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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

NATAL/RN RECEBE 
CONGRESSO DIFERENCIADO

De 22 a 24/11/2019

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

Esta edição será mais curta e diferenciada, valorizando ainda mais 
o Prêmio FENACLUBES e encerrando o Plano Plurianual 2016/2020 

da FENACLUBES. Inscrições de 15 de agosto até 11 de outubro 
exclusivamente pelo site www.fenaclubes.com.br.

DE PRESIDENTES 
DE CLUBES

Natal  2019



Homenagens

é destaque da programação
O “Oscar do segmento clubístico” está de volta, e a edição de 2019 é 
ainda mais especial: o Prêmio FENACLUBES e o Concurso Casos de 
Sucesso foram unificados, por isso os Clubes que desejam participar 
devem ficar atentos ao regulamento no site da FENACLUBES – www.
fenaclubes.com.br. 

Cada Clube poderá concorrer com quantos cases quiser, limitados a um 
por categoria, e deverá indicar corretamente no momento da inscrição 
e também no envio do vídeo para qual categoria deseja concorrer. A 
premiação será dividida nas seguintes categorias:• Clube Social

• Clube Esportivo

• Clube Cultural

• Clube Histórico

• Comunicação

• Presidente do Ano

Os vencedores serão divulgados e homenageados na Noite de Encerramento (23/11).

Somente poderão participar os Clubes associados à FENACLUBES. As inscrições para os Clubes que 
desejam participar do Prêmio FENACLUBES 2019 vão de 1º de julho a 30 de agosto e serão feitas em 
duas etapas:

1. Inscrição do Clube por meio do formulário abaixo (período: 01/07 até 30/08);

2. Envio do vídeo por meio do formulário (link) que será enviado juntamente com a confirmação da 
inscrição na primeira etapa. (prazo máximo 30/09):

O vídeo deve ter no máximo 03 (três) minutos e conter:

• tela inicial de 5 (cinco) segundos, apresentando o logotipo e o nome do Clube, além da cidade/UF;

• nome da categoria na qual está concorrendo;

• narração, imagens e comentários explicando seu case com objetividade e criatividade;

• imagens do clube (opcional);

• entrevistas (opcional).



Atrações

E já que o Congresso volta ao nordeste após 10 edições, nada 
melhor do que comemorar este feito com um representante 
da cultura local: Chambinho do Acordeon é acordeonista, 
cantor, compositor e ator que ficou nacionalmente conhecido 
ao interpretar Luiz Gonzaga no filme “Gonzaga: de Pai para 
Filho”, filme de 2012 premiado pela Academia Brasileira de 
Cinema. A história de como Chambinho chegou ao papel, por 
sí só, já daria um filme: ele foi selecionado entre mais de 5 mil 
candidatos que se inscreveram e participaram de audições. O 
artista se apresenta na noite da Abertura Solene (22/11).

Economista, pós-graduado em Marketing pela Fundação 
Getúlio Vargas, Carlos Hilsdorf será o palestrante motivacional 
desta edição do Congresso. Além de ser autor do best seller 
Atitudes Vencedoras, foi um dos representantes do Brasil 
no Congresso Mundial de Administração, em Nuremberg, 
na Alemanha e no Congresso Mundial de Administração, 
em Turim, na Itália. Recebeu o prêmio Mérito Empresarial, 
concedido pela Academia Brasileira de Artes, Cultura e 
História, e o prêmio Empresário do Ano, concedido pelo 
Instituto Latinoamericano de Qualidade.

Carlos Hilsdorf é 
um dos principais 
palestrantes do país

A FENACLUBES pediu e os congressistas presentes na edição 
de Campinas escolheram: com maioria dos votos Alcione será a 
atração cultural da Noite de Encerramento (23/11) do Congresso 
Brasileiro de Clubes – Natal 2019.
Inserida no meio musical desde pequena por inspiração do pai 
policial, que também era integrante da banda de sua corporação, 
“A Rainha do Samba” faz sucesso como cantora, compositora e 
instrumentista desde 1975 – data do lançamento de seu primeiro 
álbum “A voz do samba”.
De lá para cá foram 39 discos, inúmeros temas de novela, sete 
participações em filmes e novelas, além de um prêmio Grammy 
Latino e o título de “A melhor cantora de samba” do Prêmio de 
Música Brasileira.

Alcione é escolhida pelos 
congressistas para a Noite 
de Encerramento

Chambinho do 
Acordeon representa 
a cultura nordestina
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A Reunião do Conselho Interclubes – CI é o mais 
importante fórum de discussão de problemas comuns 
do segmento. Será realizada pela FENACLUBES na tarde 
de 23 de novembro e contará com a participação dos 

Principais Clubes do Brasil presentes na 
Reunião do Conselho Interclubes – CI 

Inscreva-se

Programação

Confira a programação prevista

www.fenaclubes.com.br

Dia 22/11 (sexta-feira)
20:00 Jantar de boas vindas
21:30 Abertura Solene com Show de Chambinho do Acordeon

Dia 23/11 (sábado)
09:30 Palestra motivacional com Carlos Hilsdorf
11:00 Apresentação dos melhores cases dos Clubes
12:00 Sorteio brindes
12:30 Almoço
14:00 Reunião do Conselho Interclubes - CI
20:00 Jantar
21:30 Divulgação dos vencedores do Prêmio FENACLUBES com show de Alcione

Dia 24/11 (domingo)
08:00 as 12:00 Avaliação dos congressistas e entrega de certificados

As inscrições para o Congresso Brasileiro de Clubes – Natal 
2019 vão de 15 de agosto à 11 de outubro e são feitas 
exclusivamente pelo site da FENACLUBES (www.fenaclubes.
com.br). Os Clubes associados participam gratuitamente com 
direito a um apartamento duplo (para até duas pessoas), 
pensão completa e acesso a toda a programação do evento.

presidentes e representantes dos Clubes TOP 100, mais 
representativos em seus estados e os formadores de 
atletas olímpicos e paraolímpicos do Brasil. 



A FENACLUBES apresentou, na última edição do 
Congresso, seus planos para os eventos de 2020 
e, também, deu detalhada explicação sobre o 
Congresso Brasileiro de Clubes – Natal 2019. Esta 
edição é diferenciada por uma série de fatores 
e o principal deles é que o evento encerra o 
Plano Plurianual 2016/2020 da FENACLUBES 
com a utilização do saldo de verba da Loteria 
TIMEMANIA.
Sendo assim, optamos por fazer um evento mais 
curto, bastante focado na valorização dos Clubes 
por meio da revelação dos vencedores do Prêmio 
FENACLUBES. As diferenças não param por aqui: 
estaremos num hotel diferenciado a beira mar 
e, por isso, nos jantares não obrigaremos o 
uso de blazer por parte dos homens – mas sim 
apenas camisa social, bem como não teremos 
nem crachá, nem secretaria do evento – apenas 
o apoio dos funcionários da FENACLUBES. 
Não teremos o tradicional Encontro de Soluções 
– apesar de continuarmos contando com o Sindi 
Clube SP como importante parceiro do evento. 
Outro parceiro fundamental é o Comitê Brasileiro 
de Clubes – CBC que não fará sua consagrada 
Oficina e nem os Plantões Técnicos e Jurídicos 
por conta da realização, na semana seguinte 

ao Congresso, de seu Seminário Nacional de 
Formação Esportiva – evento específico cujo 
tema será “Plano Estratégico de aplicação de 
recursos para a Formação de Atletas no próximo 
Ciclo Olímpico 2021/2024”.
Com estas mudanças tornamos o Congresso 
de Natal mais “leve” e incentivamos que os 
presidentes (ou seus representantes em caso 
de impossibilidade de presença) solicitem à 
FENACLUBES Inscrições Extras no valor de 
R$3.450 com direito a apartamento para até 
duas pessoas e os mesmos benefícios de uma 
inscrição convencional e, também, Diárias 
Antecipadas, já negociadas junto ao Hotel 
Sede no valor promocional de R$396 a fim de 
aproveitar este maravilhoso resort e conhecer as 
belezas de uma das mais lindas cidades do Brasil. 
Reforçamos que em muitas cidades do Brasil 
o dia 20/11 é feriado do Dia da Consciência 
Negra, o que facilita a possibilidade de antecipar 
sua ida! Os Clubes associados que estiverem 
adimplentes com a Contribuição Administrativa 
receberão as instruções de como solicitar as 
Diárias Antecipadas. 
Na próxima página elencamos algumas das 
atrações que Natal proporciona.

Natal/RN 2019

DE PRESIDENTES 
DE CLUBES

Natal  2019

Esqueça todas as 
edições anteriores do 
Congresso Brasileiro 

de Clubes!



Principais atrações – 
você não pode perder!
Portal para as deslumbrantes praias do Rio 
Grande do Norte, a cidade de Natal fica no alto 
da costa atlântica do Brasil, na foz do Rio Potengi. 
Fuja do agito nas praias escondidas de Pipa e 
Pirangi ou corra para o agito de Genipabu e Tibau 
do Sul. A cidade é cercada pelo Parque Estadual 

SERHS Natal Grand 
Hotel & Resort
O hotel sede desta edição será o SERHS Natal 
Grand Hotel & Resort, que fica a beira-mar e está 
classificado como excelente nos principais site 
de viagem como Trip Advisor, Trivago e Booking. 

Natal/RN 2019

Localizado entre as praias de Ponta Negra e Areia 
Preta, o complexo oferece quatro piscinas, três 
bares e cinco restaurantes, além de Wi-Fi gratuito 
em todas as áreas.

das Dunas. Você pode rodar com um buggy por 
dunas de areia de mais de 10 metros ou passear 
de dromedário. A cidade tem o ar mais puro do 
continente, de acordo com a NASA, e abriga ainda 
o maior cajueiro do mundo.


