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SERÁ REALIZADA NO PERÍODO PREVISTO!

Passados diversos meses do início da pandemia de Covid-19 já temos a previsão 
de término da vacinação da população adulta até o final deste ano. Os números 
recentes também indicam a redução na quantidade de casos de contaminação no 
Brasil.

Diante deste cenário, e com otimismo de que seguiremos avançando e melhoran-
do cada vez mais, é que trabalhamos para readequar a 1a Semana 
Nacional dos Clubes a fim de realizar o evento mantendo todas as con-
tratações já realizadas (hotel, palestrantes, atrações culturais...) e garantindo a 
segurança de todos os envolvidos!

Um evento deste porte demanda muito planejamento antecipado e, por isso, algu-
mas decisões precisaram ser tomadas para que pudéssemos iniciar os prepara-
tivos do evento.

Estamos atentos aos desdobramentos da pandemia e a todos os decretos que 
possam afetar, de alguma maneira, a realização do evento para garantirmos que 
todas as normas vigentes à época, como o distanciamento social, o uso de másca-
ras e de álcool em gel, sejam devidamente seguidos.

Reservamos todos os salões do hotel para garantir que as palestras e 
demais atividades técnicas sejam feitas em formato de auditório, respeitando o 
devido distanciamento entre os participantes.

Além dos restaurantes já disponíveis no hotel, adaptaremos um outro sa-
lão para termos espaços suficientes para servir as refeições (café da manhã, 
almoço e jantar) simultaneamente e sem aglomeração.



Alteramos a programação noturna para que os jantares sejam feitos 
separadamente das cerimônias, premiações e shows, que passarão a ser em 
formato de auditório, também respeitando o distanciamento. Todo o cerimonial 
será rápido, sem concentrações, apenas com a foto individual de cada 
vencedor e com discurso da vitória reduzido no “estilo do Oscar”.

Bloqueamos todos os apartamentos do hotel para nos precavermos em caso de 
alguma norma ou decreto que limite a quantidade de participantes no evento.

E justamente para nos adaptarmos à estas possibilidades fomos obrigados a 
limitar a participação na Semana, conforme abaixo:

-  Clubes adimplentes apenas com a Contribuição Associativa 
(obrigatória) têm direito a inscrever dois gestores no Seminário Nacional de 
Formação Esportiva (27 a 29 de outubro). 

-  Já os Clubes que aderiram à Contribuição Administrativa 
(facultativa) participam também com dois gestores, do Congresso Brasileiro 
de Clubes (29 de outubro a 2 de novembro). 

Ainda por conta de possíveis desdobramentos da pandemia, somente liberare-
mos inscrições extras para o evento a partir de 1o de outubro, mediante 
disponibilidade e de acordo com os decretos vigentes na época.
Temos certeza de que, com as medidas adotadas, conseguiremos realizar um 
evento de grande sucesso e com toda a segurança necessária.

Paulo Germano Maciel
Presidente do CBC

Arialdo Boscolo
Presidente da FENACLUBES



0 Seminário Nacional de For-
mação Esportiva 2021 aconte-
cerá ENTRE OS DIAS 27 E 29 

DE OUTUBRO, no Hotel Royal 
Palm Plaza, em Campinas/SP.

0 Seminário é de participação obrigatória para os
Clubes do Comitê Brasileiro de Clubes- CBC pois
nele serão realizados os debates da política de
formação de atletas e o planejamento das ações a
serem desenvolvidas no próximo ciclo olímpico.

INSCRIÇÕES ATÉ 30/08

As inscrições para o 

SEMINÁRIO 
NACIONAL 

DE FORMAÇÃO 
ESPORTIVA 

serão feitas exclusivamente pelo site do 

COMITÊ BRASILEIRO DE CLUBES  – CBC, 
www.cbclubes.org.br



Tem direito a participação TODOS OS CLUBES 
DO SISTEMA CBC que estejam adimplentes com a 
Contribuição Associativa (obrigatória), com a inscrição 
gratuita de dois gestores, hospedagem em apartamento 
duplo, pensão completa, materiais didáticos e acesso a 
toda a programação de palestras, oficinas e shows 
do evento (custeado pela FENACLUBES) além de 
passagens aéreas de ida e volta para os dois gestores 
(custeadas pelo CBC).

CLUBES INTEGRADOS 
AO SISTEMA 

Pagamento da Contribuição 
Associativa (obrigatória)

2 pessoas 

? ?

+ 2 passagens aéreas
 

Os Clubes que aderirem à Contribuição Administrati-
va (facultativa) terão direito a participar também do 
Congresso Brasileiro de Clubes, conforme informações 
das páginas seguintes.



0 Congresso Brasileiro de Clubes 2021 acontecerá entre os 
dias 29 DE OUTUBRO E 2 DE NOVEMBRO, no Hotel 
Royal Palm Plaza, em Campinas/SP.

Tem direito a participação TODOS OS CLUBES 
ADIMPLENTES COM A CONTRIBUIÇÃO AD-
MINISTRATIVA (FACULTATIVA), com a inscrição 
gratuita de dois gestores, hospedagem em apartamento 
duplo, pensão completa, materiais didáticos e acesso a toda 
a programação de palestras, oficinas e shows do evento 
(custeado pela FENACLUBES) além de passagem aérea de 
ida e volta para o presidente do Clube ou seu representante 
(custeada pelo CBC).

Reforçamos que a passagem aérea é exclusiva parao pre-
sidente ou seu representante, não podendo ser disponibili-
zada para cônjuges/acompanhantes. 

CLUBES INTEGRADOS 
AO SISTEMA

 

Pagamento das Contribuições 
Associativa (obrigatória)  e 
Administrativa (facultativa)

2 pessoas
+ 1 passagem aérea

? ?



0 Congresso é o mais importante evento de valorização 
dos Clubes e de seus gestores estatutários, com a entrega 
de homenagens e prêmios, além de palestras técnicas 
e motivacionais e shows com atrações renomadas no 
cenário nacional.

INSCRIÇÕES ATÉ 30/08

As inscrições para o
CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES 
deverão ser realizadas exclusivamente 
pelo site da 
CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS 
CLUBES – 
FENACLUBES! 
www.fenaclubes.com.br



CONQUISTE MAIS UM TROFÉU PARA 0 
SEU CLUBE!

Imagine só toda a repercussão entre seus associados e até mesmo 
na imprensa de sua cidade caso seu Clube conquiste “0 OSCAR DO 
SEGMENTO CLUBISTICO”!

Agosto
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FILANTRÓPICO

PRESIDENTE DO ANO

HISTÓRICO

A premiação acontecerá durante o Congresso Brasileiro de Clubes. 
Caso seu Clube tenha destaque em alguma das áreas acima, acesse 
o site da FENACLUBES para conferir o regulamento e obter mais 
informações sobre a inscrição!

Então pare de imaginar e inscreva-se 
até 30 de agosto!

Estamos contando os dias para o início da 1ª SEMANA 
NACIONAL DOS CLUBES.  Participe conosco, capacite 
seus gestores para aprimorar ainda mais a gestão de seu Clube e 
venha aplaudir os grandes vencedores das principais premiações e 
homenagens do segmento. 
Seu Clube pode ser um deles!



PROGRAMAÇÃO PREVISTA

27/10  Quarta-feira

9h Início do 
credenciamento

10h Abertura da 
exposição de stands 
Abertura dos Plantões 
Técnico e Jurídico

14h Abertura oficial do 
Seminário

14h30
            

Painel: A Política 
de formação de 

Atletas olímpicos com 
representantes da SEE e 
SNEAR do Ministério da 
Cidadania, COB e CBC 

17h Palestra 
Lars Grael

21h Stand-up com 
Fábio Rabin

28/10  Quinta-feira

9h Balanço do programa de 
Formação de Atletas do 

CBC: análise quantitativa 
e resultados

10h
            

Avaliação do Programa de 
Formação do CBC e Revisão 
do Planejamento do Ciclo 

Olímpico 2021-2024

14h Workshop 1 - Medalha 
Olímpica / Esporte 

Coletivo

Workshop 2 - Medalha 
Olímpica / Esporte 

Individual

17h Aula Magna "Sou do 
Esporte” – 

Fabiana Bentes

21h Atração cultural – 
Samba de Gaveta

29/10 Sexta-feira

9h Check-out hotel 
participantes Seminário

9h30

Troca de experiências na 
formação de atletas com 
diferentes focos: Eixo de 

Competições, eixo de 
recursos humanos e 

eixo de equipamentos e 
materiais esportivos

11h30
Encerramento Seminário

HORÁRIO DE CHECK-IN 
O horário de check-in poderá ser antecipado 
mediante disponibilidade do hotel, tanto para 

o Seminário, quanto para o Congresso.



Participe, também, do 
Congresso Brasileiro de 
Clubes!

Basta aderir à Contribuição 
Administrativa (facultativa) 
para ter acesso a uma
PROGRAMAÇÃO IMPERDÍVEL:

Chitãozinho 
& Xororó

01/11

Mario
Sergio 

Cortella
31/10Cesar

Cielo
01/11

Hortência
29/10

Paula

Fernandes

29/10

Daniel Boaventura30/10

Velha
Guarda 

da 
Vila Isabel

02/11

Queen Experience in Concert31/10
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