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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

2020

A FENACLUBES PLANEJA 
O SEU FUTURO

I N F O R M A T I V O  D A  C O N F E D E R A Ç Ã O  N A C I O N A L  D O S  C L U B E S  –  F E N A C L U B E S

Em 2020 a FENACLUBES vai trazer ainda mais capacitação 
aos gestores e valorização aos Clubes de todo o Brasil e, 

para isso, o planejamento das ações já está a todo o vapor!

Fóruns, seminários, oficinas, painéis de debates, cursos, palestras técnicas, 
palestras motivacionais, feiras, exposições, concursos, premiações, 
atividades de relacionamento, integração e outras formas de difusão do 
conhecimento, além de shows com artistas consagrados e muito mais!

Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes



Após as comemorações do 30º ano de 
realização completados em 2019, o 
Congresso Brasileiro de Clubes chega 
em uma nova fase, com um formato 
consolidado e um objetivo muito claro: 
valorizar os presidentes e dirigentes 
que fazem dos Clubes um dos maio-
res e mais importantes segmentos de 
nossa sociedade. A FENACLUBES con-
tinuará realizando concursos, como o 
Prêmio FENACLUBES – O Oscar do seg-

mento clubístico que celebra os melho-
res Clubes do ano nas categorias Social, 
Esportivo, Cultural, Comunicação, His-
tórico e Presidente do ano – e home-
nagens, como o Clube TOP 100 – que 
destaca os mais importantes Clubes 
do país que realizam ações esportivas, 
sociais, culturais e de lazer e, com isso, 
contribuem para o desenvolvimento da 
comunidade e da sociedade na qual es-
tão inseridos.



Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes

Um novo e grandioso evento, ainda 
mais focado na difusão de conhecimen-
tos voltados às mais importantes áreas 
da administração de um Clube. É esse 
o escopo que vem fazendo a FENACLU-
BES trabalhar incansavelmente na bus-
ca da melhor fórmula para a Conferên-
cia Nacional dos Gestores de Clubes. 
Estamos reunindo um grupo composto 
pelos principais e mais importantes es-

pecialistas e palestrantes reconhecidos 
internacionalmente. Vamos buscar par-
cerias com empresas e universidades 
para levar conteúdo de qualidade e fa-
zer da Conferência um evento aspira-
cional e desejado por todos os gestores 
de Clubes do Brasil, uma possibilidade 
imperdível de se capacitar e gerar re-
sultados positivos em suas carreiras e 
em seus Clubes.



Nas Atividades de Relacionamento, as atrações culturais de nível nacional e 
internacional possibilitam interação entre os gestores de Clubes de todo o Brasil e 
fomentam a cultura com foco nas diferentes regionalidades de nosso país. Confira, 
abaixo, algumas das estrelas que já brilharam nos palcos de eventos anteriores:

Interação, integração 
e relacionamento

Alexandre Pires Zezé di Camargo & Luciano

Claudia Leitte Zeca Pagodinho



Os Clubes poderão participar em dobro dos eventos de 2020! Isso porque a FENACLUBES firmou um 
convênio que dará um apartamento extra com os mesmos benefícios* de uma inscrição convencional 
aos Clubes que, além de manter um vínculo com a FENACLUBES, também forem filiados a uma destas 
instituições:

• Comitê Brasileiro de Clubes – CBC
• Federação dos Clubes dos Empregados da Petrobrás - FCEPE
• Federação dos Clubes do Estado de Minas Gerais – Fecemg – MG
• Sindicato de Clubes e Entidades de Classe Promotora de Lazer e de Esportes do 

Distrito Federal - SinLazer – DF
• Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo – Sindi Clube SP
• Sindicato dos Clubes Esportivos de Cultura Física e Hípicos do Estado do Paraná – 

Sindiclubes PR
• Sindicato dos Clubes Esportivos do Estado do Rio Grande do Sul - Sincergs – RS
• Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Ceará – Sindiclube CE
• Sindicato dos Clubes Sociais do Estado do Pará – Sindiclubes PA
• Sindicato dos Clubes do Estado Bahia – Sindiclube BA

Em breve poderemos adicionar novas instituições a este convênio, por isso fique sempre atento às 
notícias em nosso portal www.fenaclubes.com.br.

O benefício do apartamento extra será disponibilizado aos Clubes que se mantiverem adimplentes 
em suas respectivas contribuições, conforme a tabela abaixo:

Convênio amplia as 
chances de participar 

dos eventos

CONTRIBUIÇÃO À 
FENACLUBES

DIREITO DE 
PARTICIPAÇÃO

COM O 
CONVÊNIO

TOTAL DE 
PARTICIPAÇÃO COM 

O CONVÊNIO

Apenas Contribuição 
Associativa 

(Clubes Associados)

Congresso – 1 
apartamento 

duplo
_ Congresso – 1 

apartamento duplo

Apenas Contribuição 
Administrativa 

(Clubes Confederados)

Conferência – 1 
apartamento 

duplo
+ 1 apartamento 

duplo
Conferência – 2 

apartamentos duplos

Contribuição Associativa + 
Administrativa 

(Clubes Associados e 
Confederados)

Congresso e 
Conferência – 1 

apartamento 
duplo em cada 

evento

+ 1 apartamento 
duplo em cada 

evento

Congresso e 
Conferência – 2 

apartamentos duplos 
em cada evento

*participação gratuita para até duas pessoas com hospedagem em apartamento duplo durante 
todo o período do evento, pensão completa, além de pastas com os materiais didáticos do evento, 
brindes e acesso às atividades sociais noturnas de relacionamento e interação dos gestores.



A relação entre a 
Conferência 

Nacional dos 
Gestores de Clubes 

e a Contribuição 
Administrativa

Desde a sansão da Lei 13.756, em 12 de 
dezembro de 2018, a FENACLUBES pas-
sou a figurar como responsável pela ca-
pacitação, formação e treinamento de 
gestores de Clubes sociais.

Sendo assim, lançamos a Conferência Na-
cional dos Gestores de Clubes – um novo 
evento com formato diferenciado e que 
vai focar na difusão de conhecimento 
para os gestores. No entanto, precisamos 
ter a dimensão aproximada da quantida-
de de Clubes/pessoas com interesse em 
participar deste novo evento para que a 
licitação do Hotel e do Centro de Conven-
ções seja feita da forma mais assertiva.

Por isso, e como divulgamos amplamente 
aos Clubes por meio de ofícios, site, bo-
letins virtuais e na última edição do Con-

gresso Brasileiro de Clubes, a FENACLU-
BES vai se basear no número de Clubes 
adimplentes com a Contribuição Adminis-
trativa para mensurar os participantes. 

Confira a tabela de cobrança da Con-
tribuição Administrativa, que é dividida 
conforme o número de funcionários de 
seu Clube. Caso ainda não tenha rece-
bido os boletos desta Contribuição ou 
se ainda tem dúvidas sobre os benefí-
cios de seu pagamento, entre em con-
tato conosco pelo e-mail fenaclubes@
fenaclubes.com.br ou pelo telefone (19) 
3291-1717.

NÃO FIQUE DE FORA: INVISTA NA CAPA-
CITAÇÃO DE SEUS GESTORES E COLHA OS 
RESULTADOS!

FAIXAS VALOR
Clubes com até 20 funcionários R$ 300,00
Clubes com 21 a 40 funcionários R$ 400,00
Clubes com 41 a 80 funcionários R$ 600,00
Clubes com 81 a 120 funcionários R$ 800,00
Clubes com 121 a 150 funcionários R$ 1.000,00
Clubes com mais de 151 funcionários R$ 1.200,00

Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes


