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Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes



A Confederação Nacional dos Clubes 
– FENACLUBES conquistou, no final 
de 2018, uma das maiores vitórias 

de sua história ao lutar intensamente 
junto ao Congresso Nacional para 
retomar os recursos para a formação 
de atletas olímpicos e paraolímpicos via 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC. Nessa 
batalha a própria FENACLUBES também 
recebeu o merecido reconhecimento: 
passou a constar no texto da Lei como 
responsável pela capacitação, formação e 
treinamento de profissionais e dirigentes 
dos Clubes!

É justamente para cumprir com seu 
papel (agora previsto em Lei) que, além 
do já consagrado Congresso Brasileiro 
de Clubes, a FENACLUBES realizará, a 

partir de 2020, a Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes – grandioso 
evento totalmente focado na capacitação 
dos gestores profissionais e gestores 
estatutários nas principais áreas de 
interesse do segmento (administrativa, 
esportiva, cultural, social e de lazer) 
tais como o de Recursos Humanos 
(diminuição de passivos trabalhistas 
entre outros temas), o das Atividades 
Sociais e Culturais (como forma de 
captação  de patrocínio e de atração e 
fidelização de associados) e, também, 
o da Formação de Atletas (abrangendo 
desde a estruturação dos Clubes para a 
apresentação de projetos até a utilização 
dos recursos incentivados), entre outros 
temas de interesse do segmento. 

FENACLUBES 
anuncia a 
criação da 

Conferência 
Nacional dos 

Gestores de 
Clubes



“Todos os Clubes do Brasil poderão 
participar deste novo evento, pois 
criaremos uma nova categoria na 
FENACLUBES: a de ‘Clube Confederado’. 
Desta forma, todos os Clubes que 
pagarem a 1ª parcela 
da Contribuição 
Confederativa 2019 já 
estarão pré-inscritos na 
Conferência. A partir de 
agora, esta contribuição 
se transforma em um 
verdadeiro investimento 
que os Clubes fazem em seus gestores, 
que comandam e definem seu futuro”, 
revelou Arialdo Boscolo, presidente da 
FENACLUBES.

E para preparar este grandioso evento, 
a FENACLUBES necessita de um novo 
e diferenciado planejamento, tanto 
para a quantidade de apartamentos, 
quanto para o dimensionamento e 
estrutura do Centro de Convenções. 

Os Clubes Confederados terão direito, 
gratuitamente, a um apartamento 
para dois gestores a cada dia com três 
diárias e doze refeições no total, além 
de pastas com os materiais didáticos 

do evento, brindes e 
acesso às atividades 
sociais noturnas de 
relacionamento e 
interação dos gestores.

Além disso, os gestores 
profissionais e 

estatutários dos Clubes Confederados 
já podem contribuir para a estruturação 
temática do evento enviando sugestões 
de temas e palestrantes para o e-mail 
fenaclubes@fenaclubes.com.br, já que o 
objetivo será fazer um evento grandioso 
com muito conteúdo, tais como 
cursos, palestras técnicas, palestras 
motivacionais, oficinas, seminários, 
workshops e painéis de debate.

“Todos os Clubes 
do Brasil poderão 
participar deste 

novo evento”

Dúvidas a respeito da contribuição confederativa, favor entrar em contato 
pelo telefone (19) 3291-1717 ou pelo e-mail fenaclubes@fenaclubes.com.br



“A FENACLUBES se compromete a tornar 
a Conferência Nacional dos Gestores 
de Clubes em um evento aspiracional, 
um verdadeiro objeto de desejo do qual 
todos os gestores sentirão necessidade 
de participar para adquirir conhecimento 
e fazer network, tal qual os médicos 
que participam anualmente de grandes 
congressos internacionais de capacitação 
para atualização de conhecimento em 
suas respectivas especializações. Os 
gestores serão devidamente certificados, 
valorizando seus currículos e carreiras”, 
finaliza Boscolo.

 
A Conferência Nacional dos Gestores de 
Clubes será oficialmente apresentada 
durante o Congresso Brasileiro de 
Clubes - Campinas 2019
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Inscreva-se para o Congresso 
Brasileiro de Clubes no site 

www.fenaclubes.com.br



Campanha 
Viaje com a FENACLUBES

Momentos incríveis que ficarão registrados não só em fotos, mas em memórias para toda a vida! 
Tudo isso pode estar mais próximo de se tornar realidade do que você imagina com a Campanha 
Viaje com a FENACLUBES! 

A FENACLUBES vai sortear, no Congresso Brasileiro de Clubes, 
cinco finais de semana (três dias e duas noites) em qualquer 
resort do país, com direito a acompanhante!
Podem participar os presidentes cujos Clubes estiverem em dia com a Contribuição Confederativa, 
independentemente de estarem presentes no Congresso ou não. 

Vale lembrar que por meio dessa contribuição a FENACLUBES amplia seu crescimento e continua 
atuando de forma relevante junto aos Poderes Executivo e Legislativo Federais, sempre em prol de 
nossa categoria!

Para mais informações acesse o site da FENACLUBES.

Já pensou em passar 
um final de semana 

num resort em 
qualquer lugar do Brasil?



Programação Prevista
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20/06 - QUINTA-FEIRA 
(apenas para Clubes com direito à diária extra antecipada)

15h00  Início do Credenciamento dos Con-
gressistas
19h30  Jantar (Traje: Passeio – paletó ou blazer e 
camisa social – sem gravata)

• Fotos para Galeria dos Presidentes e 
Revista do Congresso (Revista Ação dos 
Clubes Sociais)

• Homenagem aos Clubes TOP 100
• Atração cultural: Orquestra Sinfônica de 
Campinas

21h00 Encerramento do buffet de jantar 
e início do cerimonial

21/06 - SEXTA-FEIRA

09h00 Início do Credenciamento dos 
Congressistas
09h30 Reunião do Conselho Interclubes – CI
12h30 Almoço (Apenas para Clubes com direito à 
diária extra antecipada.)
15h00 às 18h00  Encontro de Soluções

• Plantões Técnico e Jurídico 
19h30 Jantar (Traje: Passeio – paletó ou blazer e 
camisa social – sem gravata)

• Fotos para Galeria dos Presidentes e 
Revista do Congresso (Revista Ação dos 
Clubes Sociais)

• Homenagem a todo os Clubes 
Centenários

• Premiação aos Clubes destaque do 
Concurso Nacional de Literatura

• Abertura Solene
Atração cultural: Família Lima
21h00 Encerramento do buffet de jantar 
e início do cerimonial

22/06 - SÁBADO

09h30 Palestra motivacional com Alfredo 
Rocha 

• Plantões Técnico e Jurídico 
11h00 Palestra “Remuneração dos dirigentes 
e imunidade tributária dos Clubes” com Dr. 
Wladimyr Vinicius de Moraes Camargos

• Sorteio de brindes dos patrocinadores 
institucionais

12h30 Almoço
14h00 Discussão da estruturação da 
Conferência Nacional de Gestores de Clubes – 
2020 
14h30 Palestra com o medalhista olímpico 
Gustavo Borges 
15h30 Oficina técnica do Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC 
19h30 Jantar  (Traje: Passeio – paletó ou blazer 
e camisa social – sem gravata)

• Premiação do Concurso Nacional de 
Fotografia Esportiva dos Clubes

• Sorteio da Campanha Viaje com a 
FENACLUBES

• Lançamentos 2019:
Concurso Casos de Sucesso
Prêmio FENACLUBES
Congresso Brasileiro de Clubes 
– 2º semestre

Atração cultural: Claudia Leitte
21h00 Encerramento do buffet de jantar 
e início do cerimonial

23/06 - DOMINGO

07h30 às 13h00 
• Atividades de relacionamento
• Entrega da Ficha de Avaliação e Brindes
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