, com empenho total dos atletas. Os campeões são:
na Categoria Ouro, Maurílio e Lucas; na Categoria Prata, Omar Goulart
e Willian Fantini; e na Categoria Bronze, Edgar Costa e Juarez Araújo.
Nossos agradecimentos aos patrocinadores deste evento:

Maurílio e Lucas Ribas
Campeões da Categoria Ouro

Na Categroria Prata: da esquerda para a direita, os Vice-Campeões, Leonardo Caldas e
Ricardo Mota, e os Campeões, Omar Goulart e Willian Fantini

Edgar Costa e Juarez Araújo
Campeões da Categoria Bronze

TORNEIOS Open Ubá E MG OPEN PATOS
Os sócios do PIC Ricardo Delgado e Lucas Ribas foram Campeões no Torneio de Peteca Open Ubá - Acqua Park Serra Verde, que
aconteceu em junho.
Já no MG Open Patos - PEC 1000, realizado em abril, Ricardo e
Lucas conquistaram o vice campeonato.

Ricardo Delgado e Lucas Ribas
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ABERTO MINAS SHOPPING E LIGA BRASILEIRA
Atletas do PIC participaram, entre os dias 15 e 28 de maio, do
Aberto Minas Shopping de Peteca e da Liga Brasileira de Peteca 2017.
No Aberto Minas Shopping de Peteca, o Clube foi representado por quatro equipes: Lucas Ribas, João Raphael (1ª Classe), Emerson Campos,
Daniel Figueiredo, Fernando Santiago, Sérgio Freitas, Rogério Werkema, Milton Igino (3ª Classe), e Lucas Ribas, Luara Ferraz e Regina Cely
(Misto), a última equipe garantiu o terceiro lugar. Já na Liga Brasileira, os
atletas do PIC Lucas Ribas e Ricardo Delgado sagraram-se Campeões.
Parabéns a todos os participantes pelo belíssimo desempenho e que venham os próximos torneios.

Luara Ferraz, Lucas Ribas e Regina Cely - Terceiro lugar na Categoria Misto no Aberto
Minas Shopping de Peteca 2017

Lucas Ribas e Ricardo Delgado - Campeões da Liga Brasileira de Peteca - no Aberto
Minas Shopping de Peteca 2017

Emerson Campos, Daniel Figueiredo e Fernando Santiago representando o PIC na 3ª
Classe do Aberto Minas Shopping de Peteca 2017

Sérgio Freitas, Rogério Werkema e Milton Igino representando o PIC na 3ª Classe do
Aberto Minas Shopping de Peteca 2017

Lucas Ribas e João Raphael representando o PIC na 1ª Classe do Aberto Minas
Shopping de Peteca 2017
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Torneio de Tênis
O Torneio de Tênis continua movimentando o PIC com partidas
acirradas que demonstram o alto nível dos atletas. Na Categoria 5ª Classe, o Campeão foi Leonardo Barbosa; o Vice-Campeão, Alexandre Wagner. Nossos agradecimentos aos patrocinadores deste evento:

Campeão: Leonardo Barbosa; Vice-Campeão: Alexandre Wagner

Mini-Campenato
O Mini-Campeonato de Tênis, realizado
no PIC, foi super prestigiado. Na sequência, pizza e bate papo marcaram a confraternização
dos alunos que aconteceu em clima agradável
e descontraído.
Parabéns a todos os participantes e ao
professor Fábio pela organização deste importante evento.

34

REVISTA DO PIC | PAMPULHA IATE CLUBE

ESPORTES

TÊNIS

Clínica de Tênis
Foi um sucesso a Clínica de Tênis ministrada pelo professor Leonardo Pereira, no
dia 6 de maio. O evento, realizado nas quadras
do PIC Pampulha, movimentou crianças de 5
a 12 anos.

Super 100
Os finalistas do Torneio Super 100 de Tênis exibem, com orgulho,
o troféu do evento. Os Campeões são Leonardo Campos e Reni Silva;
os Vice-Campeões são José Marcos e Paulo Reis. Nossos agradecimentos aos patrocinadores deste evento:

José Marcos e Paulo Reis Vice-Campeões

Leonardo Campos e Reni Silva Campeões
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Festival de Natação
O Festival de Natação, realizado no PIC no mês de maio, foi um
sucesso. Juntos, alunos, papais e mamães fizeram deste momento uma
data especial. Destaque para a professora Vanessa Anício e os estagiários Eduardo Sizilio e Rafael de Castro pela dedicação, empenho, profissionalismo e amor aos nossos alunos.
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FUTEVÔLEI / VIDA ATIVA

Futevôlei
A turma do Futevôlei fez bonito no Interclubes da Pampulha, cuja
etapa foi realizada no Clube Belo Horizonte. Representado pelos associados Eduardo Prudêncio, Leonardo Silveira, Rafael Godói, Leandro
Leal, Daniel Fernandez e Afrânio Jr., o PIC foi campeão com a dupla
Daniel Fernandez e Rafael Godói.

Daniel Fernandez e Rafael Godói - Campeões do Interclubes da Pampulha

Caminhada Vida Ativa
Com a participação dos alunos do VIDA
ATIVA, projeto em parceria com a Prefeitura de
Belo Horizonte, foi realizada a 1ª Caminhada
da Saúde, no dia 21 de maio. Após a caminhada, que durou uma hora e teve como vista a
belíssima Lagoa da Pampulha, os participantes
foram recebidos no PIC com um delicioso café
da manhã ao som da banda “Samba dos Mestres”.
Nossos agradecimentos ao patrocinador deste evento:
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Libertadores Infantil
Com a participação de cerca de 70 crianças, a Libertadores Infantil de Futebol aconteceu em clima de entusiasmo e muita alegria. O
evento, que foi um sucesso, contou com a presença imprescindível de
papais e mamães e a vibração da torcida que incentivou a galerinha a
seguir sempre em frente.
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FUTEBOL

Interclubes de Futebol Soçaite
Os atletas do PIC foram campeões no Torneio Interclubes de Futebol Soçaite. No jogo entre o PIC e o time Ilimitados Celp, o placar foi de 6x5
para o PIC, na Categoria Master. Já na Categoria Veteranos, o placar foi de 3x1 para o PIC.

Amistosos de Futebol

PIC x 98FM

PIC x XV Veranistas

PIC x Colégio Rui Barbosa

PIC x Instituto Itapoã
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Torneio ChampionS League
O Torneio de Futebol do PIC Champions League 2017 já começou com a participação de 165 associados, divididos em 11 equipes. Fiquem ligados nas tabelas, pois os jogos durarão até o outubro. O PIC
agradece aos patrocinadores deste evento:
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“Medidinha Certa”
O Projeto “Medidinha Certa”, realizado
pelas professoras Maria Clara e Juliana Alves
com as alunas da Academia do PIC Pampulha,
está dando o que falar. A turma se envolve, participa e corre atrás dos resultados. Na última
edição, as vencedoras foram: no 3º lugar Andreia, no 2º lugar Juliana e no 1º lugar Luciana.
Tatiana ganhou o prêmio de “Destaque” entre
as participantes. Parabéns a todas!!!!

Aulão Junino na Academia do PIC Cidade
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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: segundas, quartas e sextas, das 9h40 às 10h40; terças e quintas, das 7h20 às 8h, no salão de festas.
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: segundas e quartas, às 21h; 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-feira, das 7h às 17h, 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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SAÚDE

DICAS DE SAÚDE
Dicas de Inverno
PARA AS MAMÃES
A criança de até 3 anos de idade pode ter de 8 a 10 infecções das vias aéreas por ano.
Apesar dos sintomas alarmantes como febre alta, tosse noturna, vômitos, falta de apetite, nariz
entupido, lacrimejamento, dor de garganta, etc, o importante é que, nesse processo, a criança já
começa a criar as suas defesas naturais (anticorpos). Vale lembrar que a secreção incolor crônica
(coriza) em crianças de até 3 anos de idade funciona como defesa das vias aéreas superiores por
conter anticorpos. Alguns cuidados:
1) A automedicação é um perigo, principalmente os antibióticos, pois a maioria das infecções são
viróticas;
2) Use antitérmicos e banho com água morna (evite o banho frio que pode desencadear o choque
térmico);
3) As crianças que frenquentam as creches e escolinhas maternais ficam mais vulneráveis às
doenças das vias aéreas e gastrointestinais;
4) Não use descongestionantes nasais que contenham vasos-constritores (nafazolina). Faça uso
de soro fisiológico à vontade;
5) Não espere muito para consultar o pediatra;
6) Vacine seus filhos após o 6º mês de idade.

Para os adultos
1) Lave as mãos sempre que possível com água e sabonete;
2) Passe álcool gel nas mãos sempre que sair de ambientes aglomerados. Existem embalagens
de bolso;
3) Faça gargarejo com água morna e uma pitada de sal, pelo menos 3 vezes ao dia;
4) Limpe as narinas com soro fisiológico 0,9% , pelo menos 3 vezes ao dia;
5) Vacine-se.
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Dr. Jamil Nahass

Médico Pediatra e Vice-presidente da Área de Saúde
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Tem Unimed pra você na cidade inteira.
Nenhum outro plano de saúde
investe tanto para melhorar
a qualidade e a capacidade
de atendimento como a
Unimed-BH. Temos a maior
e mais qualificada rede de
atendimento para você ter
muito mais segurança.

Mais de 350 hospitais, clínicas e
laboratórios, credenciados e próprios.
5 Centros de Promoção
da Saúde Unimed.

4 Laboratórios Unimed.
4 Centros de Imagem Unimed.

3 Hospitais Unimed.

4 clínicas exclusivas para
atendimento do plano
Unimed Pleno.

2 Maternidades Unimed.

1 Centro Médico Unimed.

Só a Unimed tem.
Quem tem Unimed tem mais.
Ligue 4020-4020.
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FAÇA UM TEST DRIVE NA BANZAI!

Multimídia de 7”
com navegador
GPS: tecnologia
em todos os
detalhes

6 airbags (frontais,
laterais e de cortina):
mais segurança
para motorista e
passageiros

Faróis com luzes
de rodagem diurna
em LED: design
moderno aliado a
um visual robusto

Minha escolha faz a diferença no trânsito.

Pampulha - Av. Antônio Carlos, 7.635 |
banzaihonda.com.br

31 3401.4100

