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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

FENACLUBES ANUNCIA GRANDES 

NOVIDADES PARA 2020!

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

Muitas novidades esperam pelos gestores dos Clubes associados e 
confederados à FENACLUBES: Semana Nacional dos Clubes e Fóruns 
Regionais dos Gestores de Clubes, que farão o ano mais completo, 

abrangendo mais locais do país.

Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes



Capacitar, 
formar, 
treinar 
e celebrar

DE CLUBESDE GESTORES DE CLUBES

CONFERENCIA
NACIONAL 

1  SEMANA NACIONAL 
DOS CLUBES/2020

COMEMORATIVA A LEI FEDERAL 12.333/10

a

Além de cumprir com a premissa de capacitar, formar e 
treinar os gestores dos Clubes, a realização sequenciada da 
Conferência Nacional dos Gestores de Clubes e do Congresso 
Brasileiro de Clubes durante a Semana Nacional dos Clubes 
também funciona como celebração para o Dia Nacional dos 
Clubes – comemorado em 9 de novembro.

Regulamentada pela Lei 12.333/2010, a data se justifica 
pela importância que nosso segmento tem para a formação 
de cidadãos e o desenvolvimento da sociedade esportiva, 
cultural, social e de lazer.

de 27/10 a 02/11 
Royal Palm Plaza ResortCampinas/SP

de 27/10 a 30/10 de 30/10 a 02/11



Com a realização dos Fóruns Regionais dos 
Gestores de Clubes a FENACLUBES amplia ainda 
mais o debate sobre a política de capacitação, 
formação e treinamento de gestores, sejam 
eles estatutários ou profissionais, chegando a 
diferentes regiões do Brasil.

Os fóruns serão realizados nos Clubes membros 
do Conselho Interclubes – CI da FENACLUBES 
que se candidatarem a anfitrioná-lo de acordo 
com o regulamento disponível na página do CI 
no site www.fenaclubes.com.br.

Poderão participar dos Fóruns representantes 
dos Clubes associados e/ou confederados à 
FENACLUBES. 

Com foco na preparação da temática da grande 
Semana Nacional dos Clubes, a primeira edição 
do Fórum deverá acontecer já no mês de março 
e os Clubes integrados poderão participar de 
uma ou de várias edições, conforme desejar.

Fóruns Regionais 
ampliam a 
abrangência 
da FENACLUBES



Também cabe à FENACLUBES reconhecer aqueles 
Clubes que desenvolvem trabalhos diferenciados 
junto a seus associados ou à comunidade na 
qual estão inseridos. Por isso, estão mantidos 
para 2020 o Concurso Nacional de Fotografia, o 
Prêmio FENACLUBES e a homenagem aos Clubes 
TOP 100 – que neste ano chega à 5ª edição com a 
Placa Ouro definitiva a ser entregue a 10 Clubes.

Acesse o site da FENACLUBES (www.fenaclubes.
com.br) e fique atento aos boletins virtuais e 
ofícios encaminhados ao Clube para saber mais 
informações!

Eventos também 
homenagearão os 

melhores Clubes

Concurso Nacional 
de Fotografia de Clubes



Os Clubes que se mantiverem adimplentes na Contribuição Administrativa ou na Associativa têm 
o direito de participar da Conferência ou do Congresso com um apartamento duplo, ou, com o 
pagamento das duas Contribuições, terão quatro vezes mais benefícios do que os Clubes que pagam 
apenas uma das Contribuições, confira a tabela abaixo:

A inscrição no evento dá direito a hospedagem em apartamento duplo e pensão completa, além 
de pastas com os materiais didáticos do evento, brindes e acesso às atividades sociais noturnas de 
relacionamento e interação dos gestores.

TIPO DE FILIAÇÃO / 
PARTICIPAÇÃO NOS 

EVENTOS

Clube Associado
(apenas Contribuição 

Associativa)

Clube Confederado

(apenas Contribuição 
Administrativa)

Clube Associado e 
Confederado

(as duas 
contribuições)

PARTICIPAÇÃO NA 
CONFERÊNCIA - 1 apto duplo 1 apto duplo

PARTICIPAÇÃO NO 
CONGRESSO 1 apto duplo - 1 apto duplo

Total 1 apto Total 1 apto
Total 2 aptos 

duplos

FAIXAS VALOR ANUAL EM ATÉ 12 PARCELAS DE

Clubes com até 20 funcionários R$3.600,00 R$300,00

Clubes com 21 a 40 funcionários R$4.800,00 R$400,00

Clubes com 41 a 80 funcionários R$7.200,00 R$600,00

Clubes com 81 a 120 funcionários R$9.600,00 R$800,00

Clubes com 121 a 150 funcionários R$12.000,00 R$1.000,00

Clubes com mais de 151 funcionários R$14.400,00 R$1.200,00

Contribuição 
Administrativa: valores
A Contribuição Administrativa não sofreu reajuste para o ano de 2020. Além disso, seu valor anual 
pode ser pago em taxa única, ou em até 12 parcelas (a depender da data de início do pagamento). 
Confira:

Quem pode participar?


