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Ponto central das 
atividades será a 1ª Semana 

Nacional dos Clubes, que vai 
congregar a Conferência Nacional dos 

Gestores de Clubes (de 27 a 30 de outubro) e 
o Congresso Brasileiro de Clubes (30 de outubro 
a 02 de novembro). E para discutir e avaliar a 
política de capacitação, formação e treinamento 
dos gestores dos Clubes serão realizadas 
duas etapas dos Fóruns Nacionais dos 
Gestores de Clubes.

Confira mais informações 
nas próximas páginas!
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NOVO EVENTO 
FOCA NA 
CAPACITAÇÃO 
DOS GESTORES 
PROFISSIONAIS
A Conferência Nacional dos Gestores de Clubes 
será realizada entre os dias 27 e 30 de outubro, 
no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas/SP, 
como parte da 1ª Semana Nacional dos Clubes!

O evento será totalmente focado na capacitação, 
formação e treinamento dos gestores 
profissionais dos Clubes, destacadamente dos 
formadores de atletas que participam dos 
Campeonatos Brasileiros Interclubes – CBI’s com 
a realização do Seminário Nacional de Formação 
Esportiva do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, 
além de outros temas diretamente ligados à 
gestão do dia a dia dos Clubes.

Todos os Clubes Confederados à FENACLUBES 
têm direito à participação gratuita de dois 
gestores com hospedagem em apartamento 
duplo, pensão completa, materiais didáticos 
e acesso a toda a programação de palestras, 
oficinas e shows do evento.

Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes



Entre as atividades da Conferência Nacional 
dos Gestores de Clubes destaca-se o Seminário 
Nacional de Formação Esportiva – evento 
promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes 
- CBC voltado aos presidentes, dirigentes 
e profissionais de esportes dos Clubes, 
Confederações e Ligas. 

Entre os temas abordados e debatidos 
no Seminário estão o planejamento das 

ações do CBC no próximo ciclo olímpico 
2021-2024 principalmente em relação aos 
três eixos que sustentam sua Política de 
Formação: Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Esportivos; Viabilização de Equipes 
Técnicas Multidisciplinares; e Participação em 
Competições – com destaque para a discussão 
do calendário dos Campeonatos Brasileiros 
Interclubes – CBI’s de 2021.



CONGRESSO 
TRAZ 
CONCURSOS, 
HOMENAGENS 
E MUITA 
VALORIZAÇÃO 
DOS CLUBES
O Congresso Brasileiro de Clubes segue sendo 
o mais importante evento de valorização dos 
Clubes e de seus gestores estatutários! Será 
realizado entre 30 de outubro e 02 de novembro, 
no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas/SP. 
Todos os Clubes Associados à FENACLUBES têm 
direito à participação gratuita de dois gestores 
com hospedagem em apartamento duplo, 
pensão completa, materiais didáticos e acesso 
a toda a programação de palestras, oficinas e 
shows do evento.

Confira, a seguir, algumas atividades 
programadas para o evento:

PRÊMIO 
FENACLUBES 

E CASOS DE 
SUCESSO

O Prêmio FENACLUBES representa uma honra 
tão grande para os Clubes que é considerado 
“O Oscar do segmento”! Em 2020 ele continua 
homenageando os Clubes que se destacaram nas 
categorias Social, Cultural, Esportiva, Histórica 
e Comunicação, bem como aquele presidente 
ou comodoro que brilhou na condução de sua 
entidade!

Os Clubes associados e/ou confederados à 
FENACLUBES poderão inscrever seus cases para 
concorrer ao Prêmio a partir de 1º de julho, sendo 
que é permitida a participação em quantas 
categorias o Clube desejar!

E por falar em cases, o Concurso Casos de Sucesso 
foi unificado ao Prêmio FENACLUBES. Por isso, 
se seu Clube tiver algum case interessante que 
deseje divulgar, envie como um concorrente 
do Prêmio FENACLUBES que poderá ser 
homenageado como “O Melhor Caso de Sucesso 
do Ano”! Os prazos e formato do vídeo são os 
mesmo.

Fique atento ao site da FENACLUBES (fenaclubes.
com.br) ou aos boletins virtuais enviados por 
e-mail para mais informações!



CLUBE TOP 100
A entrega das placas aos Clubes TOP 100 de 
2020 acontecerá em uma cerimônia especial e 
terá como novidade a entrega das 10 primeiras 
Placas Ouro. Os Clubes que já receberam a 
homenagem por quatro vezes terão a chance de 
receber a Placa Ouro – definitiva – que certifica 
o Clube como um dos principais de nosso país. 

Concurso Nacional 
de Fotografia de Clubes

CONCURSO 
NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA DE 
CLUBES
O Concurso Nacional de Fotografia de Clubes 
traz duas grandes novidades para 2020! A 
primeira é a definição de um tema: as fotografias 
devem contemplar a bandeira da FENACLUBES, 
seja hasteada no Clube, usada durante alguma 
solenidade, evento ou mesmo durante a 
participação do Clube em algum Campeonato 
Brasileiro Interclubes – CBI.

A segunda é que serão premiadas 10 (dez) 
fotografias, sendo que a grande vencedora será 
capa da revista da Semana Nacional dos Clubes, 
o Clube vencedor receberá um troféu exclusivo e 
o autor da fotografia levará para casa R$ 2 mil. 
Já os autores das outras 9 (nove) fotografias 
vencedoras receberão o prêmio de R$ 500.

Cada Clube poderá inscrever uma fotografia, que 
deverá ser inédita e poderá ser escolhida entre os 
próprios associados do Clube ou por indicação de 
fotógrafo profissional, seja ele associado ou não. 

A inscrição será feita em duas etapas:

1. Inscrição do Clube por meio do formulário 
disponível no site da FENACLUBES (fenaclubes.
com.br) – até 30 de junho;

2. Envio da fotografia via formulário que será 
enviado ao Clube após a confirmação de sua 
inscrição – até 30 de agosto.

A cada ano serão homenageados dez Clubes, 
que receberão a Placa Ouro no palco para serem 
aplaudidos, merecidamente, por presidentes e 
representantes de todo o segmento.

Os Clubes que ainda não atingiram quatro 
homenagens, mas têm direito à receber em 
2020 continuaram sendo agraciados com as 
placas normal, bronze e prata respectivamente!



CORTELLA: UM 
DOS MAIORES 
PALESTRANTES 
DO BRASIL
Ao contratar Mario Sergio Cortella como 
palestrante da 1ª Semana Nacional dos Clubes, 
a FENACLUBES reforça sua intenção de investir 
pesado para encher a programação do evento 
com os melhores nomes possíveis!

Cortella é filósofo, escritor, educador e professor 
universitário, além de ser um dos maiores 
palestrantes brasileiros. O tema de sua palestra 
será “Cenários turbulentos, mudanças velozes: 
negação, proteção ou superação”.

Vale lembrar que o próprio segmento clubístico 
auxiliou nesta contratação: um vídeo de 
divulgação foi apresentado durante a última 
edição do Congresso Brasileiro de Clubes e, 
posteriormente, publicado no site juntamente 
com uma página especial na qual os gestores 
foram convidados a votar em seus palestrantes 
e em suas atrações culturais preferidas. Cortella 
foi o mais votado na pesquisa, que ficou online 
até o dia 14 de janeiro.

1ª SEMANA 
NACIONAL DOS 

CLUBES TERÁ 
PALESTRA 
DO MAIOR 
NADADOR 

BRASILEIRO DA 
HISTÓRIA

Para compartilhar suas experiências dentro 
e fora da piscina, a FENACLUBES contratou 
o maior nadador brasileiro da história: Cesar 
Cielo! O ídolo é medalhista de ouro e recordista 
olímpico (21s30) da prova de 50m rasos nos Jogos 
Olímpicos de Pequim 2008. Além disso, entre os 
anos de 2007 e 2014 foi considerado o melhor 
velocista do mundo, conquistando medalhas e 
batendo recordes em diversos campeonatos, 
tanto em piscina curta, quanto em piscina longa.

A presença de Cielo também se justifica por sua 
forte ligação com os Clubes! começou a nadar no 
Esporte Clube Barbarense/SP, passou pelo Clube 
de Campo Piracicaba/SP, pelo Esporte Clube 
Pinheiros/SP e hoje defende o Clube Náutico 
Marcílio Dias/SC.



SERTANEJO 
RAIZ COM A 
MELHOR DUPLA 
DO BRASIL!
Chitãozinho & Xororó, a dupla sertaneja mais 
famosa e querida do Brasil, está confirmada 
como uma das atrações culturais da 1ª Semana 
Nacional dos Clubes, com um inédito show em 
comemoração aos 50 anos de carreira que os 
irmãos completam em 2020.

E foram os próprios congressistas que definiram 
a escolha: a FENACLUBES pediu o auxílio de 
todo o segmento clubístico para a formatação 
da 1ª Semana Nacional dos Clubes: um vídeo 
de divulgação foi apresentado durante a última 
edição do Congresso Brasileiro de Clubes e, 
posteriormente, publicado no site juntamente 
com uma página especial na qual os gestores 
foram convidados a votar em seus palestrantes 
e em suas atrações culturais preferidas. O 
resultado? A dupla foi a atração mais votada!

DANIEL 
BOAVENTURA 

É MAIS UMA 
ATRAÇÃO 

CONFIRMADA
Daniel Boaventura é a nova contratação da 
FENACLUBES para a 1ª Semana Nacional dos 
Clubes – 2020. Artista de múltiplas facetas, 
Daniel Boaventura é ator, cantor  e dublador, 
além de ser conhecido por suas performances 
em telenovelas, musicais e peças teatrais como: 
“Vítor ou Vitória”, “A Bela e a Fera”, “Chicago” e 
“My Fair Lady”.

O cantor navega entre diversos ritmos e línguas, 
tendo lançado o álbum “Italiano”, em 2010, 
somente com músicas do bel paese. O repertório 
de seu show também contém sucessos da 
Broadway e trilhas sonoras de novelas, como 
“She”, da trama Morde & Assopra, “If”, de Caras 
& Bocas e o hit “I’m in the Mood For Love”, que 
foi tema do casal Maya e Raj, protagonistas de 
Caminho das Índias.



Fóruns
Nacionais

dos Gestores
de Clubes

FÓRUNS NACIONAIS 
DOS GESTORES DE 
CLUBES VÃO AJUDAR 
NA FORMATAÇÃO E 
NA AVALIAÇÃO 
DA 1ª SEMANA 
NACIONAL 
DOS CLUBES

Como forma de discutir e avaliar a política 
de capacitação, formação e treinamento de 
gestores durante a 1ª Semana Nacional dos 
Clubes a FENACLUBES criou os Fóruns Nacionais 
dos Gestores de Clubes. Serão duas etapas, uma 
anterior e outra posterior à Semana:

• 03/09/2020 – Club Athletico Paulistano/SP

• 27/11/2020 – Grêmio Náutico União/RS

As inscrições já estão abertas e são feitas 
exclusivamente pelo site da FENACLUBES 
(fenaclubes.com.br). Vale ressaltar que os Clubes 
de todas as regiões do Brasil poderão inscrever 
dois participantes em cada etapa, porém as 
inscrições devem ser feitas individualmente!

Na programação do evento também haverá 

palestra técnica de atividades dos Clubes e 
palestra motivacional com o palestrante e 
multimedalhista olímpico Lars Grael. Além 
da consagrada carreira como atleta, na qual 
conquistou duas medalhas olímpicas de 
bronze, foi bicampeão mundial, tem 12 títulos 
continentais e 31 títulos nacionais, Grael também 
tem vasta experiência como gestor! Também foi 
Secretário Nacional de Esporte e Secretário de 
Esporte do Estado de São Paulo.

Em sua palestra “A saga de um campeão” 
abordará conteúdos como planejamento, 
motivação, competitividade, liderança, trabalho 
em equipe, e superação, tudo isso alinhado ao 
desafio de construir de forma participativa as 
diretrizes da política de formação, capacitação e 
treinamento de gestores dos Clubes sociais.

Confira a programação prevista:
18:15 Recepção dos participantes e “bate-papo” com Arialdo Boscolo, presidente da FENACLUBES

18:30 Coletiva de imprensa do palestrante Lars Grael

19:00 Abertura de boas-vindas – presidente do Clube anfitrião

19:15
Discussão e avaliação da política de Capacitação, Formação e Treinamento de Gestores de 
Clubes – presidente da FENACLUBES

19:45 Palestra técnica/motivacional “A Saga de um Campeão” com Lars Grael

21:00 Jantar para participantes, convidados e jornalistas


