
2 - Clique no botão de Portal do Sócio:

1 - Acesse: www.pic-clube.com.br

PORTAL DO SÓCIO

3 - Ao clicar, você será direcionado a essa página onde deverá cadastrar 
uma senha de acesso.

Se você já tem cadastro neste portal, basta 
informar o numero de sua cota sem o digito 
e em seguida sua senha de 04 dígitos.

Se você ainda não tem cadastro neste portal, 
basta clicar em cadastrar senha. Apenas o sócio 
titular consegue se cadastrar no Portal



OBS - A senha utilizada no Portal não é a mesma de consumo, por 
isso é necessário cadastrar uma nova senha. Sugerimos que seja 
diferente da de consumo. Esta senha também é de 4 dígitos.

Para começar o cadastro, informe o número da 
sua cota sem os dígitos 00.

Para validar os seus 
dados, será necessário 
escolher o tipo de cota, 
o título, o CPF e a sua 
data de nascimento.



Preenchendo corretamente os dados você conseguirá realizar seu 
cadastro. Caso ocorra erro, envie e-mail para secretaria@pic-
clube.com.br para conferir se sua data de nascimento e CPF estão 
corretamente cadastrados no banco de dados do PIC. 

4 - Após o cadastro, você será direcionado para a tela abaixo e será 
necessário informar o número de sua cotae a senha que acabou de 
cadastrar para entrar no portal.

Após validar os dados, você precisará informar 
seu e-mail e senha escolhida para finalizar o 
cadastro.

OBS: Você receberá no e-mail informado uma mensagem 
confirmando o cadastro e a senha.

http://financeiro@pic-clube.com.br
http://financeiro@pic-clube.com.br


Aqui, você conseguirá atualizar os dados cadastrais do 
titular e de seus dependentes. Conseguirá também alterar a 
senha de consumo e caso queira também redistribuir os 
limites de crédito do cartão de consumo entre as pessoas de 
sua cota. 

Aqui, você conseguirá pagar eventuais débitos, 
imprimir a 2ª via de boleto e emitir extrato detalhado de 
consumo.



A seguir, um tutorial de como solicitar convites via Desktop ou celular.

Em breve, este espaço será utilizado para 
divulgarmos os eventos do PIC.

Utilize este espaço para enviar mensagens ao Clube.



1 - Para solicitar seus convites basta clicar no botão  "Comprar agora" e 
seguir os passos. Não se esqueça de conferir as novas normas de convite, 
disponíveis no Portal do Sócio.

SOLICITAÇÃO DE CONVITES VIA DESKTOP

2 - Após clicar você deverá escolher o tipo de convite que será adquirido.



3 - Do lado esquerdo da tela, você encontrará um passo a passo de como 
efetuar as compras de convites. Não deixe de consultar as novas normas 
de convites.

Para efetuar a solicitação/compra de convites, o primeiro passo é 
escolher uma data:

4 - Escolha um tipo de convite, sendo ele pago ou gratuito e a quantidade 
a ser comprada.



OBS: Você deverá ficar atento ao tipo de convite que deseja 
solicitar/comprar, pois poderá ter direito a convites gratuitos ou pagos 
e, uma vez finalizada a operação, não há como cancelá-la.

5 - Após escolher o tipo de convite, você deverá informar
o CPF da pessoa que irá utilizar o convite e finalizar a compra. Os dados 
dos convidados nos convites serão validados na secretaria do Clube, com 
um documento de identidade.



6 - Ao finalizar a compra, você poderá imprimir o seu convite ou baixá-lo 
em formato PDF.



SOLICITAÇÃO DE CONVITES VIA CELULAR

OBS - Em alguns celulares, ao 
usar o navegador Chrome, 
pode aparecer as informações 
com um fundo transparente, 
dificultando a leitura. Por isso, 
preparamos um tutorial para 
resolver este problema.



1 - Clique nesses três pontos
de configurações.

2 - Clique em "Configurações"
(ou "Settings")



3 - Procure por "Modo Lite"
(ou "Lite mode")

4 - Veja se o "Modo Lite" está 
ativado.



5 - Desative o "Modo Lite".

6 - Pronto!



DESKTOP

CELULAR

Tanto as solicitações/compras 
efetuadas via desktop ou via 
celular, poderão ser consultadas 
através da aba "minhas compras".
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