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EDITORIAL

Palavra do
Presidente
Caros associados,
É com sentimento de dever cumprido que
encerro o segundo mandato desta gestão, pois
no dia 27 de maio a Diretoria que vai comandar
o Clube no biênio 2022/2024 tomará posse. O
futuro presidente é Antonio Eustáquio da Rocha Soares, cuja dedicação à causa PIC vem
de muito tempo, já que atuou como vice-presidente em diversas diretorias e como presidente
no período de 2014 a 2018, o que lhe confere
uma bagagem extraordinária e conhecimento
profundo para continuar realizando um belíssimo trabalho para o Clube.
Eu e meus vice-presidentes temos convicção de ter feito o nosso melhor. Enfrentamos
esta pandemia com fé e determinação. E mesmo diante de todas as adversidades impostas
pelo Covid-19, sobretudo decorrentes do fechamento do PIC, não nos detivemos. Estivemos
diante de uma crise sem precedentes que afetou de forma expressiva a vida financeira e, por
consequência, administrativa do Clube. Fomos
levados a nos superar e a nos reinventar todos
os dias para atravessar as enormes dificuldades geradas pela pandemia. Tivemos que rever
nossa forma de pensar e de agir, tomando decisões rápidas com o menor impacto possível.
Na verdade, temos motivos de sobra para
comemorar, pois mesmo em meio ao cenário de
pandemia e graças a ações assertivas conseguimos equilibrar as contas do PIC e recompor
o quadro social, o que para muitos seria quase
impossível dado o momento conturbado que
envolveu a todos. Destaco aqui o programa de
Valorização Gradativa das Cotas, implantado
no auge da pandemia, que foi fundamental para
reverter a evasão de sócios, reverberando na
queda da inadimplência, que chegou a 25%, e,
consequentemente, na entrada de novos associados. Outra importante ação dessa Diretoria,
que faço questão de ressaltar, é a inauguração
da nova portaria e o cadastro da biometria dos
associados em 2019, representando um avanço tecnológico para o PIC e gerando o controle
efetivo do acesso ao Clube.

O compromisso com o PIC e com os associados norteou nossos passos e nos levou a
trabalhar com afinco todos os dias. Pautamos
nossa gestão na memória daqueles que nos
antecederam e procuramos honrar todo caminho por eles trilhado. Estivemos atentos aos
anseios dos sócios e buscamos, com criatividade, acrescentar novas opções de lazer para
todas as faixas etárias, sobretudo, para as
crianças que são o futuro da Família PIC.
Tive a honra de, como presidente, estar
à frente desta Diretoria que hoje se despede
o que para mim é motivo de grande orgulho
e uma experiência extraordinária que levarei
por toda minha vida. Despedimo-nos somente
como diretores, pois como sócios continuaremos a frequentar este Clube que tanto amamos
e que temos a alegria de chamar de nossa “segunda casa”.
A edição desta Revista é um apanhado
geral desta administração, registrado até o mês
de março/2022, já que não teríamos tempo hábil de impressão caso colocássemos os eventos realizados até o final de abril. Ela trás uma
Retrospectiva de Gestão de 2018 a 2022, com
títulos no índice. Entre eles, Inovações, Acesso
por Biometria, Os Desafios da Pandemia, PIC
Solidário, Lei de Incentivo ao Esporte, Prêmio
FENACLUBES, além de entrevistas, Dicas de
Saúde e a Linha do Tempo.
Tomo a liberdade de destacar duas matérias, que representam momentos especiais
para o Clube. A primeira sobre o Projeto PIC
Solidário, que movimentou os sócios a fim de
arrecadar alimentos, ítens de higiene pessoal
e roupas, que foram doados a famílias em situação de vulnerabilidade. Foi um verdadeiro
mutirão do bem, onde a Família PIC se uniu
para ajudar outras famílias. Em pouco tempo
atingimos a marca de uma tonelada de alimentos, o que foi muito gratificante.
A segunda matéria é sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, um marco para o PIC que
entrou para a lista dos clubes esportistas do
Brasil. Foi um trabalho longo, iniciado em 2019
a partir da mudança do Estatuto, e que já co-

meça a produzir seus frutos. Todo esse movimento abriu possibilidades para novas receitas
e inseriu os nossos sócios no processo como
incentivadores do esporte. Tudo isso sem gastarem nada, somente investindo uma pequena
porcentagem do que já estaria sendo pago ao
Imposto de Renda ou ICMS.
Por fim, agradeço a Deus por me conceder saúde, forças e coragem para levar a termo
o compromisso que assumi em 2018. Agradeço
aos ex-presidentes, sempre prontos a auxiliar;
aos Conselheiros, que nos apoiaram incondicionalmente; à minha Diretoria, por estar junto
comigo nessa empreitada; aos associados, por
confiarem no meu trabalho e por participarem
dessa gestão enviando críticas e sugestões e
à equipe de funcionários, formada por profissionais sérios, competentes e gabaritados, que
executou com muita dedicação cada projeto
por nós elaborado. Agradeço ainda à minha
família, que muitas vezes se privou da minha
presença para que eu pudesse me dedicar por
inteiro às atividades do PIC.
Família PIC receba, de coração, o meu
muito obrigado!
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Espero que apreciem e façam boa leitura.

Wilson Alvarenga
Presidente
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PRÊMIO FENACLUBES

PIC CONQUISTA O
OSCAR DO SEGMENTO
CLUBÍSTICO

O PIC foi homenageado com a Placa
Ouro do Prêmio Top 100 da FENACLUBES,
durante o Congresso Brasileiro dos Clubes
realizado em outubro de 2021, em Campinas.
Somente dez clubes do Brasil receberam esta
distinção.
Ainda durante o congresso, o PIC conquistou o prêmio FENACLUBES na categoria
COMUNICAÇÃO. Considerado o Oscar do
segmento clubístico, este prêmio tem por objetivo 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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RETROSPECTIVA DE GESTÃO

posse DA DIRETORIA
MARCOU O MANDATO
2018/2020
ao assumir a presidência do PIC NO SEU PRIMEIRO MANDATO,
o presidente falou dos desafios E PROJETOS Da sua gestão

Em maio de 2018 a Diretoria, que comandou o PIC durante o biênio 2018/2020,
tomou posse tendo como presidente o administrador de empresas e empresário do ramo
hoteleiro e farmacêutico, Wilson Alvarenga de
Oliveira Filho. Vale destacar que a 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.
Em seu discurso de posse Wilson lembrou que teve 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 es-
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pelhar para realizar minha gestão. Abraço com
alegria a nobre missão de trabalhar incansavelmente por este Clube, na construção do PIC do
Futuro”, disse ele.
O presidente lembrou que 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. E na sua visão, os clubes sociais
ganham cada vez mais importância na vida das
pessoas. Através do PIC do Futuro foi possível
oferecer aos sócios aquilo que eles esperavam
do Clube.
Ainda em seu discurso, Wilson se comprometeu a manter um canal aberto com todos.
Afirmando que estaria atento aos anseios dos

associados e procurando, com criatividade,
acrescentar novas opções de lazer para todas
as faixas etárias, sobretudo, para as crianças
que representam o futuro da Família PIC”. E
assim foi feito!
Tomaram posse neste mandato: o presidente Wilson Alvarenga de Oliveira Filho e os
vice-presidentes Afonso Otávio Cozzi (Recursos Humanos), Arnaud Gazzi e Veiga (Financeiro e Contábil), Carlos Alberto Rangel Proença (Secretaria), Helvécio Antonio da Trindade
(Predial do PIC Cidade), Jamil Nahass (Saúde),
João Henrique Franco Garcia (Obras e Reformas), Leonardo Starling de Barros (Informática)
Romulo Corrêa Moreira (Comercial).
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2018

PIC DO FUTURO

Planejamento
Estratégico com
foco no
“PIC do Futuro”
Tão logo assumiu o comando do PIC em 2018, a Diretoria apresentou um amplo e detalhado Planejamento Estratégico nomeado de “PIC do
Futuro”, prevendo inovações e intervenções em várias áreas do Clube, de forma gradativa, com um cronograma a ser cumprido.
As metas definidas neste Planejamento Estratégico foram distribuídas em três categorias: curto, médio e longo prazo. As de curto prazo,
executadas no primeiro ano de gestão, foram de ordem administrativa e operacional. Todas elas foram estruturadas nos seguintes pilares:
•
•
•
•

Readequação do quadro de funcionários.
Equilíbrio financeiro nas unidades de negócios e contenção de despesas em todos os âmbitos.
Implantação de um sistema de acesso eficiente.
Fidelização dos sócios através de ações assertivas e do incremento de eventos e serviços.

REVISTA DO PIC | PAMPULHA IATE CLUBE

07

2018

2018
PRIMEIROS meses de
gestão
De maio a dezembro de 2018 várias ações foram executadas, fazendo cumprir a
primeira fase do Planejamento Estatégico
As primeiras ações do Planejamento Estratégico foram executadas ainda em 2018. Entre elas destacamos:
• Criação da vice-presidência Comercial, com o objetivo de incrementar as receitas através da locação de espaços, captação de
novos sócios, publicidade e merchandising.
• Revitalização do setor de suprimentos, para melhorar o poder de compra do Clube.
• Criação do Canal “Fale com o Presidente” através do qual tem sido possível estabelecer uma relação mais próxima com todos.
• Realização de reuniões informais com grupos de Conselheiros que apresentaram sugestões importantes para esta gestão.
• Elaboração de um amplo calendário de eventos para 2019.
• Inauguração da quadra de vôlei.
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2019

2019
365 dias de um
mandato marcado
por inovações

No primeiro ano do mandato, de maio
de 2018 a maio de 2019, a Diretoria conseguiu
imprimir a marca da sua gestão cujo reflexo
pôde ser constatado através do relatório de
frequência de associados, que registrou um
aumento significativo de cerca de 30%.
Todo esse sucesso foi atribuído ao conjunto de ações implantadas no Clube a partir do
Planejamento Estratégico.
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2019

PIC EM MOVIMENTO

MUDANÇA NO ESTATUTO
Em 2019 o Estatuto do PIC foi reformulado com o objetivo principal de atender às solicitações da Lei de Incentivo ao Esportes, que
permitiu a captação de recursos para investir

no esporte. Além disso, foi feita a inserção de
Mulheres associadas no Conselho Deliberativo;
a equiparação dos direitos do titular com o seu
cônjuge, independentemente de ser homem ou

mulher, e as novas regras de contribuição dos
remidos.

CAMPANHA COM O SÍMBOLO DE UM CATAVENTO e o mASCOTE ASTRO
MOSTRAM UM pic SEMPRE EM MOVIMENTO
O Lançamento da Campanha “PIC em
Movimento”, cujo símbolo é um catavento veio
para mostrar que o Clube está em constante
movimento, para se aprimorar e se tornar ainda melhor. O objetivo foi fazer com que todos
sentissem orgulho de fazer parte da Família
PIC, com novas e agradáveis experiências no
Clube.
Este movimento foi efetivado por meio
de pequenas ações de gentileza no dia-a-dia
do Clube, dos serviços prestados e da forma
como os sócios são tratados pela equipe do
PIC. A proposta da Diretoria foi transformar a
experiência no Clube em algo surpreendente.
Para que a partir do momento em que os sócios cruzassem os portões de entrada das sedes se sentissem especiais e que o momento
de descanso no PIC fosse sempre agradável
e prazeroso.
Na mesma ocasião foi criado o Mascote
Astro, cujo nome foi escolhido em um concurso. A partir de então, ele vem participando de
algumas das pricipais festividades e atividades
do Clube.
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2019

modernidade e
MUITOS BENEFÍCIOs
ACESSO ATRAVÉS DA BIOMETRIA E CONTROLE EFETIVO da portaria
Enquanto eram realizadas as obras de reforma da Secretaria do
PIC Pampulha, que ganhou layout moderno para agilizar o atendimentos
aos sócios, estava sendo implantado o novo software de gestão de clubes Multiclubes/Multivendas, que gerou uma série de benefícios para os
associados. Através dele o PIC passou a contar, a partir de então, com
ferramentas de ponta que traduzem as melhores práticas de negócios,
pois utilizam as mais modernas tecnologias em sua concepção. A aquisição do novo sistema foi estratégica em função da fragilidade do antigo
software utilizado pelo Clube, que já não atendia mais às necessidades
do PIC.
Um dos principais dispositivos do sistema de gestão é o acesso
através da biometria. O cadastramento biométrico teve início no dia 13
de novembro de 2019 e todos os sócios foram cadastrados em apenas
três meses. Além de ser mais fácil e rápido, o acesso através da biometria digital possibilitou um controle efetivo de quem entra no Clube e, em
consequência, oferece mais segurança para todos.

Outro importante ganho que os sócios tiveram foi o sistema de
reserva de convites para o Clube. Com ele, basta acessar o Portal do
Sócio e fazer a reserva pelo celular ou computador e informar os dados
do convidado.
Paralelamente, foram lançadas novas regras aumentando o número de convites, gratuitos e pagos, disponíveis para cotas e títulos, que
são disponibilizados de acordo com a frequência em cada temporada.
Outra novidade foi a utilização do Day Use, para ser utilizado quando o
limite de convites de cada cota/título estiver esgotado.
Através do Portal do Sócio, foram disponibilizados serviços que
antes eram realizados apenas presencialmente como negociar débitos,
conferir extratos e tirar segunda via de boleto. Outra inovação foi o limite
de consumo pré-pago. Ao entrar no Clube, o sócio pode comprar um
crédito de consumo e disponibilizar este limite para os seus dependentes
utilizarem nos pontos de venda.
O objetivo do Multiclubes foi facilitar a vida de todos, para que os
sócios e seus dependentes possam ir ao PIC somente para se divertir e
relaxar, já que todas as questões administrativas podem ser resolvidas
de casa com total segurança, conforto e comodidade.
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2019

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS

REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS E NOVOS MOBILIÁRIOS
Paralelamente, várias obras foram executadas em 2019, tanto de revitalização como de construção. Destacamos:
• Revitalização dos brinquedos e dos esguichos do 3º andar do Espaço criança.
• Aquisição das novas Caldeiras
• Aquisição de mobiliários para a piscina.
• Construção do estacionamento coberto para motos.
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2019

A PROGRAMAÇÃO
SOCIAL FOI
INCREMENTADA
EVENTOS FORAM CRIADOS E OUTROS REEDITADOS, COMO O BAILE DO HAWAÍ

O setor de Comunicação realizou
uma pesquisa de amostragem com o público interno (sócios) e externo (vizinhos do PIC
Pampulha), que revelou o perfil dos associados, suas expectativas em relação ao PIC e a
imagem do Clube perante a sociedade. A partir
daí a Diretoria estabeleceu metas e foi elaborado um Plano de Ação nesta área.
Tomando por base a premissa de que
o motivo que leva um associado a frequentar
o PIC não é o mesmo motivo que leva o outro, foi possível ampliar o campo de atuação
da Diretoria para atender ao maior número de
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expectativas possível. O setor de eventos foi
incrementado e ganhou reforço extra com a
contratação de mais uma profissional. Foi elaborado um calendário geral dividido de acordo
com as estações do ano – Primavera, Verão,
Outono, Inverno. A programação passou a ser
divulgada com antecedência e os sócios puderam se preparar para cada evento.
Também foram injetados recursos ao
longo de 2019 no novo calendário, além dos investimentos já previstos para a Festa Junina e
o Reveillon, que são autossuficientes financeiramente.

O PIC lançou ainda a Campanha
“Venha Curtir o Verão no PIC” que contemplou
shows, eventos e atividades, de janeiro a março. Foram criados eventos inéditos como Pool
Party, Resenha Musical, “Na Varanda” - Food
Truck, Acampic, PIC ATIVA, Dia PIC, entre outros. O Baile do Hawaí e o Baile da Serenidade
foram reeditados. O Clube promoveu eventos
durante todo o Carnaval, com um Pré-Carnaval, Ensaio do Bloco “Vou Alí e Volto” e Ressaca de Carnaval.
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2019

NOVA PROGRAMAÇÃO

UMA PROGRAMAÇÃO COMPLETA PARA TODOS OS GOSTOS E IDADES
A nova programação começou em
janeiro de 2019 e foi completa para atender
a todos os gostos e idades. Em 2019 o Clube estava vivo e alegre, com música, shows,
eventos, torneios esportivos e aulões. Eventos
consagrados como a 5ª Musical, Almoços Temáticos, PIC Verão Resort, Summer Sound,
torneios internos, eventos temáticos, Festas
VIPS, entre outros, foram mantidos. A Recreação Infantil também teve novidades e novas
brincadeiras para que os pais pudessem descansar enquanto a garotada se divertia.
Com essa proposta a Diretoria criou
motivos para os sócios irem cada vez mais ao
PIC. E o reflexo foi registrado no gráfico de frequência que apontou um aumento significativo
em relação ao mesmo período dos anos anteriores.
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POSSE ONLINE

POSSE do segundo
mandato foi ONLINE,
EM VIRTUDE DA
PANDEMIA
Solenidade marcou o início do segundo mandato DA DIRETORIA para
O BIÊNIO 2020/2022

O presidente do PIC e sua Diretoria,
além dos membros dos conselhos Deliberativo
e Fiscal, tomaram posse no dia 21 de agosto
de 2020 para o segundo mandato. Diante do
cenário de pandemia e, em atenção às orientações das autoridades públicas de combate
ao Coronavírus, a reunião foi realizada, excepcionalmente em ambiente virtual, com a participação simultânea por áudio e vídeo em tempo
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real cumprindo, assim, todas as formalidades
legais deste ato solene.
Dessa forma, Wilson Alvarenga de
Oliveira Filho permaneceu à frente da presidência do Clube por mais dois anos, no biênio
2020/2022. Em seu discurso, falou do momento ímpar que todos estamos vivenciando, com
reflexos diretos no PIC. “Enfrentando uma crise sem precedentes que afetou de forma ex-

pressiva a vida financeira e, por consequência,
administrativa do Clube. Fomos levados a nos
superar e a nos reinventar todos os dias para
atravessar as enormes dificuldades geradas
pela pandemia. Tivemos que rever nossa forma
de pensar e de agir, tomando decisões rápidas
e assertivas para atravessarmos toda essa turbulência com o menor impacto possível”, desabafou Wilson.
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2020 / 2022

SEGUNDO MANDATO

A reunião contou, presencialmente, com a participação do presidente do PIC Wilson Alvarenga e sua esposa Lucinha, do presidente do
Conselho Deliberativo, Antonio Eustáquio da Rocha Soares e dos vice-presidentes Arnaud Gazzi e Veiga e João Henrique Franco Garcia. Os
demais ex-presidentes, vice-presidentes e Conselheiros participaram e
se manifestaram virtualmente.
Tomaram posse neste segundo mandato: Presidente: Wilson
Alvarenga de Oliveira Filho. Vice-presidentes: Afonso Otávio Cozzi
(Recursos humanos), Aranud Gazzi e Veiga ( Financeiro e Contábil),
Carlos Alberto Rangel Proença (Secretaria), Hudson Venâncio da Silva
(PIC Pampulha), Jamil Nanhass (Saúde), João Henrique Franco Garcia
(Obras e Reformas), Pedro Eduardo Pimenta Cortês ( Esportes), Rômulo
Corrêa Moreira (Comercial).

o segundo mandato DA DIRETORIA também foi pautado em um conjunto
de metas estabecelidas no Planejamento Estratégico
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2020

Em 2020 com a
pandemia do
covid-19, o PIC
se reinventOU
a pandemia DO COVID-19 MUDOU A VIDA DE TODOS E foi preciso buscar
novas alternativas
A Diretoria iniciou o ano de 2020 cheia
de perspectivas, planos e projetos para o PIC.
O ano começou em grande estilo com o Reveillon Amarelo e Branco, onde o clima familiar
imperou. Na sequência, foi realizado o Projeto
PIC Verão Resort que encheu o Clube de cor
e atividades variadas para adultos e crianças.
Em fevereiro o Clube realizou cinco
dias de Carnaval com muita festa e alegria
contagiante que envolveu os foliões em todos
os eventos. Março chegou com força total e a
realização do evento Na Varanda, que aconteceu ao som do rock, diante da bela vista da
varanda. Para todos o ano prometia. Porém,
tudo mudou, o mundo inteiro parou em função
da pandemia do Covid-19.

Durante o fechamento do Clube em
março de 2020, que durou cerca de 5 meses,
a Diretoria se reunia de duas a três vezes por
semana, de forma online, com discussões que
duravam cerca de três horas em busca de alternativas para que o PIC passasse por toda essa
turbulência da melhor forma possível. Todas as
despesas foram analisadas, cortando o que era
possível, readequando o quadro de funcionários, utilizando os incentivos do governo com a
suspensão de contratos e redução de jornada e
para que o Clube pudesse atravessar este ano
sem precedentes na nossa história.
“Foi um ano muito difícil em que o Clube perdeu muitos sócios, tivemos uma alta taxa
de inadimplência, perdemos várias receitas

como academia, bar, restaurante, escolinhas e
locações e a Festa Junina foi cancelada.Também foi preciso tomar medidas impactantes. Ao
reabrir o Clube em setembro a campanha de
cessão de uso foi encerrada e as Cotas e Títulos passaram a ter valor de mercado. O resultado foi surpreendente. Valorizamos ainda mais o
Clube e, com isso, temos vendido várias Cotas
e Títulos. Muitos sócios que deixaram o Clube
acabaram retornando ao quadro social. Hoje
podemos dizer que estamos em uma situação,
em termos de número de associados, melhor
que antes da pandemia”, contou o presidente.

COM a sede da pampulha FECHADa NOSSA EQUIPE DE OBRAS ENTROU EM AÇÃO
Aproveitando o fechamento do PIC, em
função da pandemia, a equipe de manutenção
e obras do PIC realizou inúmeras intervenções
e as reformas necessárias ao bom funcionamento da sede, utilizando mão-de-obra própria,
para que o sócio encontrasse o Clube em perfeito estado de conservação na sua volta.
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MÃOS À OBRA

LISTAMOS ABAIXO algumas das PRINCIPAIS INTERVENÇÕES REALIZADAS:
Limpeza geral do gramado e poda das árvores.
Revitalização dos Jardins.
Construção da rampa de acessibilidade nos banheiros da Pérgula.
Troca das Caldeiras
Troca dos azulejos da piscina semiolímpica, em função da detecção de um vazamento..
Investimento e melhorias em todas as quadras de tênis e pintura da quadra rápida.
Revitalização dos gramados dos Campos de futebol.
Reforma da sauna e vestiário masculino.
Troca dos lambris da sauna masculina.
Reforma do concreto aparente da Tulipa.
Cobertura das cancelas da Portaria Principal.
Revitalização dos brinquedos e dos esguichos do 3º andar do Espaço criança.
Pintura, remarcação e criação de novas vagas para idosos e Portadores de Deficiência no estacionamento interno do Clube.
Pintura da logomarca do PIC nos muros e identificação da Portaria da Lagoa.
Reforma da Passarela próxima ao talude do ginásio de peteca.
Revitalização da calçada do corredor do tênis.
Revitalização do Gramado dos campos de futebol.
Revitalização da piscina de biribol.
Limpeza dos gramados.
Demarcação do estacionamento de motos em frente ao Anexo Esportivo.
Limpeza das lajes de concreto aparente da Secretaria, Bar Molhado e Tulipas.
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O OUTRO LADO DA MOEDA

O OUTRO LADO DA MOEDA: COM a pandemia OS CLUBES GANHARAM NOVO STATUS
NA VIDA DAS FAMÍLIAS
Com as restrições de funcionamento
dos clubes impostas pelos órgãos de saúde, em
setembro de 2020 houve um retorno tímido dos
associados do PIC. Apesar de ansiarem muito
por isso, retomaram sua rotina no Clube bem
devagar, até se sentirem realmente seguros. Ao
constatarem que o PIC estava sendo rigoroso
com a implantação do Protocolo, sentiram-se
confiantes e começaram a voltar.

Por outro lado, a pandemia reforçou a
importância dos Clubes na vida das pessoas.
Neste período, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, a Diretoria percebeu que as
famílias passaram a ver o Clube de outra forma, como segunda casa, como fonte de lazer,
saúde, diversão e socialização. Diferentemente
do que muitos pensavam no passado, as estruturas de lazer dos condomínios não substituí-

ram o que os clubes de lazer oferecem.
As pessoas voltaram os olhos para os
clubes como importante gerador de qualidade
de vida, sobretudo o PIC que tem a maior área
verde em termos de clube da capital e um dos
mais completos parques esportivos do país.
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Em 2021
a Programação
dos 60 anos FOI
cancelada, MAS o
PIC não parou
MESMO SEM COMEMORAÇÃO, OS 60 ANOS DO PIC REPRESENTARAM UMA VITÓRIA FRENTE AOS
DESAFIOS DA PANDEMIA

Com a pandemia as comemorações dos
60 anos do PIC foram canceladas. Em 2021 o
Clube ficou fechado por 88 dias, de 11/01/2021
a 01/02/2021 e de 06/03/2021 a 07/05/2021. A
programação comemorativa foi elaborada com
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muita antecedência. Em 2019 a Diretoria deu
início ao projeto de 60 anos do PIC, que seria
marcado por uma programação diversificada a
altura das tradições do PIC. Tudo teria início em
janeiro, mas em função da pandemia e das res-

trições impostas pelos órgãos de saúde não foi
possível seguir em frente. Assim como todos os
segmentos em geral, o PIC teve que se adaptar
ao chamado novo normal.
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O PIC NÃO PAROU

entre outras obras, o PIC inaugurou o elevador PANORÂMICO
presidente antonio eustáquio da rocha soares
Apesar das decisões assertivas tomadas pela Diretoria em 2020, entre elas a monetização das Cotas/Títulos, que inibiu a evasão
de sócios que vinha num crescente, os desafios continuaram grandes em 2021 e o PIC teve
que se reinventar todos os dias para seguir em

frente.

O presidente contou que mesmo diante do cenário instável e distante da situação
ideal, o Clube tem muito o que comemorar: a
inadimplência de 25% que bateu recorde em
2020 caiu, bem como a evasão de associados;

as academias e escolinhas estão resgatando
aos poucos os seus alunos; e os bares e o
Restaurante, graças a grande frequência dos
associados, aumentaram o faturamento. Para
ele, estes números mostraram que a Diretoria
trilhou o caminho certo.

De acordo com o presidente, além de
reduzir o impacto financeiro causado pela pandemia, foi possível dar sequência às obras de
reforma e manutenção das dependências do
PIC Pampulha, essenciais para o bom funcio-

namento da sede.
Além da impermeabilização da laje da
Pérgula e da reforma do Bar Infantil com ampliação e modernização da Cozinha, uma das
importantes obras deste período foi a constru-

ção do elevador Panorâmico Presidente Antonio Eustáquio da Rocha Soares, que privilegiou
os associados com mobilidade reduzida e foi
com grande alegria que os sócios participaram
da inauguração.
Também foi entregue aos associados
uma quadra de Beach Tennis, a grande sensação do momento; uma quadra de Basquete; e
a cobertura da varanda do Centro Esportivo. O
Clube também investiu na compra de mobiliário
(cadeiras, mesas, espreguiçadeiras e guarda-sois); foram contratados funcionários para suprir a demanda dos finais de semana de calor;
realizados eventos menores, tanto na área social como esportiva.
Segundo a Diretoria tudo isso significou
investimento financeiro inadiável, da mais alta
importância, já que todas essas ações reverberam na fidelização dos sócios.
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O PROJETO PIC SOLIDÁRIO ARRECADOU mais de uma tonelada de alimentos,
além de ITENS de higiene pessoal e roupas
Em março de 2021 o PIC lançou a Campanha PIC Solidário, que
teve por objetivo arrecadar alimentos não perecíveis (arroz, feijão, açúcar, óleo, etc.), itens de higiene pessoal (sabonete, papel higiênico, álcool em gel, creme dental, fio dental, etc.) e agasalhos (roupas de frio, cobertor, etc.) para ajudar as famílias que se encontravam em situação de
vulnerabilidade, em virtude da crise causada pela pandemia da Covid-19.
A campanha superou todas as expectativas. Foi recolhida mais
de uma tonelada de alimentos, além de itens de higiene pessoal e roupas. Toda arrecadação foi encaminhada à instituições credenciadas da
Capital e a entrega registrada por fotos e vídeos e postada nas redes
sociais.
Esta foi a forma que o Clube encontrou de mobilizar os sócios a
se unirem em prol de uma causa social de grande alcance e de estender
as nossas mãos para auxiliar outras famílias.

MAIS MODERNO E EFICIENTE O NOVO SITE
www.pic-clube.com.br FOI OTIMIZADO PARA O CELULAR
O site www.pic-clube.com.br foi reformulado com a migração para o Sistema de Gerenciamento de Conteúdo mais usado no mundo, o WordPress. Esta mudança trouxe muitos
benefícios para os associados, entre eles a
sua otimização para o celular, acesso fácil e
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rápido ao Portal do Sócio, botão de whatsApp
em todas as páginas, link na Bio do Instagram
integrado ao site, tabelas de horários, preços e
telefones de fácil visualização. O novo site também se tornou mais atrativo para os parceiros
do Clube anunciarem suas empresas/produtos.
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LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

LEI DE incentivo Ao esporte VOLTADA PARA A FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE ATLETAS DO FUTSAL, TÊNIS,VÔLEI E TIRO COM ARCO
De acordo com a Diretoria, o PIC já faz
parte da lista de clubes esportistas, o que vem
proporcionando receitas adicionais. Dessa forma as adequações realizadas em 2019 no Estatuto do Clube foram fundamentais para este
processo e já foi possível colher os primeiros
frutos. Em outubro de 2021 o PIC recebeu do
CBC - Comitê Brasileiro de Clube, o valor de
R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)
para compra de materiais e equipamentos esportivos e para o fomento das equipes esporti-

vas de Tênis e Tiro com Arco.
Além disso, foi aprovado o Projeto de
Lei Federal de Incentivo ao Esporte no valor
de R$1.580.938,33 (hum milhão, quinhentos
e oitenta mil, novecentos trinta e oito reais e
trinta e três centavos), cujo objetivo é formar
e desenvolver atletas nas modalidades de futsal, tênis, tiro com arco e vôlei, proporcionando
treinamento e participação em competições. O
valor do projeto poderá ser captado até setembro/2023.

Também foi aprovado recentemente o
Projeto de Lei Estadual de Incentivo ao Esporte,
que beneficiará as modalidades de futsal, tênis,
tiro com arco e vôlei, no valor de R$349.993,80
(trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e
noventa e três reais e oitenta centavos).
Os sócios que desejarem investir no
Esporte através do Imposto de Renda ou ICMS
podem falar com Tales ou Taciana no PIC ou
pelos telefones 3516-8388 ou 3516-8309.

O ANO DE 2021 FOI ENCERRADO SEM AS COMEMORAÇPÕES PREVISTAS PARA OS 60 ANOS DO PIC,
MAS NOS SENTIMOS VITORIOSOS, APESAR DE TUDO.
O presidente explicou que em 2021,
infelizmente não foi possível realizar o tradicional Arraiá do PIC, nem o Reveillon. O principal motivo foi a preocupação do Clube com a
preservação da saúde dos associados e com
os cuidados essenciais neste momento de pandemia, não promovendo aglomerações, já que
trata-se de uma festa para duas mil pessoas.
Outro motivo que também pesou nesta
decisão foi a demora na liberação de eventos

com público maior, o que ocorreu cerca de 30
dias da virada de ano. Como o Reveillon é organizado com meses de antecedência, este
prazo reduzido poderia comprometer o padrão
de qualidade que o Clube está habituado a oferecer aos seus associados.
Para a Diretoria, o ano do aniversário
de seis décadas do PIC foi encerrado sem as
grandes celebrações programadas para esta
importante data. Mesmo assim, de acordo com

os diretores, todos da Família PIC podem se
sentir vitoriosos por terem superado tantas dificuldades e conseguido atravessar este cenário
atípico sem maiores consequências.
A Diretoria afirma que o PIC segue
atento priorizando a saúde e o bem-estar geral dos associados e funcionários e mantendo
todos os protocolos recomendados pelas autoridades.
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2021

CIDADÃO
HONORÁRIO DE
BELO HORIZONTE
O presidente do pic, que nasceu em barão de cocais, FOI homenageado
com o título de cidadania

O presidente do PIC, Wilson Alvarenga
de Oliveira Filho, recebeu das mãos do Vereador Léo Burguês, em maio de 2021 o Título
de Cidadão Honorário de Belo Horizonte, por
sua expressiva trajetória na Capital mineira, o
que o torna oficialmente cidadão belorizontino.
Vale destacar que Léo Burgues tem sido um
importante aliado da classe clubística junto à
Prefeitura e tem defendido a causa dos clubes
neste momento de pandemia com muito vigor.
Wilson nasceu em Barão de Cocais. É
filho do saudoso ex-prefeito de Barão de Cocais, primeiro prefeito de João Monlevade e Deputado Estadual, Wilson Alvarenga de Oliveira,
e irmão do também saudoso ex-prefeito de Barão de Cocais, João Batista de Alvarenga. É casado com Maria Lúcia de Araújo Alvarenga há
44 anos, com quem tem três filhos e cinco ne-
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tos. Formado em Administração de Empresas
pela UNA, é empresário do ramo Farmacêutico
e Hoteleiro e fazendeiro em Dores do Indaiá.
Há mais de duas décadas, ele se divide entre sua casa em Barão de Cocais e Belo
Horizonte, onde fica de sexta a segunda-feira.
Veio para a capital em 1967 para estudar. Seu
primeiro emprego foi no Citibank em 1968, posteriormente trabalhou na ALMEC Indústria Mecânica Cycles Peugeot Fábrica de Bicicletas,
Açominas e Metrobel / Transmetro.
Em 1988 entrou para o PIC como Consultor de Recursos Humanos. Foi contratado
como funcionário para o Cargo de Gerente de
Recursos Humanos, onde implantou muitos benefícios na sua área, passando a atuar posteriormente como Gerente Financeiro. Em 1998
tornou-se associado. Em 2006 foi indicado para

integrar o Conselho Deliberativo do PIC. Em
2008 foi convidado a assumir a pasta de vice-presidente financeiro, onde permaneceu até
2018, quando foi eleito presidente do Pampulha
Iate Clube e hoje está no final do seu segundo
mandado que termina em maio de 2022.
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término DO
SEGUNDO MANDATO
EM MAIO DE 2022 termina O SEGUNDO MANDATO DA ATUAL DIRETORIA.
A POSSE DO NOVO PRESIDENTE SERÁ EM MAIO DE 2022

Foto Ganhadora do Concurso de Fotografia - “PIC o meu cartão Postal” de Bruno Gandarela.
Mesmo diante de todas as adversidades impostas pela pandemia, sobretudo decorrentes do fechamento das atividades do PIC
pelo período de cerca de seis meses, a Diretoria se prepara para encerrar sua gestão com o
sentimento do dever cumprido deixando a casa
em ordem. Nesta sucessão, cuja presidência será ocupada pelo ex-presidente Antônio
Eustáquio da Rocha Soares, o Clube continuará em boas mãos. A posse da nova Diretoria
acontecerá no dia 27 de maio de 2022.
Após quatro anos de gestão voltada
para os associados, a Diretoria tem a convic-
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ção de ter feito o melhor em todos os sentidos.
Os sócios foram ouvidos, as principais dificuldades foram sanadas. “Enfrentamos com muita
força, fé e coragem os piores momentos dessa
pandemia e, agora, nos despedimos como diretores, pois como sócios continuaremos a frequentar este Clube que tanto amamos”, falou o
presidente.
O futuro presidente do PIC Antonio
Eustáquio ou Taquinho, como é conhecido, tem
amplo conhecimento do Clube, pois já atuou
como vice-presidente em diversas diretorias e
como presidente do Clube, o que lhe confere

uma bagagem extraordinária e conhecimento
profundo para realizar um trabalho maravilhoso
para o Clube. Prova disso é que em 2021 o PIC
inaugurou o elevador Panorâmico que recebeu
o seu nome, em justa homenagem, por toda
contribuição, dedicação e trabalho em prol da
causa PIC.
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PARQUINHO DE AREIA

destacamos abaixo algumas realizações da diretoria em 2022,
nos últimos meses de mandato

• Revitalização do Parquinho de Areia com a troca dos brinquedos, a substituição total da areia e a instalação da cerca de proteção para
impedir a entrada de animais.
• Reestruturação do organograma do Clube com a criação de três superintendências: Administrativa e Financeira, Obras e Reformas e Operações.
• Transferência da equipe administrativa do PIC Cidade para a Pampulha. Assim, o antigo vestiário masculino da sede foi desmembrado com
a criação de três escritórios e um moderno Vestiário.
• Troca da iluminação das quadras de tênis do Centro Esportivo por lead.
• Aquisição de equipamentos para substituição da sauna a vapor (PIC Pampulha).
• Reforma / limpeza / pintura / automatização dos aquecedores JMS e ARGUS (PIC Pampulha).
• Reposição de utensílios para melhor desempenho da cozinha social (PIC Pampulha).
• Reforma e adequação da Subestação para o Mercado Livre.
• Reforma dos exaustores (PIC Pampulha).
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Entrevista com a
tenista Eliana (Lili)
Marri Possas
Ocupando a 19ª posição no ranking da ITF (Federação Internacional de Tênis), a
SÓCIA E atleta que se apaixonou pelo tênis ainda criança fala do seu desejo de
continuar COMPETINDO

“O tênis pra mim é como o sangue que
corre nas minhas veias, é sinônimo de vida”.
Com esta frase a atleta Eliana Marri Possas,
carinhosamente conhecida como Lili, 57 anos,
inicia esta entrevista e se refere ao esporte
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que a encantou e pelo qual se apaixonou ainda criança. Natural de Belo Horizonte, Eliana
vem de uma família numerosa de sete irmãos.
É filha de Daisy Marri Possas e de Guilherme
de Carvalho Possas, sua inspiração. Professor,

o pai começou a jogar tênis aos 14 anos e só
parou aos 84. “Ele adorava disputar torneios e
eu herdei isso dele”, diz ela.
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Sócia do PIC desde 2012 a atleta vê no
esporte a base para a disciplina. “O esporte é
tudo na vida de uma pessoa, sobretudo se começar a praticá-lo ainda criança. Ele te prepara
para qualquer desafio, para superar todas as
adversidades que a vida lhe apresentar, te dá
energia para enfrentar qualquer obstáculo. O
esporte é paixão, é contagiante”, afirma.
Lili se orgulha de dizer que o PIC tem
um dos melhores complexos esportivos do
país. “Temos uma estrutura maravilhosa, sobretudo para os jogadores de tênis. As quadras
são muito bem cuidadas pelo nosso Acácio,
que está no Clube desde a construção da sede
da Pampulha. Fiz muitos amigos e agradeço
a Deus por fazer parte da Família PIC e por
ter este Clube maravilhoso no meu dia-a-dia”,
concluiu
Os olhos de Eliana brilham ao falar do
tênis. “Como qualquer esporte, o tênis é apaixonante. É um esporte mental, que faz você se
conhecer melhor dentro e fora das quadras”,
declara. E como está no seu sangue, a paixão
pelo tênis é compartilhada por outros membros

da família. O irmão caçula Henrique Marri Possas também é tenista. Sócio do PIC, ama estar
nas quadras, apesar de não competir.
A exemplo do pai, a tenista adora disputar torneios e faz isso desde os 12 anos. Ela é
detentora de vários títulos, mas para ela o mais
marcante e inesquecível foi encerrar o ano de
1999, quando começou a disputar torneios
em todo o Brasil, como número 1 no Ranking
Brasileiro de Sêniors, nos 35 anos de Simples.
Nossa atleta já foi número 1 no Ranking Mineiro
e Brasileiro inúmeras vezes nos últimos anos.
Em 2019 disputou vários torneios conquistando
muitos títulos e encerrando o ano como 38ª no
Ranking da ITF. “Com a pandemia, muitos torneios foram cancelados”, lamenta.
Em novembro de 2020 a atleta participou de dois torneios, um no Rio de Janeiro ITF,
onde foi vice-campeão de Simples e Dupla, e
outro no Brasileirão Sêniors em Maceió/AL,
onde sagrou-se campeã de Simples e vice de
Dupla. Em 2021 disputou torneios em diversos
Estados brasileiros, encerando o ano como 23ª
no Ranking da ITF e agora em 2022 já ocupa a

TÊNIS

19ª posição. Tudo isso tem sido motivo de grande alegria e orgulho para nós da Família PIC.
Seu amor pelo tênis é tão grande que
há dois anos ela resolveu unir o últil ao agradável. Montou uma confecção de roupas femininas de tênis EP-ELIANA POSSAS, que se
tornou a queridinha das tenistas do PIC e de
outras partes do Brasil para onde a empresária
envia suas peças. Sobre seus planos para o
futuro ela não tem dúvidas, quer continuar jogando e disputando torneios para obter sempre
a melhor colocação no Ranking da ITF. E para
aqueles que ainda não se decidiram, ela dá
uma dica: pratique esporte e se apaixone pelo
resto da vida!
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Entrevista com o
karateca Ricardo
Motta de Deus
Fascinado pela cultural oriental, o SÓCIO E atleta descobriu no Karatê tudo o que
esperava de um esporte e se tornou octacampeão brasileiro na modalidade
Com uma trajetória de vida marcante
e muitos títulos nacionais e internacionais conquistados no Karatê, o sócio Ricardo Motta de
Deus, 59 anos de idade e 18 como sócio do
PIC, visita suas memórias e conta pra gente um
pouco dessa empolgante história e aonde o seu
fascínio por esta arte marcial o levou. Natural
de Belo Horizonte, Ricardo é filho de Francisco
Diniz de Deus e Solange Motta de Deus. No
início seu pai não o incentivava no Karatê por
achar muito perigoso, mas quando o viu se sobressair no cenário nacional, o senhor Francisco reconheceu o amor do filho pelo esporte e
abraçou a causa.

Ricardo relata que, desde criança, sempre foi muito competitivo e que, mesmo não
tendo divisão de peso nem de idade, sempre
se sentiu atraído pelo desafio e pela cultura
Oriental. “O Karatê foi o esporte com o qual me
identifiquei e onde pude conciliar disciplina, força, determinação, estratégia, defesa pessoal e
cultura”, conta. Para quem não sabe, ele esclarece, Kara significa vazio e Te significa mão. O
nome da arte marcial que foi na China e levada
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para as ilhas de Okinawa, no Japão, no século
XIX, pelo Monge Daruma tem a ver com o fato
de o karatê ser praticado sem armas. “E pela
primeira vez na história foi admitido como modalidade olímpica”, comemora.
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Com uma longa carreira nos tatames
Ricardo disputou durante 38 anos - de 1974 a
2012 - nas mais variadas competições. Esteve
no Japão onde permaneceu por meses em treinamento intensivo. Percorreu os quatro continentes representando o Brasil e reuniu um acervo invejável de títulos: foi oito vezes campeão
brasileiro; duas vezes campeão sul-americano;
duas vezes campeão panamericano universitário; duas vezes campeão panamericano adulto,
ficou como 4º colocado no mundial no Canadá.
Foi ainda dezoito vezes campeão mineiro por
equipes e doze vezes campeão mineiro na modalidade kumite (luta) individual, entre outros.
O atleta fala que todos os desafios
foram muito importantes, porém o que mais o
marcou foi o 1º Campeonato Interno da Academia Tenri Dojo, do saudoso sensei Akio Yokoiama onde, com apenas 14 anos, competiu com
adultos com o dobro do seu tamanho. Ele recorda com emoção de um fato pitoresco que
marcou sua vida - “eu enfrentei neste torneio o
Campeão Brasileiro de boxe peso pesado que
também fazia karatê. Ao vencê-lo fui disputar a
final do torneio, mas num lance de azar atingi
meu adversário no supercílio causando minha
desclassificação da competição. Durante a
premiação foram entregues os troféus para os
três primeiros colocados e como eu havia sido
desclassificado, fui excluído da premiação. Fiquei super chateado pois era um adolescente
no meio de adultos. Foi aí que o sensei Akio
foi no vestiário e buscou sua medalha de Cam-

KARATÊ

peão Japonês e me entregou dizendo que moralmente eu havia vencido”.
Outro episódio inesquecível na vida do
Karateca aconteceu na final do Campeonato
Panamericano, em Puebla/México. Ricardo
diz que estava vencendo a luta por 5X0 quando quebrou o dedo e não pôde continuar na
competição. “Na hora da premiação, quando
o atleta de Costa Rica foi receber a medalha
de Ouro, o ginásio inteiro gritou ‘Brasil, Brasil’.
Diante disso, a organização do evento decidiu
premiar os dois com a medalha de Ouro”, finaliza.
Professor de Educação Física, Ricardo
continua dando aulas particulares de defesa
pessoal. Para as futuras gerações, nosso campeão reafirma a importância do esporte como
base de vida de qualquer pessoa e lembra que
o respeito à hierarquia, a determinação e a persistência são as chaves do sucesso.
Apaixonado pelo PIC ele conta que frequenta o Clube, sistematicamente, três vezes
por semana, há 18 ans, onde pratica peteca,
beach tennis e tênis de mesa. “Além da prática
esportiva não posso deixar de citar a resenha
com os amigos. A amizade que construí no PIC
é o grande legado que levarei por toda a vida”,
conclui ele.

SOBRE O KARATÊ
As ilhas de Okinawa, no Japão, são o
local na terra onde existem mais centenários.
O segredo da longevidade dos habitantes reside num estilo de vida calmo e saudável. As
pessoas de Okinawa treinam a mente e a alma
através do karatê. Esse estado de espírito confere um certo charme ao esporte. Pessoas de
todo o mundo viajam para o arquipélago para
praticar a modalidade.
Tanto os principiantes quanto os profissionais têm à disposição 430 dojos onde podem treinar. Muito mais que uma simples área
de treinamentos, o dojô é respeitado como se
fosse a casa dos praticantes. Por isso, é comum ver o praticante de Karatê fazendo uma
reverência antes de entrar no local, tal como se
faz nos lares japoneses.
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SAÚDE

DICAS DE SAÚDE
A PANDEMIA NÃO ACABOU. MESMO VACINADOS, OS IDOSOS DEVEM MANTER OS CUIDADOS.
AQUELES QUE AINDA NÃO SE VACINARAM DEVEM pROCURAR UMA UNIDADE DE SAÚDE.

Dr. Jamil Nahass

Médico Pediatra e
Vice-Presidente da Área de Saúde
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Frente ao cenário de redução do número de casos de Covid 19, diversas cidades brasileiras iniciaram o movimento de flexibilização do uso de
máscaras nas últimas semanas.
Considerando o impacto desta decisão para a
saúde pública e, particularmente para a saúde
das pessoas idosas, a Sociedade Brasileira de
Geriatria e Gerontologia faz algumas recomendações importantes.
Embora a vacinação tenha reduzido drasticamente a proporção de óbitos entre as pessoas
idosas, esse grupo segue sendo o de maior vulnerabilidade às formas graves da doença, mesmo entre os que receberam a dose de reforço
(terceira dose). Em janeiro, 63,3% das mortes
por Covid-19 no brasil foram de pessoas com 70
anos ou mais.
Existem muitas razões que tornam a pessoa idosa mais vulnerável, dentre elas, o fato de acu-

mular diversas comorbidades, além da imunossenescência, o que gera uma resposta menos
previsível quanto à eficácia das vacinas.
Sendo assim, apesar das orientações locais de
flexibilização, recomendamos, por ora, a manutenção do uso de máscaras para pessoas idosas
mesmo com esquema vacinal completo e, em
especial, para aquelas não vacinadas ou com esquema incompleto de vacinação, principalmente
em ambientes fechados, bem como evitar aglomerações sempre que possível.
Caso você ainda não tenha se vacinado ou esteja
com o esquema vacinal para a Covid-19 incompleto, não perca mais tempo. Procure a unidade
de saúde!
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