Fóruns
Nacionais
dos Gestores
de Clubes

PALESTRANTE DOS FÓRUNS NACIONAIS
DOS GESTORES DE CLUBES, LARS GRAEL
EMOCIONARÁ VOCÊ!
O principal objetivo dos Fóruns é aproximar os
Clubes da discussão e da avaliação da política de
capacitação, formação e treinamento de gestores
durante a 1ª Semana Nacional dos Clubes.
Conhecido mundialmente, Grael tem o respeito
de toda a classe de atletas, além de uma
história de vida e superação que inspira a
todos. Ele ministrará sua palestra “A saga de
um campeão” nas duas edições dos Fóruns
Nacionais dos Gestores de Clubes, com foco
em 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 capacitação, formação, e treinamento
de gestores dos Clubes sociais.

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!
Já ocupou o cargo de Secretário Nacional de
Esportes no então Ministério do Esporte e
do Turismo e exerceu, também, o cargo de
Secretário Estadual da Juventude, Esporte e
Lazer no governo de São Paulo.
Atualmente é vice-presidente da ISCYRA –
International Star Class Yacht Racing Association
– para a América do Sul, presidente do Conselho
Empresarial do Esporte da Associação Comercial
do Rio de Janeiro – ACRJ e presidente do LIDE
Esporte (Grupo de Líderes Empresariais).

Duas etapas estão confirmadas:
1º Fórum Nacional - Porto Alegre/RS Grêmio Náutico União
2º Fórum Nacional - São Paulo/SP
Club Athletico Paulistano
A programação prevista contém as seguintes atividades:
19:00 Coquetel de recepção dos participantes;
19:30 Coletiva de imprensa do palestrante Lars Grael;
20:00 Abertura de boas-vindas – presidente do Clube anfitrião;
Discussão e avaliação da política de Capacitação, Formação e Treinamento de Gestores de
20:15
Clubes – com Arialdo Boscolo, presidente da FENACLUBES;
21:00 Palestra técnica/motivacional “A Saga de um Campeão” com Lars Grael;

