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A cartilha "Um dia no PIC" faz tanto sucesso entre os sócios, adultos e 
crianças, que vem sendo reeditada. Nesta terceira edição, atualizamos 
algumas regras e acrescentamos novos cenários. 

Nosso objetivo é mostrar a todos os membros da Família PIC, de maneira 
suave e descontraída, que a observação das normas de comportamento 
e o cuidado com os procedimentos de rotina são essenciais para que o 
Clube funcione harmoniosamente. Através dela, queremos promover um 
ambiente cada vez mais saudável e prazeroso, para que possamos 
melhorar o convívio dentro do Clube . 

Desejamos que o sócio seja, de fato, parte integrante da Família PIC e 
que, ao cruzar os portões do Clube, tenha experiências únicas e 
especiais. Esperamos ainda que ele se sinta comprometido com a 
filosofia do PIC de primar pelo “Lazer com Qualidade” e que o PIC seja 
para ele mais que uma opção de lazer, mas que se torne um estilo de vida.

Sejam sempre bem-vindos ao PIC!

Wilson Alvarenga
Presidente



Calma, filho. 
Não precisa correr. 
Vamos preparar nossas coisas 
        e logo sairemos...

Mamãe, o que é isso?

Um lanchinho para
    comermos lá.

Papai! Mamãe! Acordem. Vejam como o dia está lindo! Vamos ao PIC?

Pampulha Iate Clube em

Um dia no PIC!Um dia no PIC!Um dia no PIC!Um dia no PIC!Um dia no PIC!Um dia no PIC!
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Não precisa não, mamãe. Além de não ser 
permitido, as lanchonetes do PIC têm de tudo. 

São tantas coisas gostosas que a gente nem sabe 
por onde começar. E nem precisa levar dinheiro.

Basta irmos a uma das lanchonetes 

com a senha para comprar nosso 

lanche. E, optando pelo Cartão pré ou 

pós-pago, o titular poderá definir 

quanto os seus dependentes poderão 

consumir por dia no Clube. Não é 

                                                 legal?

Mamãe, mamãe. É verdade que vamos ao PIC?

É sim, filha. Venha 
pegar suas coisas.

A babá pode ir com a gente?
Diz que sim...
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Chegando ao PIC...

 

e cuidar da gente.

Mas temos que cadastrá-laPode sim.

Isso mesmo, mamãe,
afinal, ela está

indo para trabalhar

   
Onde registramos nosso acesso 

por biometria?

Bom dia senhor porteiro. 

O novo sistema de acesso ao Clube 
será feito, prioritariamente, por 
meio de biometria digital ou pela 
biometria possível conjugada com 
a carteira social.

na Secretaria do PIC Pampulha, 
mediante comprovante de vínculo 
(Carteira ou contrato de trabalho).

Bom dia senhor. Por favor, 
dirija-se à uma das catracas de 
acesso instaladas na Secretaria
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Vejam só como todas as mesas 
estão cheias de sacolas e roupas.
Porém, as pessoas não estão lá.

     Não, papai. Você se esqueceu? 
Não podemos colocar cadeiras de plástico nem espreguiçadeiras 
no gramado. As cadeiras de grama são as outras. Aquelas que 
têm os pés de metal é que são próprias para a grama. 
Também não podemos levar mesas e cadeiras para outros espaços. 
             Já pensou, se cada sócio ficar carregando mesas e 
                                               cadeiras que bagunça vai ficar?

Vamos colocar esta cadeira na grama.

         Daqui, o ângulo é bem melhor!
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 Isso mesmo Clarinha!
 Lugar de bola é nas quadras.
Senão podemos acabar machucando alguém. 

E eu não gostaria que isso acontecesse comigo.

Então, vamos brincar logo! 
 Afinal, o dia está lindo e o que eu quero 

 mesmo é aproveitar tudo que o Clube tem 

 de mais legal para nos oferecer.

Este é um problema sério no Clube. Algumas pessoas marcam 
 várias mesas para os amigos. Com isso, quando os outros 
 sócios chegam não encontram lugar para se sentar, já que 
todas as mesas e cadeiras estão marcadas para pessoas que 
        talvez nem venham ao PIC hoje.

      É uma questão de conscientização. 
Quando as pessoas entenderem que o 
  Clube é de todos e que não podemos 
     privilegiar alguns em detrimento dos 
                     outros, tudo isso acaba.

Venha Clarinha. Vamos jogar bola
na piscina ou no gramado?

Calma Lucas, não podemos jogar 
bola nas piscinas, muito menos 
no gramado. Temos o local certo 
para isso.

8



Muito bem, 

 
 
Gostariam de fazer  

 
    gelado e uma porção de fritas,
estou dirigindo e não posso beber.

aqui na Pérgula
está ótimo.

Querido, vamos ficar

tranquilo e aproveitar
em um lugar mais

o nosso dia.

Bom dia, Dr. Antônio.
Bom dia, Dona Lúcia.

o seu pedido?
Bom dia, Tereza.

sua cota para que eu possa

Queremos sim: um suco bem

Nossa,
mas quanta modernidade!

Por favor, me informe 

fazer o pedido. Agora, basta
digitar a senha de consumo

neste terminal de POS.
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Enquanto isso...
Tem gente que ainda 
não se conscientizou 

da necessidade de 
economizar água. 
Fica horas com o 

chuveiro ligado, deixa
as torneiras abertas 

e nem se preocupa com 
isso. Enquanto cada um 

não fizer sua parte, 
todos sofrerão as 

consequências da falta 
de água.

Gentileza gera 
gentileza, todos 

nós sabemos disso. 
E por falar em 

gentileza, quando 
estacionar dentro 
do Clube, confira 
se a traseira do 
seu veículo não 
está impedindo 
a passagem de 
outros carros e

mantenha-o
dentro da faixa

amarela.

Isso mesmo Dr. Antônio, com este terminal 

  de POS (comanda eletrônica) ficou mais 

 fácil, prático e seguro o consumo no Clube, 

pois o pedido só é efetivado após a validação 

 da senha. 
 Por isso é importante ter a senha em mãos. 

A senha de consumo 
tem apenas 4 dígitos.
Caso queira alterá-la, 
basta acessar o Portal

do Sócio:
portal.multiclubes.com.br/pic

 

O consumo nos pontos de 
venda poderá ser pago 
em dinheiro, cartão de 

débito e crédito, débito 
em cota (pós-pago) 
e cartão pré-pago.
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Acostume-se a 
colocar o lixo na 
lixeira correta – 
Papel / Plástico / 
Orgânico / Metal. 

Assim você estará 
exercendo seu 

papel de cidadão 
e ajudando o 

meio ambiente.

Lá estão eles. Como estão 
   se divertindo!!!

  Lucas. Clarinha. 
O que estão fazendo?

Venha querida. 
Vamos dar um pulo no Bar Molhado e 
ver como as crianças estão.

Veja só isto. Algumas pessoas

espalhadas pelo Clube.
várias lixeiras seletivas
que é comum a todos. Existem
não respeitam mesmo o espaço

Algum tempo depois...
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Outros lembretes:
Nunca use descolorantes

de pêlos e outros 
similares na piscina 
ou saunas, além de 

anti-higiênico não fica 
bem.

Ao fazer a barba ou se 
depilar dentro da sauna, 

não bata o aparelho 
no banco, utilize a pia 

para lavá-lo.

Jamais se esqueça do 
Protetor Solar. 

Mas antes de entrar 
na piscina, 

passe pela ducha.

O que estão fazendo?  

Oi mamãe!
nem alimentos para a

permitido levar bebidas 
Vocês sabem que não é

  piscina, nem mesmo no 
Bar Molhado.

Tudo bem, mamãe!.

        E lembrem-se de levar a 
   Crocs quando forem se divertir 
   no Parque Aquático do Espaço 
   Criança.  
    Além de obrigatório, 
         é uma questão de 
                segurança.

   Podemos então 
 comer dentro da 
      lanchonete?

       Não. Existem placas educativas 
 informando que não se deve consumir 
  alimentos dentro dos auto-serviços. 
 Se todos resolverem lanchar lá dentro 
                      será aquele tumulto.
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 Mas que barulho é esse? 
Que música alta e desagradável?

Acho que vem daquele aparelhinho alí. 
Uma caixinha de som portátil.

Mas as caixinhas de som portáteis 
não são proibidas dentro do Clube, Antônio?

São sim, Lúcia. Mas nem todos seguem 
as regras e não se importam de incomodar 
quem está ao lado e que não compartilha o 
mesmo gosto musical.
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E como devemos agir? 
Vamos até lá pedir para desligar?

Não Lúcia, vamos comunicar à secretaria 
pelo telefone 3516-8300 que logo logo eles 

mandam um funcionário aqui para resolver esta 
situação.

Melhor assim, pois não temos que nos indispor com ninguém. Nós 
informamos à secretaria e o Clube toma as medidas necessárias. 

Mas é assim que se faz?

 Sim. Essa deve ser a atitude em qualquer situação 
quando nos sentirmos incomodados ou com os nossos 

direitos desrespeitados dentro do Clube.
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Mamãe podemos 
brincar no toboágua?

Podem sim, mas não se esqueçam: 
desça um de cada vez.

Porque mamãe?
Para não se machucar.

Por questões de segurança,
jamais escorregue de cabeça 
para baixo e não fique parado 
dentro da piscina na área de 
descida do toboágua.

Algum tempo depois...
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Querido, estava pensando em convidar 
a Ana e as crianças para passarem um dia 
com a gente aqui no PIC. O que você acha?

Ótima ideia querida. Mas não se esqueça 
de conferir no site do Clube as Novas  
Normas de Convites. 

Querida, que tal um tour pelo Clube? 
Há muito tempo não caminho por aqui.

Passeando pelo Clube
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Lembrando que a emissão de convites 
é somente pelo Portal do Sócio. 

Pensando assim, não custa nada informá-los, 
pois eles não são obrigados a saber como o 
Clube funciona.
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Outra coisa: o convite emitido não pode ser 

cancelado. Por isso, o ideal é solicitá-lo pouco 
antes de chegar ao Clube.

É importante orientar o convidado, pois se ele
não se comportar bem, “queima o filme” 

do sócio que o convidou e ainda paga aquele “mico”.



Uma pena mesmo, Lúcia. Pois é uma questão de respeito. 
Nem todos se lembram que gentileza sempre gera gentileza.

Verdade. Uma pena que ainda existam 
pessoas que só pensem nelas.

Nossa, que boa ideia fixar 
os guarda-sóis no gramado. Ficou ótimo. 

Todos enfileirados, dando ideia de organização.

O principal objetivo é impedir que algumas 
pessoas utilizem mais guarda-sóis que o necessário 

deixando outros sócios em prejuízo.

Em Ipanema...
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O bercário funciona para crianças 
de até 3 anos. Deve ser utilizado 
para deixa-las dormir e guardar 
suas comidinhas, tipo papinhas, 
no freezer. Está aberto aos 
sábados, domingos e feriados, 
das 9h às 18h.

Olha Lúcia, que espaço legal. Ainda não tinha notado.

Este é o berçário querido.

Você sabia que ao lado do 
Berçário funciona o Vestiário 
Família? Ele atende aos pais ou 
responsáveis com crianças de 
até 10 anos.
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  O sistema all inclusive – 
open bar/ food - adotado pelo 
Clube na Boate e nas grandes 

festas como Reveillon e Junina 
tem sido muito elogiado. 

Você entra, se diverte e não 
se preocupa em pagar a conta 

no final da noite. 
Evita filas e tumultos. 

Na hora de ir embora é só sair, 
pois já pagou antecipadamente. 

Mais uma ótima iniciativa do PIC.

   Demais papai. 
O PIC é mesmo demais.

   E então crianças, divertiram-se?

Adoro passar o dia aqui.

   Fico feliz. Então vamos, 
pois sua mãe e eu temos que 
 nos arrumar para ir à 
 Boate do PIC. Hoje tem 
          Festa VIP.

  Isso mesmo. Já compramos

    um casal de amigos.
ingressospic.com.br e vamos levar
nossos ingressos pelo

Já no final da tarde, toda família se reúne para ir embora.

20



A Boate é um 
local de alegria e 

diversão. 
Por isso, algumas 
normas devem ser 

respeitadas. 
Entre elas: não 

levar garrafas ou 
copos para a pista. 

Além disto, ela pode 
ser alugada para 

festas particulares e
empresariais.

Agende uma visita:
(31)3516-8225

Ao encontrar 
objetos perdidos, 

entregue-os na 
secretaria do 

Clube onde serão 
encaminhados ao 
setor de “Achados 

e Perdidos”. É 
também na secretaria 

que você  
deve procurar os 

objetos que
esqueceu no PIC.

         Não!

         Então. O mesmo 
acontece com o dono desta 
 bola que deve estar triste, 
       como você ficaria.

         Espere aí papai. Encontrei 
   esta bola quando brincava. 
  Posso ficar com ela? Posso? 
   Diz que sim!!

         É claro que não. 

Se você perdesse sua 

boneca, gostaria que 

alguém ficasse com ela?
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Quando as pessoas respeitam o espaço 
que é comum a todos e seguem as normas criadas 
em função do bem estar geral, todos se divertem, 
passam um dia tranquilo no PIC, sem incidentes, 

e voltam para casa com a certeza 
de terem vivido um dia feliz.
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PELO ? WHATSAPP

ADICIONE O NÚMERO 99767-9970 E ENVIE A 

PALAVRA NOTÍCIAS

POR ? EMAIL

ENVIE SEU EMAIL PARA

PIC@PIC-CLUBE.COM.BR

PELO ? INSTAGRAM

SIGA-NOS NO 

@PIC_CLUBE

PELO ? FACEBOOK

CURTA NOSSA PÁGINA:

PAMPULHAIATECLUBE

PELO ? SITE

ACESSE: 

WWW.PIC-CLUBE.COM.BR

NOTÍCIAS

Informações:      3516-8       99767-9970      www.pic-clube.com.br300

O PIC QUER 

FALAR COM VOCÊ.

COMO VOCÊ DESEJA RECEBER 

                         AS NOSSAS NOTÍCIAS?

VOCÊ TAMBÉM ENCONTRA A PROGRAMAÇÃO DO PIC 
NO SITE WWW.PIC-CLUBE.COM.BR, NOS CARTAZES, 
FAIXAS E BANNERS ESPALHADOS PELO CLUBE.
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PORTARIAS 1 E 2

NÍVEL TÉRREO:

01

SECRETARIA / LOJA ESPORTES02

ESTACIONAMENTO03

PAINEL FERNANDO VIGNOLI04

PAINEL DE PORTINARI05

PISCINA06

BAR SOCIAL / PÉRGULA07

SALÕO DE FESTAS08

GALERIA DE ARTE09

PISTA P/ CORRIDA/CAMINHADA10

BAR IPANEMA11

PISCINA INFANTIL / TOBOËGUA12

PLAY GROUND13

LANCHONETE INFANTIL / SANIT.14

PISCINA SEMI OLIMPICA15

BAR MOLHADO16

PISCINA DO BAR MOLHADO17

ESPAÇO CRIANÇA18

NÍVEL SUB-SOLO 1:

NÍVEL QUADRAS:

SALÕO DE SINUCA

SALA DE GINËSTICA

24

25

ACADEMIA23

SAUNAS E VESTIËRIOS26

BARBEARIA27

BERÇËRIO28

SALÕO DE BELEZA29

SALA DE JOGOS30

DEPTO. DE ESPORTES 31

DEPARTAMENTO MÉDICO32

QUADRAS33

QUADRA POLIESPORTIVA34

QUADRAS DE TÁNIS35

QUADRA FUTEVÒLEI / BEACH TENNIS36

GINËSIO PETECA37

PAREDÕO TÁNIS38

GINËSIO TÁNIS39

GINËSIO SQUASH40

SANITËRIOS41

BAR DA PRAÇA42

NÍVEL SUB-SOLO 2:

RESTAURANTE PANORÕMICO43

SANITËRIOS44

REFEITÔRIO FUNCIONËRIOS45

PORTARIA LAGOA46

NÍVEL LAGOA:

NÍVEL CENTRO ESPORTIVO:

PORTARIA ANEXO ESPORTIVO47

CAMPO GRAMADO FUTEBOL48

LANCHONETE49

VESTIËRIOS50

PISCINA51

ESPAÇO GOURMET 52

SANITËRIOS53

GINËSIO TÁNIS54

ESPAÇO CULTURAL19

CASA DE MËQUINAS20

ADMINISTRAÇÕO21

VESTIËRIO FUNCIONËRIOS22
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