
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

1ª
 S

em
an

a 
N

ac
io

na
l d

os
 C

lu
be

s 2
02

0-
20

21





EDITORIAL
A Confederação Nacional dos Clubes – 
FENACLUBES assumiu, com a sanção da Lei 
nº 13.756/18, o papel de capacitar, formar 
e treinar os gestores dos Clubes. Para isso, 
se comprometeu em realizar anualmente a 
capacitação de um número representativo de 
gestores de Clubes, tendo por objetivo qualificar 
a gestão dos Clubes de forma integral, visando 
alcançar importantes metas tais como: diminuir 
os efeitos negativos da rotatividade dos gestores 
estatutários e aperfeiçoar constantemente os 
gestores profissionais. 

Desde então nos planejamos, criamos 
procedimentos e debatemos junto ao segmento a ideia de um novo evento, maior, mais desafiador e 
que pudesse entregar aos participantes um conteúdo nunca antes visto por nosso segmento.

Além dos desafios inerentes à criação de um evento totalmente remodelado em relação ao que 
realizávamos anteriormente, especialmente considerando a nova missão da FENACLUBES, a 
pandemia de Covid-19 trouxe novos percalços ao caminho que estávamos trilhando. Ela nos forçou, 
por exemplo, a adiar por um ano o evento e, posteriormente, realizá-lo mediante uma série de 
rigorosos protocolos sanitários.

O desafio de executar esse evento com perfeição se tornou gigantesco, uma vez que a pandemia 
se estendeu por um período muito maior do que as autoridades de saúde previram inicialmente, e 
o que foi planejado para acontecer no final de 2021, teve que ser totalmente remodelado para se 
viabilizar nas novas condições. Tivemos várias alterações estruturantes e contratuais, mas apesar 
disso, com muito esforço e a compreensão dos envolvidos, conseguimos manter a grande maioria dos 
palestrantes e todas as atrações culturais sem reajustar nenhum dos contratos assinados.

Durante uma Semana de intensa programação, os mais de 1.000 participantes de Clubes de todas 
as regiões do país tiveram acesso às mais variadas atividades englobando, seminários, painéis de 
debates, palestras técnicas, palestras motivacionais, plantões técnicos e jurídicos, atividades de 
relacionamento, integração e outras formas de difusão do conhecimento totalmente voltado aos 
gestores profissionais e estatutários dos Clubes. 

Além disso, participaram da cerimônia de entrega de prêmios e resultados de concursos que 
mobilizaram os Clubes durante os anos de 2020 e 2021 nas suas ações esportivas, culturais, sociais e 
de lazer. 

Conteúdo atual e inovador que tratou de questões essenciais para o segmento. Tudo isso para que 
os gestores realizem uma gestão de excelência na busca constante da valorização dos Clubes e dos 
serviços que prestam à sociedade. O tranquilo decorrer de todas as atividades previstas, bem como a 
avaliação positiva próxima de 100% entre todos os participantes demonstram, inegavelmente, que o 
evento superou expectativas e foi um grande sucesso.

Apesar do cenário tão diverso, a FENACLUBES honrou seu compromisso e apresenta o detalhamento 
das ações realizadas na 1ª Semana Nacional dos Clubes.

Arialdo Boscolo

Presidente da FENACLUBES
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O QUE É A 
FENACLUBES

A FENACLUBES é uma entidade sindical, sem fins 
lucrativos, fundada com o objetivo de promover 
e articular ações em defesa dos Clubes sociais e 

esportivos de todo o Brasil e representar seus 
interesses e direitos perante os poderes públicos.

A FENACLUBES tem por finalidade o estudo, a 
coordenação, a proteção e a representação legal 

dos interesses socioeconômicos da categoria 
integrada, inspirando-se na solidariedade 

social e nos interesses do país, como órgão de 
colaboração com os poderes públicos e demais 

associações, em benefício dos Clubes esportivos 
sociais de prática desportiva formal e não formal.

Destaque para a atuação da FENACLUBES 
contra a MP 841/2018, que zerou os repasses 

de recursos para capacitação de gestores e para 
a formação de atletas, afetando diretamente 
e de forma negativa os Clubes. Após diversas 

audiências e reuniões com membros do Governo 
Federal e do Congresso Nacional obtivemos 

uma vitória representativa com a MP 846/2018, 
posteriormente sancionada como Lei nº 

13.756/18, que além de retornar os recursos 
para o segmento, incluiu a FENACLUBES como 

responsável pela capacitação, formação e 
treinamento dos gestores dos Clubes, passando 

a receber recursos das loterias federais, 
especificamente para este fim!



Missão: 
Representar os Clubes do Brasil e desenvolver 
ações para contribuir com a interação e a 
capacitação de seus gestores. 

Visão:  
Ser reconhecida como entidade de excelência 
no desenvolvimento de suas ações em favor dos 
Clubes do Brasil.

Valores:
 ◼ Sua imagem como entidade;

 ◼ O cumprimento dos compromissos 
assumidos;

 ◼ A busca pela melhoria de seus processos;

 ◼ Ética e elevado nível em seus 
relacionamentos com Clubes, parceiros, 
fornecedores e demais entidades.

Princípios de 
Governança

 ◼ Transparência – Disponibilização de 
informações relacionadas à administração 
e às ações desenvolvidas pela entidade;

 ◼ Equidade – Tratamento justo e isonômico 
de todas as partes interessadas, levando 
em consideração seus direitos, deveres, 
necessidades, interesses e expectativas;

 ◼ Prestação de Contas – De modo claro, 
conciso, compreensível e tempestivo;

 ◼ Responsabilidade Corporativa – Zelar 
pela viabilidade da organização no curto, 
médio e longo prazos.
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LEI 13.756/18 –
 A NOVA MISSÃO DA FENACLUBES

Desde então, procurou se adaptar à nova realidade 
legislativa, tendo, inclusive, já aprovado em seus 
órgãos constituídos os procedimentos de utilização 
desses recursos para a execução de eventos 
de capacitação, formação e treinamento de 
gestores de clubes sociais, após ter realizado sua 
construção coletiva, envolvendo todas as instâncias 
deliberativas. 

Conforme publicado no site da FENACLUBES e 
devidamente informado ao Tribunal de Contas da 
União – TCU em 26 de junho de 2019, por meio do 
protocolo 62.267.124-7, foi aprovado o Plano de 
Anual de Aplicação de Recursos da lei 13.756/2018, 
bem como o Regulamento de Compras e 
Contratações de Bens e Serviços da FENACLUBES, 
que regulamentam a aplicação dos recursos 
voltados à formação, capacitação e treinamento de 
gestores de clubes sociais.

No Plano Anual de Aplicação de Recursos 
da Lei 13.756/2018, foi prevista a realização 
da “1ª Semana Nacional dos Clubes - 2020”, 
comemorativa à Lei 12.333/10 que institui 09 
de novembro como o Dia Nacional dos Clubes 
Esportivos e Sociais. 

Em 2019 já foi possível definir as datas e o local da 
1ª Semana, que seria composta de dois grandes 
eventos: 

 ◼ Conferência Nacional dos Gestores de 
Clubes – de 27 a 30/10/2020 – Campinas/
SP

 ◼ Congresso Brasileiro de Clubes – de 30/10 a 
02/11/2020 – Campinas/SP

A organização inicial previa que estes eventos 
seriam sequenciados em dois módulos presenciais 
compostos de fóruns, seminários, oficinas, painéis 
de debates, cursos, palestras técnicas, palestras 
motivacionais, feiras, concursos, atividades de 
relacionamento, integração e outras formas 
de difusão do conhecimento para gestores 
profissionais e estatutários dos clubes que atuam 
na administração das atividades esportivas, 
culturais, sociais e de lazer.  Conforme se verá a 
seguir, foi preciso redimensionar o evento e toda a 
dinâmica inicialmente proposta.

A partir da sanção da Lei 13.756/2018, a 
FENACLUBES passou a receber os recursos das 
loterias federais, conforme previsto na alínea “c” 
dos incisos I e II do §2º do artigo 16 da Lei 13.756, 
complementadas pelo artigo 24 da mesma 
Lei, para realizar a capacitação, formação e 
treinamento de gestores de clubes sociais. 

“Art. 16. O produto da arrecadação da loteria 
de prognósticos numéricos será destinado da 
seguinte forma:
(...)

I - a partir da data de publicação desta Lei até 31 
de dezembro de 2018:

(...)

e) 4,33% (quatro inteiros e trinta e três centésimos 
por cento) para a área do desporto, por meio da 
seguinte decomposição:

1. 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) 
para o Ministério do Esporte;

(...)

II - a partir de 1º de janeiro de 2019:

(...)

§ 2º Os percentuais destinados ao Ministério do 
Esporte serão decompostos da seguinte forma:

I - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento), 
previstos no item 1 da alínea e do inciso I do caput 
deste artigo:

(...)

c) 0,04% (quatro centésimos por cento) para 
a Federação Nacional dos Clubes Esportivos 
(FENACLUBES); e
II - 3,53% (três inteiros e cinquenta e três 
centésimos por cento), previstos no

item 1 da alínea e do inciso II do caput deste artigo:

(...)

c) 0,04% (quatro centésimos por cento) para a 
FENACLUBES.

(...)

Art. 24. Os recursos destinados à FENACLUBES 
serão utilizados em capacitação, formação e 
treinamento de gestores de clubes sociais.”.
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2020 – 
PANDEMIA 
FORÇOU 
ADIAMENTO
O ano de 2020 foi marcado pela emergência de 
saúde pública de importância internacional, em 
razão do surto do novo coronavírus, impondo 
grave crise para a manutenção, funcionalidade 
e a própria sobrevivência dos clubes socais, 
especialmente em razão das necessárias 
medidas de isolamento e distanciamento sociais 
decretadas pelas autoridades públicas, que 
colidem com suas próprias e insubstituíveis 
características inerentes à interatividade 
humana, para fins sociais, esportivos e culturais.

Clubes fechados, atletas parados, demissões e 
reduções de jornada, drástica queda de receita, 
remanejamento dos calendários esportivos e 
culturais, rescisões de contratos de locação de 
espaços para eventos, de restaurantes, dentre 
tantas outras consequências deletérias para 
o setor, cenário que, evidentemente, revelou 
a inoportunidade de realizar qualquer tipo de 
evento no decurso da pandemia mundial.

Cabe pontuar, também, que o modelo de 
execução dos eventos de capacitação do setor 
guarda simetria com as próprias características 
e forma de organização dos clubes sociais, 
estabelecendo-se, historicamente, o 
relacionamento entre as pessoas na construção 
de políticas e soluções institucionais comuns, 
o que, conforme já sublinhado, para o ano de 
2020 foi conduta vedada pelo Poder Público, na 
preservação do isolamento e distanciamento 
sociais.

Desta forma, assim como os clubes sociais, 
destinatários dos eventos realizados pela 
FENACLUBES no contexto da Lei n° 13.756/2018 
cancelaram suas atividades, a evolução 
da pandemia e o agravamento dos índices 
de contaminação, impôs à FENACLUBES 

o remanejamento de todos os eventos 
programados para 2020, notadamente a “1ª 
Semana Nacional dos Clubes”, respeitando-se as 
diretrizes estatais. 

Embora com todas as providências em 
curso, incluindo contratos assinados com a 
devida antecedência para a realização de um 
evento dessa magnitude, fez-se necessário 
replanejar todas as ações, agindo com total 
responsabilidade com os recursos da Lei 
nº 13.756/2018, de forma a cumprir com as 
determinações das autoridades sanitárias e 
governamentais do país.

Nesse sentido, no curso de seu planejamento, a 
FENACLUBES definiu o novo período de 27/10 
a 02/11/2021 para a realização da 1ª Semana 
Nacional dos Clubes 2020/2021, que passou a 
composta de dois grandes eventos:

 ◼ Seminário Nacional de Formação Esportiva 
— de 27 a 29/10/2021;

 ◼ Congresso Brasileiro de Clubes — de 29/10 
a 02/11/2021.

Assim como previsto anteriormente, estes 
eventos foram sequenciados em dois módulos 
presenciais.  O primeiro, constituído do 
Seminário Nacional de Formação Esportiva, 
realizado em parceria com o Comitê Brasileiro 
de Clubes – CBC; e o segundo, organizado a 
partir do Congresso Brasileiro de Clubes. A 
programação dos eventos englobou fóruns, 
seminários, painéis de debates, cursos, palestras 
técnicas, palestras motivacionais, plantões 
técnicos e jurídicos, exposição em stands, 
cerimônias de concursos e prêmios, atividades 
de relacionamento, integração e outras formas 
de difusão do conhecimento.
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FÓRUNS 
SERVIRAM DE 
PREPARAÇÃO
Os Fóruns Nacionais dos Gestores de Clubes 
tiveram como objetivo apresentar as ações da 
política de capacitação, formação e treinamento de 
gestores de Clubes sociais, abrindo os debates da 
1ª Semana Nacional dos Clubes.

Em 2021 foram realizadas duas etapas, ambas com 
foco na participação dos atletas brasileiros nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio:

 ◼ 1ª etapa – 28/5/2021: Grêmio Náutico União, 
em Porto Alegre/RS

 ◼ 2ª etapa – 10/8/2021: Club Athletico 
Paulistano, em São Paulo/SP 

Paulo Cesar Mario Movizzo

Plateia do evento utilizando máscara e respeitando o distanciamento social

Também em função da pandemia de Covid-19 foi 
preciso remodelar a proposta inicial dos fóruns, 
adequando seus objetivos ao novo formato da 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, agora integrando 
o Seminário Nacional de Formação Esportiva, 
voltado aos gestores de Clubes, destacadamente 
aqueles formadores de atletas, que tiveram atletas 
participando dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. 
Considerando o adiamento dos Jogos Olímpicos 
para 2021, esse tema ganhou força junto ao 
segmento clubístico.

Vale ressaltar que as alterações realizadas na 
estrutura do evento foram necessárias para o 
atendimento de todas as restrições sanitárias 
previstas nos decretos estaduais e municipais 
vigentes.

Os Fóruns fizeram parte do rol de atividades 
previstas no Plano de Aplicação de Recursos 
da FENACLUBES para atender ao objetivo de 
capacitar, formar e treinar os gestores dos Clubes, 
conforme previsto na Lei nº 13.756/18.

Paulo José Kolberg Bing
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1ª Etapa – 28/5/2021: Grêmio 
Náutico União, em Porto Alegre/RS
A programação atendeu à execução do objeto 
do evento voltado para capacitação, formação 
e treinamento dos gestores por meio de uma 
palestra motivacional “A saga de um campeão” que 
ficou a cargo do velejador multimedalhista olímpico 
Lars Grael, um dos principais palestrantes do país! 
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 esportivo! Seu exemplo é 
fator extremamente positivo para a motivação dos 
gestores e atletas que acompanharam a palestra.

Lars Grael

Dr. Fernando Manuel de Matos Cruz

Maria da Conceição Nogueira Pires

Já a palestra técnica ministrada pelo Dr. Fernando 
Manuel de Matos Cruz, vice-presidente do 
CBC, apresentou o Mapa Estratégico do CBC, 
mencionando a missão, visão, propósito e valores 
do Comitê, bem como, o Programa de Formação 
de Atletas, ressaltando que este foi desenvolvido 
para promover condições fundamentais para 
a formação de atletas, baseadas em três eixos 
estruturantes: materiais e equipamentos 
esportivos, recursos humanos para o esporte e 
competições esportivas.

A presidente do Sindicato dos Clubes Esportivos 
do Estado do Rio Grande do Sul – SINCERGS 
e membro do Conselho de Representantes da 
FENACLUBES, Maria da Conceição Nogueira Pires, 
representou o presidente da FENACLUBES, Arialdo 
Boscolo, apresentando as ações que a entidade 
promove em prol dos Clubes e de seus gestores, 
dando foco principalmente à realização da 1ª 
Semana Nacional dos Clubes.
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2ª Etapa – 10/8/2021: Club 
Athletico Paulistano, em São 
Paulo/SP 
Além das palestras do velejador Lars Grael e do Dr. 
Fernando Manuel de Matos Cruz, vice-presidente 
do CBC, com o conteúdo já abordado no primeiro 
Fórum, no segundo, contamos com a participação 
do Sr. Cezar Roberto Leão Granieri, ex-presidente 
do Esporte Clube Pinheiros e do Sindi Clube SP, 
que na oportunidade representou o presidente da 
FENACLUBES, Arialdo Boscolo, apresentando as 
ações que a entidade promove em prol dos Clubes 
e de seus gestores, dando foco principalmente à 
realização da 1ª Semana Nacional dos Clubes.

Também discursou o Secretário de Estado 
de Esportes, Aildo Ferreira, que ressaltou a 
importância dos Clubes na formação de atletas em 
nosso país.

Lars Grael

Cezar Roberto Leão Granieri
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Como esse segundo Fórum ocorreu após o término 
dos Jogos Olímpicos, em sua palestra, Dr. Fernando 
Manoel de Matos Cruz, vice-presidente do CBC, 
pôde apresentar também os resultados que os 
clubes conquistaram nos Jogos, ressaltando que 
das 7 medalhas de ouro obtidas pelo Brasil, 6 são 
de atletas de Clubes. Além disso, 77% dos esportes 
com medalhas são de atletas de Clubes, 72% das 
21 medalhas conquistadas são de atletas de Clubes 
formadores e 92% das instituições que enviaram 
atletas para os Jogos são Clubes formadores. 
Por fim, 88% de toda a delegação brasileira era 
composta por atletas formados em Clubes.

Dr. Fernando Manuel de Matos Cruz

A realização dos Fóruns nos Clubes de modo 
presencial, além de abrirem os trabalhos de 
capacitação dos gestores dos Clubes, foi o 
termômetro para avaliarmos a receptividade do 
segmento pelo retorno às atividades presenciais 
e se mostraram essenciais para testarmos os 
protocolos sanitários decorrentes da pandemia, 
o que nos levou a assumir o desafio de realizar 
com segurança a tão esperada 1ª Semana 
Nacional dos Clubes. 
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Entre os pontos mais importantes do protocolo 
estavam:

 ◼ Necessidade de, na chegada ao hotel, 
apresentar um comprovante do esquema 
vacinal completo contra a Covid-19. 
Aqueles que ainda não haviam tomado as 
duas doses ou dose única de acordo com 
sua faixa etária, precisavam apresentar 
o resultado negativo de seu exame de 
Covid-19 a ser realizado no máximo 48h 
antes do evento;

 ◼ Uso obrigatório de máscara 
(preferencialmente PFF2) cobrindo nariz e 
boca em todas as atividades do Congresso;

 ◼ Aferição de temperatura no acesso a todas 
as atividades.

Além disso, a FENACLUBES adotou todas as 
orientações das autoridades sanitárias quanto à 
circulação de pessoas nos ambientes públicos, e 
implementou medidas de apoio à segurança dos 
participantes:

 ◼ Distribuição de totens de álcool em gel por 
todo o espaço utilizado pelos participantes;

 ◼ Delimitação dos espaços para permanência 
nos locais do evento guardando a distância 
regulamentar;

 ◼ Contratação de seguranças para fiscalizar 
e orientar o uso adequado das máscaras;

 ◼ Treinamento da equipe de apoio para 
orientar e cumprir todas as medidas de 
segurança;

 ◼ Contratação de Empresa para realização 
de testes de COVID-19 no local do evento.

O Protocolo Sanitário Obrigatório foi enviado 
com antecedência a todos os participantes, 
além de ter sido divulgado sistematicamente 
nos meses que antecederam o evento. Com 
essas providências, a FENACLUBES cumpriu 
rigorosamente as orientações das autoridades 
locais para garantir a realização segura da 1ª 
Semana Nacional dos Clubes.

REALIZAÇÃO 
DO EVENTO É 
CONDICIONADA 
A RÍGIDOS 
PROTOCOLOS 
SANITÁRIOS
Com a flexibilização das medidas sanitárias, 
somada ao êxito na realização dos Fóruns e 
as reivindicações dos Clubes pela realização 
da 1ª Semana Nacional dos Clubes, a Diretoria 
da FENACLUBES analisou com muita cautela 
a viabilidade de um evento dessa magnitude 
durante a pandemia, e com o apoio dos 
Sindicatos e Federações dos Clubes, decidiu pela 
sua realização no modo presencial.

Isso foi possível graças à aceleração da vacinação 
no Brasil e a consequente redução nos números 
de casos e de óbitos em decorrência da Covid-19 
em todo o país. Como o evento estava previsto 
para ser realizado na cidade de Campinas-SP 
era preciso atender às determinações dos 
governos estadual e municipal, que na ocasião 
emitiram decretos que autorizavam a realização 
de eventos com público presencial, desde que 
fossem seguidos rigorosos protocolos sanitários.

Desta forma, considerando tratar-se de evento 
nacional, que receberia pessoas de todas as 
regiões do país, a FENACLUBES se pautou nos 
mais recentes e rigorosos protocolos emitidos 
pelo Estado de São Paulo e pela cidade de 
Campinas para criar seu “Protocolo Sanitário 
Obrigatório”, visando a segurança de todos 
os participantes e envolvidos na 1ª Semana 
Nacional dos Clubes.
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1ª SEMANA 
NACIONAL DOS 

CLUBES
A 1ª Semana Nacional dos Clubes ocorreu 

no Hotel Royal Palm Plaza, na cidade de 
Campinas, com a realização sequenciada 

do Seminário Nacional de Formação 
Esportiva (de 27 a 29 de outubro de 2021) 

e do Congresso Brasileiro de Clubes (de 
29 de outubro a 2 de novembro de 2021).

Os objetivos do evento são a capacitação, 
formação e treinamento dos gestores 

de Clubes sociais, por meio da realização 
de fóruns, seminários, oficinas, painéis 
de debates, cursos, palestras técnicas, 

palestras motivacionais, feiras, 
concursos, atividades de relacionamento, 

integração e outras formas de difusão 
do conhecimento, para os gestores 

profissionais e estatutários que atuam na 
administração das atividades esportivas, 

culturais, sociais e de lazer dos Clubes, 
possibilitando que os mesmos realizem 

uma gestão de excelência, na busca 
constante da valorização dos Clubes e 
dos serviços que prestam à sociedade.

Seu período de realização coincide com 
a comemoração de 9 de novembro, 

instituído pela Lei nº 12.333/10 como 
o Dia Nacional dos Clubes Esportivos 

Sociais. Esta data remete à realização do 
primeiro Congresso Brasileiro de Clubes e 

à fundação do CBC, ambos em 1990.
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SEMINÁRIO 
NACIONAL DE 

FORMAÇÃO 
ESPORTIVA

O Seminário Nacional de Formação Esportiva é 
realizado pelo CBC desde 2015. Tem por objetivo 
debater com os clubes formadores a política 
esportiva de formação de atletas olímpicos no 
país. Considerando a parceria estratégica entre a 
FENACLUBES e o CBC, que em suas respectivas 
missões possuem objetivos convergentes com 
a capacitação e aprimoramento da gestão nos 
Clubes, para a sétima edição as duas entidades 
inovaram, definindo pela realização conjunta do 
Seminário.

O Termo de Parceria e Cooperação pactuado 
visa estabelecer e regulamentar a promoção 
conjunta de ações e programas de cooperação 
consubstanciados em atividades que possam 
envolver áreas de interesse mútuo entre as 
duas organizações, na realização de eventos que 
visam estimular o interesse dos clubes brasileiros 
na formação de atletas, responsabilidade do 
CBC, e na capacitação, formação e treinamento 
de gestores dos clubes, responsabilidade da 
FENACLUBES, atendendo ao previsto na Lei 
nº13.756, de 12 de dezembro de 2018, alterada 
pela Lei nº 14.073, de 14 de outubro de 2020.

Como ação central da parceria está o 
desenvolvimento conjunto do Seminário Nacional 
de Formação Esportiva, durante a Semana 
Nacional dos Clubes, a ser realizada anualmente 
pela FENACLUBES, agregando valor ao 
tradicional evento também realizado anualmente 
pelo CBC, já que além das discussões sobre a 
política de formação de atletas, e os plantões 
técnicos e jurídicos, juntas as entidades criaram o 
Prêmio Clube Formador, além de oferecer outras 
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atividades artísticas e culturais aos participantes, 
ampliando os benefícios aos clubes esportivos.

Nessa perspectiva, a sétima edição do Seminário 
Nacional de Formação Esportiva, integrou a 
programação da 1ª Semana Nacional dos Clubes, 
e ganhando novos contornos, qualificou o 
tradicional evento antes realizado apenas pelo 
CBC. Com o apoio da FENACLUBES no custeio 
integral do Seminário, o CBC pôde garantir a 
vinda dos representantes dos clubes com a 
aquisição das passagens aéreas. Com isso foi 
possível viabilizar a participação de todos os 
Clubes formadores integrados ao CBC, o que 
representou um marco para o seu Programa de 
Formação de Atletas. Ao todo reuniu mais de 
400 participantes de Clubes de todas as cinco 
regiões do país, além de importantes dirigentes 
de entidades parceiras que compõem o Sistema 
Nacional do Desporto – SND. 

O evento tratou de questões relativas às 
conexões e interlocução das políticas esportivas 
dos principais parceiros dos Clubes na formação 
de atletas e na qualificação do caminho para o 
desenvolvimento do atleta e a construção da 
medalha olímpica, empreendido pelos Clubes. 

Rebeca Andrade, medalhista de ouro e de prata 
na ginástica, e Daniel Cargnin, bronze no judô, 
tiveram destacada presença no evento, e nos 
brindaram com suas vivências na conquista das 
medalhas olímpicas em Tóquio, valorizando a 
importância dos clubes para tornar esse sonho 
realidade.

Além dos dirigentes e gestores dos Clubes, 
os principais parceiros do CBC na condução 
da Política de formação esportiva estiveram 
presentes no Seminário: a Secretaria Especial 
do Esporte – SEE do Ministério da Cidadania 
representada pelos Secretários Nacionais de 
Alto Rendimento e de Incentivo e Fomento ao 
Esporte, e Comitê Olímpico do Brasil – COB, 
representado por seu vice-Presidente.

Foram realizados palestras, painéis e mesas 
redondas sobre o Programa de Formação de 
Atletas, momento em que os gestores do CBC 
apresentaram o balanço do Programa com a 
análise qualitativa e quantitativa e resultados 
do ciclo 2017-2020, além das perspectivas 
e desafios para o Ciclo Olímpico 2021-2024, 
promovendo a reflexão sobre a interlocução 
das políticas que os demais atores do SND 
desenvolvem, e como essa ação conjunta pode 
fortalecer o papel dos clubes na formação de 
atletas.

A interlocução destas políticas e a reflexão 
sobre o passado, presente e desafios futuros 
do Programa de Formação de Atletas do 
CBC, enriqueceram o conteúdo do Seminário, 
finalizado com a validação pelos Clubes das 
premissas das Matrizes dos Eixos do Programa 
(Materiais e Equipamentos Esportivos, Recursos 
Humanos e Competições), que orientarão o 
Planejamento Estratégico do CBC durante todo o 
Ciclo Olímpico 2021-2024, visando a qualificação 
da política de formação de atletas do CBC. 
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PRIMEIRO DIA – 27/10

Abertura
O Seminário Nacional de Formação Esportiva 

começou com Paulo Germano Maciel, presidente 
do CBC, dando as boas-vindas aos participantes. 

“Quero agradecer a presença de todos, por 
uma causa justa. Achei que era humanamente 

impossível realizar em plena pandemia, mas 
estamos conseguindo graças à compreensão de 
todos. Às vezes, têm entidades e clubes que não 

entendem o quanto precisamos ser rigorosos, 
ficam chateados por não fazermos do jeito que 
eles querem. Nós recebemos dinheiro público e 

precisamos ser rigorosos com a transparência 
desse recurso. Por isso, o governo confia no 

nosso trabalho de repassa dessa verba”, comenta 
o presidente do CBC. “Lembro que quando 

era dirigente de Clube, lá no começo, quando 
tínhamos a verba para as passagens dos 

nossos atletas, não tínhamos da hospedagem; 
quando tínhamos dos hotéis, não tínhamos 

para os uniformes. E hoje, o CBC propõe tudo 
isso aos Clubes, atletas e equipes, justamente 

por nossa seriedade e queremos continuar 
proporcionando as condições e capacitações 
que todos merecem”, conclui Paulo Germano 
Maciel dando as boas-vindas aos presentes.
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Paulo Germano Maciel
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Giana Lepre

Em sua apresentação, Gianna Lepre explicou o 
que é o Comitê Brasileiro de Clubes, como ele 

atua na capacitação de toda a sua comunidade, 
envolvendo gestores e equipes esportivas 
dos Clubes, confederações com a intenção 

de universalizar a formação de atletas, com 
transparência e conformidade com as leis de 

maneira contínua. 

Painel de debates
Na sequência, deu-se início ao painel “A 

interlocução entre as Políticas de Formação 
e Desenvolvimento de Atletas Olímpicos nos 

Clubes Formadores”, formado por Gianna Lepre, 
Superintendente-Executiva do CBC, Bruno 

Bezerra de Menezes Souza, Secretário Nacional 
de Esporte de Alto Rendimento,  Leonardo 
da Cunha de Mendonça Castro, Secretário 

Nacional de Incentivo e Fomento ao Esporte, 
Marco Antônio de Mattos La Porta Júnior, vice-

presidente do Comitê Olímpico do Brasil - COB. O 
painel foi mediado pelo vice-presidente do CBC, 

Dr. Fernando Cruz.
Dr. Fernando Cruz
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Por sua vez, Marco Antônio La Porta Junior 
ressaltou a importância do planejamento 
estratégico para atingir os expressivos 
resultados obtidos pela delegação brasileira nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. “Mais importante 
que a quantidade de medalhas conquistadas, 
precisamos avaliar o número de finalistas nas 
modalidades disputadas e a progressão de 
cada atleta, não somente nessas Olímpiadas, 
mas como ele evolui a cada ciclo”, explicou. “A 
cooperação entre os vários agentes é essencial 
para dar todo o suporte e estrutura que os 
atletas precisam para melhorar sua formação e, 
consequentemente, aumentar o nosso ranking 
no quadro de medalhas”, detalhou La Porta.

Marco Antônio de Mattos La Porta Júnior
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Leonardo de Castro falou sobre o uso correto 
dos recursos e onde buscá-los, como as leis 
de incentivo nos âmbitos municipal, estadual 
e federal e os patrocínios da iniciativa privada. 
“Essa é uma colcha de retalhos em que todos 
têm as mesmas oportunidades, basta procurar e 
mostrar responsabilidade ao administrar a verba 
captada”, orientou e seguiu, “hoje, as empresas 
estão avaliando de forma criteriosa os projetos 
em que elas querem atrelar seus recursos e 
sua imagem, por isso, precisamos agir com 
transparência e responsabilidade”. 

Leonardo da Cunha de Mendonça Castro
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Por fim, Bruno Bezerra explicou a importância da 
integração de todos os agentes que compõem o 
sistema nacional de desporto. “Hoje, o governo 
federal é responsável por 90% do financiamento 
do esporte no Brasil. O Seminário Nacional 
de Formação Esportiva é um momento de 
aprendizado para que todos os Clubes saibam 
de onde vêm os recursos, como buscá-los e, 
principalmente, como aplicá-los”, afirmou o 
Secretário.

Bruno Bezerra de Menezes Souza
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Palestra 
motivacional
O segundo momento da tarde de abertura 
oficial do Seminário Nacional de Formação 
Esportiva foi dedicado à palestra “A saga de 
um campeão”, ministrada por Lars Grael, 
velejador, medalhista olímpico e membro do 
colegiado do CBC. 

Lars compartilhou com os congressistas a 
história de sua carreira, como começou no 
esporte, a importância dos Clubes em sua 
formação como atleta e todo o suporte que 
recebeu no momento mais dramático de sua 
carreira - o acidente que decepou sua perna, 
durante uma regata, interrompendo sua 
carreira olímpica. 

Para ele, poder contar a sua trajetória 
durante o evento é de extrema relevância. 
“Participei do primeiro Seminário Nacional 
de Formação Esportiva, quando eram apenas 
17 clubes, e hoje posso compartilhar com 
142 e ver o trabalho consolidado do CBC em 
descentralizar os recursos. É uma troca de 
experiência riquíssima poder colaborar com 
a capacitação e treinamento de gestores”, 
comentou o atleta, ainda afirmando a grande 
satisfação em acompanhar a evolução do 
segmento clubístico, principal matriz da 
organização esportiva no Brasil. 
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André Heller

Embaixadores dos Clubes 

Projeto 
“Embaixadores 
dos Clubes e Urna 
dos Desejos”
O primeiro dia do evento marcou também o 
encerramento do projeto “Embaixadores dos 
Clubes e Urna dos Desejos - Ciclo 2017/2020”. 
Com a presença de Lars Grael e André Heller, 
medalhista olímpico pela seleção brasileira de 
voleibol masculina e membro do colegiado de 
direção do CBC, os embaixadores dos Clubes 
abriram a urna, leram seus desejos depositados 
em 2017 e fizeram um balanço do que foi 
conquistado ou não. “As pessoas costumam 
olhar apenas para o esporte de alto rendimento, 
mas esquecem do processo de formação desse 
esportista, da base. O apoio do CBC tem sido 
fundamental para construir essa base sólida 
nos Clubes, dando todas as condições para que 
outros talentos sejam construídos”, afirma 
William Giaretton, atleta do remo do Corinthians 
e um dos embaixadores do CBC. 
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SEGUNDO DIA - 28/10

Milena Bastos

Ricardo Avellar Matheus Silva

Mesa redonda
O segundo dia do Seminário Nacional de 
Formação Esportiva, na quinta-feira, 28 de 
outubro de 2021, começou com a mesa redonda 
“Passado, presente e futuro do Programa de 
Formação de Atletas do CBC”, comandada 
pela equipe do Comitê Brasileiro de Clubes, 
composta por: Milena Bastos, Gerente de 
Acompanhamento e Execução; Ricardo Avellar, 
Gerente de Formalização; Matheus Silva, Gerente 
de Esportes e Competições; Emerson Luiz Appel, 
Gerente de Esportes e Relações Institucionais, 
Dirceu Mattos, Gerente de Tecnologia da 
Informação e Dr. João Paulo Gonçalves da Silva, 
Superintendente-Executivo da Sede Brasília, sob 
a intermediação do vice-presidente do CBC, Dr 
Fernando Cruz.
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Entre os temas apresentados estão o balanço 
do Programa de Formação de Atletas do CBC 
considerando o período entre 2014 e 2020, 
com análises quantitativas e qualitativas 
dos resultados; o caminho do Clube desde a 
integração ao programa do CBC até os resultados 
esportivos, além das perspectivas e desafios para 
o próximo ciclo olímpico, de 2021 a 2024. 

A mensagem trazida aos Clubes destacou o 
caminho meritocrático de acesso aos benefícios e 
a importância da eficiente organização do Clube 
na busca de resultados, para que os recursos 
das loterias sejam aplicados em finalidades 
com o melhor retorno para o desenvolvimento 
esportivo nacional. 

Dirceu Mattos

Dr. João Paulo Gonçalves da Silva

Emerson Luiz Appel
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Palestra técnica
No período da tarde, Fernando Ferrazza Nardes, 
Diretor Executivo, e Renata Magalhães Dias, 
Assessora Especial, ambos da Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD/
SEE, apresentaram a palestra “A Antidopagem 
e o Impacto no Planejamento da Entidade 
Esportiva”, explicando a legislação antidopagem 
e a importância da adesão de Clubes e atletas, a 
fim de garantir competições justas. 

“É muito importante que os Clubes saibam da 
legislação e apliquem desde a base, para que 
os atletas vejam a antidopagem a favor deles 
e não como algo contra ou mais uma obrigação 
que eles tenham que seguir, para garantir 
a igualdade entre todos os competidores”, 
afirmou Fernando. 

Fernando Ferrazza Nardes

 Renata Magalhães Dias

“Todos nós do ecossistema esportivo nacional 
somos responsáveis pelo jogo limpo. Os Clubes, 
conhecendo cada vez mais o assunto por meio 
da educação, podem aderir e incentivar que 
seus atletas façam o mesmo”, complementa 
Renata.
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Fabiana Bentes

Renato Dávila

Palestra técnica
Na sequência, Fabiana Bentes, presidente da 
organização sem fins lucrativos Sou do Esporte, 
e Renato Dávila ministraram a palestra “Gestão 
Esportiva”, apresentando ações que promovem 
o esporte brasileiro. “A Sou do Esporte é uma 
entidade que precisa do apoio das instituições 
para ter o seu desenvolvimento e o nosso 
desenvolvimento repercute diretamente no 
desenvolvimento dessas instituições. O nosso 
trabalho é de guarda-chuva, de melhorar a 
indústria, o sistema e dar suporte às entidades 
esportivas que queiram alavancar os seus 
critérios de formação de atletas, de gestão dos 
Clubes e de comunicação”, explica Fabiana. 
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Rebeca Andrade

Isaquias Queiroz

Painel de debates
Na mesma tarde, aconteceu o painel “A 
construção das medalhas olímpicas nos Clubes 
formadores”, com a participação e depoimentos 
de atletas medalhistas dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, como Isaquias Queiroz, medalhista de 
ouro na Canoa, que enviou um vídeo justificando 
sua ausência e agradecendo o apoio dos Clubes, 
sobretudo do Flamengo, na sua formação e 
suporte para que todas as conquistas fossem 
possíveis. Rebeca Andrade, campeã olímpica 
da Ginástica Artística também pelo Clube de 
Regatas do Flamengo, comentou que “É sempre 
bom ter pessoas que acreditam no esporte e 
incentivam. Dentro do Clube, moldei um talento 
que já tinha, aprendi a ter responsabilidade com 
as pessoas ao meu redor, que estão ali comigo, 
lutando pelo mesmo objetivo”, exalta Rebeca.
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Para Felipe Damiani, Gerente de Programas 
Esportivos do Flamengo, os recursos oriundos 
do CBC são essenciais para os planos do Clube, 
de transformar os esportes olímpicos alto 
sustentáveis. “A parceria é fundamental para 
que tenhamos condições de alcançar esses 
objetivos e continuar formando atletas como a 
Rebeca e o Isaquias”, complementa.

Daniel Cargnin

Antônio Carlos de Oliveira Pereira

Felipe Damiani

Ainda quem participou do momento foi Daniel 
Cargnin, medalha de bronze no Judô e atleta 
do SOGIPA. “Tenho que agradecer a todas as 
pessoas que estão comigo na vitória ou na 
derrota. Eu sou apenas a ponta do iceberg, mas 
tenho que agradecer a todos do meu Clube que 
trabalham nos bastidores para que possamos 
alcançar o sucesso”, afirmou o judoca. 

“Sem o Comitê Brasileiro de Clubes, o caminho 
seria muito mais árduo. O Clube é o DNA do 
esporte, é lá que acontece o desenvolvimento 
do atleta e suas capacidades”, salienta Antônio 
Carlos de Oliveira Pereira, representante do 
SOGIPA e Secretário de Esporte de Porto Alegre.
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TERCEIRO DIA - 29/10

Ricardo Avellar

qualificação da gestão; manutenção de equipe 
técnica qualificada; estabilidade financeira; 
flexibilização da gestão; abrangência de 
categorias e simplificação de procedimentos. 

Ricardo ainda tratou das premissas, os 
indicadores e descritivos da matriz Materiais 
e Equipamentos esportivos: estabilidade 
financeira; especialização esportiva; 
simplificação de procedimentos, equidade 
e estabilidade dos projetos e meritocracia 
esportiva. 

Painel de debates 
e encerramento do 
Seminário
O último dia do Seminário de Formação 
Esportiva contou com um painel, comandado 
pela equipe do CBC, para discutir “Os avanços 
e desafios do Programa de Formação de 
Atletas”, que tratou da aprovação da matriz 
do programa, dividida em três eixos - 
Recursos Humanos, Materiais e Equipamentos 
Esportivos e Competições - CBI. 

A matriz Recursos Humanos, comandada 
por Ricardo Avellar, Gerente de formalização 
do CBC, trouxe todas as premissas para 
sua adesão, como a meritocracia esportiva; 
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Já no eixo Competições - CBI, Emerson 
Luiz Appel, Gerente de Esporte e Relações 
Institucionais, descreveu todas as premissas 
para a formação de atletas, como: competições 
como um dos três eixos fundamentais de sua 
formação; maior número de modalidades 
e competidores; fortalecimento do sistema 
nacional do desporto e da qualificação das 
competições; fortalecimento dos três eixos 
de formação; estabilidade do programa e 
ampliação da abrangência da política de 
formação; valorização dos Clubes integrados, 
meritocracia esportiva, otimização de recursos 
e cumprimento de obrigações. 

Emerson Luiz Appel
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Por meio de um aplicativo, os congressistas 
puderam opinar sobre a relevância de cada 
eixo e premissa. 

Para Paulo Germano Maciel, presidente do 
Comitê Brasileiro de Clubes, a realização desta 
edição do Seminário foi exitosa. “Realizar o 
evento com todas as adversidades e poder 
ouvir dos Clubes o que eles esperam do CBC 
nos deixam empolgados para nos dedicar 
mais ainda e melhorar o esporte brasileiro”, 
comemora ao encerrar a sétima edição deste 
seminário, realizada em parceria com a 
FENACLUBES. 
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Plantões Técnico, Jurídico e da 
Secretaria Especial do Esporte do 
Ministério da Cidadania
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Durante todo o período da 1ª Semana Nacional 
dos Clubes foram disponibilizados plantões 
aos gestores participantes, oferecendo 
atendimento individualizado por meio do 
Plantão Técnico e Jurídico, que foi conduzido 
por colaboradores das seguintes áreas do CBC: 
Integração e Relacionamento; Capacidade 
Técnica e Operacional; Formalização, 
Acompanhamento e Prestação de Contas 
de Projetos; Competições; Comunicação; 
Tecnologia da Informação; Jurídico; Controle de 
Pendências.

Houve, também, um Plantão da Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, 
com representantes da ABCD (Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem); Lei de 
Incentivo ao Esporte; Bolsa Atleta; e Certidão 
de Registro Cadastral (Certificação dos Arts. 18 
e 18-A).

Com todo esse suporte disponibilizado, os 
Clubes puderam obter orientações sobre 
assuntos específicos, conforme interesse e 
necessidades, que certamente favorecerão 
a ampliação da sua ativação no âmbito do 
Programa de Formação de Atletas do CBC, e 
o acesso a outros benefícios de programas 
esportivos governamentais.



38 Semana Nacional dos Clubes

CONGRESSO BRASILEIRO DE CLUBES

O dia 1º de novembro começou com um tema 
super atual: Lei Geral de Proteção de Dados, 
com o Dr. Wladimyr Camargos, seguido pela 
palestra do nadador campeão olímpico César 
Cielo. A parte da tarde foi toda voltada para 
a importância da participação feminina nos 
Clubes e da necessidade de valorizar as ações 
de responsabilidade social nos Clubes – fato 
que foi destacado com a entrega do “Troféu 
Inspiração” a todos os sete Clubes que enviaram 
vídeos para concorrer na categoria “Filantrópico” 
do Prêmio FENACLUBES como uma forma 
de motivar todos os Clubes que investem em 
responsabilidade social e incentivar aqueles que 
ainda não o fazem. A última noite do evento 
foi “de gala” com a revelação dos vencedores 
do Prêmio FENACLUBES, considerado “O Oscar 
do segmento clubístico” sequenciado pela 
apresentação especial de 50 anos de carreira e 
do retorno aos palcos com plateia presencial dos 
ícones Chitãozinho & Xororó.

O último dia do Congresso de 2021 teve a 
palestra de Fawez Tarbine, que abordou 
as novas atitudes que os líderes devem ter 
num mundo em constante transformação. O 
dia também teve forte apelo cultural com a 
palestra do poeta Bráulio Bessa, que é um dos 
principais divulgadores da cultura nordestina na 
atualidade, além da entrega do troféu aos Clubes 
que mais se destacaram no Prêmio Nacional de 
Literatura dos Clubes de 2020. O encerramento 
ficou por conta da Velha Guarda da Escola de 
Samba Vila Isabel.

Confira, nas próximas páginas, o detalhamento 
de todas as atividades realizadas!

Em seu 32º ano de realização, o Congresso 
Brasileiro de Clubes reforçou a característica 
de ser o maior e mais importante evento de 
valorização dos Clubes e de seus gestores 
estatutários. Dele participaram mais de 600 
gestores, todos focados na excelência de suas 
gestões nos Clubes e estimulados a realizar 
trocas de conhecimento com seus pares de 
outras agremiações.

Foram diversos os “pontos altos” do evento, que 
logo em seu primeiro dia já contou com palestras 
do assessor de imprensa Luciano Signorini e 
da medalhista olímpica no basquete feminino, 
Hortência Marcari. No período noturno, além da 
revelação dos vencedores do Concurso Nacional 
de Fotografia dos Clubes e do Concurso Casos 
de Sucesso, houve a apresentação da sertaneja 
Paula Fernandes.

O dia 30 teve a fundamental Reunião do 
Conselho Interclubes – CI, além de palestras 
com Tadashi Kadomoto, Fabiana Bentes e o 
tradicional Encontro de Soluções, que neste 
ano contou com a presença dos Secretários 
de Esporte, Aildo Ferreira, e de Saúde, Jean 
Gorinchteyn, ambos do Estado de São Paulo, 
que debateram a retomada do segmento 
clubístico neste momento de arrefecimento da 
pandemia. Na parte da noite foram revelados 
os homenageados no Prêmio Clube Formador 
do CBC, bem como a apresentação do 
multitalentoso Daniel Boaventura.

O terceiro dia do Congresso mesclou tecnologia 
e visão de futuro nas palestras de Luciano 
Salamacha e Gil Giardelli, com motivação – Leila 
Navarro – e filosofia, com o mestre e filósofo 
Mario Sergio Cortella. O período noturno 
marcou a entrega das primeiras 10 Placas Ouro 
aos Clubes TOP 100 e foi finalizada com uma 
apresentação especial de Queen Experience in 
Concert.
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TERCEIRO DIA – 29/10

Dário Saadi

Abertura Solene
O primeiro dia do Congresso Brasileiro de Clubes 
foi marcado pela Abertura Solene, contando 
com a presença de autoridades, como Dário 
Saadi, prefeito de Campinas, e Paulo Wanderley, 
presidente do Comitê Olímpico do Brasil, que 
foram recebidos por Arialdo Boscolo, presidente 
da FENACLUBES. 

“Como prefeito de Campinas, eu me sinto 
muito honrado em saber que um evento desse 
tamanho, desse porte aconteça na nossa cidade. 
Fui durante alguns anos Secretário de Esportes 
de Campinas e pude acompanhar de perto a 
importância que os Clubes têm na formação 
esportiva do nosso país. Sem os Clubes, o Brasil 
seria um triste país de formação esportiva 
e se eles são importantes aqui na cidade, 
certamente também são em todo o território 
nacional”, afirmou Dário Saadi em seu discurso 
de abertura. 
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Jair Alfredo Pereira

Abertura Técnica
A abertura técnica do Congresso Brasileiro 
de Clubes, na tarde de 29 de outubro, contou 
com a mensagem de boas-vindas de Jair 
Alfredo Pereira, Presidente de Honra da 
FENACLUBES. “Este Congresso Brasileiro de 
Clubes tem a missão de proporcionar o melhor 
relacionamento entre todos os presidentes e 
diretores de Clubes de todo o Brasil. Temos aqui 
dirigentes novos e outros que estão no cargo 
há mais tempo, de diferentes regiões, todos 
trazendo diversas experiências praticadas no 
país inteiro e todos nós possamos aproveitar 
este momento!”, declarou o Presidente de Honra 
da FENACLUBES e um de seus fundadores.
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Palestra técnica
A primeira palestra deste dia foi sobre “Os 
desafios da Comunicação nos Clubes”, proferida 
por Luciano Signorini, assessor de imprensa de 
diversos esportistas como o técnico Tite e do 
Palmeiras. 

Em sua abordagem, o jornalista falou da 
importância de se ter um departamento de 
comunicação dentro dos Clubes comandado 
por um profissional da área para melhorar o 
seu relacionamento com a imprensa, ter uma 
divulgação mais precisa e ser a fonte oficial, 
administrar de forma assertiva as eventuais 
crises de imagem e ainda discorreu sobre 
as mídias sociais e os cuidados com o que é 
postado nas redes oficiais dos Clubes e nos 

Luciano Signorini

perfis pessoais de quem tem sua imagem 
associada a eles. 

“Um departamento de comunicação é tão 
fundamental quanto a de um técnico esportivo, 
porque o Clube se comunica com diversos 
públicos. Essa é melhor maneira de passar a 
mensagem para o seu público-alvo de forma 
assertiva, sua missão e seus valores”, explica o 
profissional. 

“As redes sociais são um caminho sem volta e é 
essencial estarmos atentos, para entendermos 
onde estão os ganchos e as falhas, para 
melhorar. Uma palavra mal dada ou uma 
movimentação errada, pode trazer um enorme 
prejuízo ao Clube, por isso, a importância de 
um departamento de comunicação feito por 
profissionais da área”, concluiu.
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Palestra 
motivacional
Na sequência, foi a vez de Hortência Marcari, 
ex-jogadora de basquete e considerada uma 
das maiores atletas femininas de seu esporte, 
dividiu com os congressistas a palestra “Lições 
de uma vida: estratégia, valores e atitude de uma 
campeã”. 

Para a definição da contratação desta 
palestra a FENACLUBES buscou referências 
de atletas e ex-atletas olímpicos que reúnem 
duas características essenciais para falar 
aos dirigentes e gestores de Clubes: possuir 
uma história de sucesso e ter experiência na 
realização de palestras, transformando seus 
aprendizados em valiosos ensinamentos para 
todas as áreas de atuação.

Os grandes diferenciais desta palestra são a 
abordagem sobre motivação, comprometimento, 
disciplina, liderança e perseverança para manter 
o foco naquilo que realmente é essencial para 
o alcance de seus objetivos, se adequando 
perfeitamente ao cotidiano da gestão dos Clubes 
em todas as suas dimensões.

Narrando sua trajetória profissional e pessoal, 
a rainha das quadras falou da importância do 
planejamento e das escolhas. “Você escolhe o 
que quer ser, sonha, planeja e realiza. Ninguém 
chega a lugar algum sem a preparação 
adequada”, afirmou.

De acordo com Hortência, todos somos 
pressionados, mas quanto mais se desgasta no 
treino, menos desgastante será a competição 
e será mais fácil lidar com a pressão. Ela falou 
ainda da importância de toda a equipe estar bem 
e que todos são importantes no processo, e essa 
máxima é válida para um atleta, um Clube ou 
uma empresa. 

“O campeão tem medo, mas a diferença é que 
ele gosta disso porque sabe que o sucesso 
pertence a quem sabe correr riscos”, concluiu a 
ex-atleta, que abriu espaço para que a plenária 
fizesse perguntas e falou da importância dos 
Clubes em sua carreira. 

“Os Clubes por onde passei foram fundamentais 
para tudo o que conquistei e me tornei, aprendi 
diversos valores como o trabalho em equipe, 
superar meus limites, lidar com a pressão e a ter 
disciplina e foco para alcançar meus objetivos”, 
comentou.
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Jardson Saraiva Cruz

CONCURSO NACIONAL 
DE FOTOGRAFIA DE 
CLUBES 
Na sequência, a FENACLUBES realizou a entrega 
do troféu do Concurso Nacional de Fotografia 
de Clubes, iniciativa para divulgar a exibição da 
bandeira da entidade durante a realização de 
algum Campeonato Brasileiro Interclubes - CBI, 
de forma a evidenciar a sua representatividade 
e que nesta edição premiou a fotografia do 
Náutico Atlético Cearense, de Fortaleza/CE.

“Esta fotografia representa duas gerações, 
o avô e o neto, acompanhados da equipe de 
treinadores do nosso Clube. Agradecemos muito 
a premiação que engrandece o nosso trabalho”, 
comemorou Jardson Saraiva Cruz, presidente do 
Náutico Atlético Cearense.
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NÁUTICO ATLÉTICO CEARENSE – VENCEDOR DO CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFIA DE CLUBES 2020/21
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 Fábio Adam Helm

CONCURSO CASOS 
DE SUCESSO
O terceiro momento da noite foi a entrega 
dos troféus do Concurso Casos de Sucesso, 
reconhecendo os Clubes que desenvolvem 
projetos diferenciados em suas regiões. Os 
vencedores foram escolhidos entre os cases 
enviados para o Prêmio FENACLUBES que mais 
se destacaram!

O primeiro a receber o prêmio foi o Clube 
Curitibano, homenageado na categoria 
“Recreação”. “Esse projeto foi ideia do corpo 
técnico do Curitibano para aproximar o 
associado da sua segunda casa, o Clube, e 
proporcionar lazer e diversão às famílias 
de forma segura no período da pandemia. O 
prêmio é dedicado a todos que colaboraram e 
participaram desta atividade”, afirma Fábio 
Adam Helm, vice-presidente do Curitibano. 
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Adley Alves Pereira

O Esporte Clube Ginástico, de Minas Gerais, 
foi reconhecido na categoria “Memória”. Para 
Adley Alves Pereira, presidente do Clube, 
“é uma emoção muito grande receber essa 
premiação, pois participei desde o dia em 
que o Gerson entrou no Clube até o momento 
em que nos deixou. Por isso, agradeço este 
prêmio e dedico a ele”. 
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Pedro Salla Ramos Filho

O Alphaville Tênis Clube, de São Paulo, levou o 
troféu na categoria “Inclusão”. “Dentro do Clube, 
descobrimos as pedras preciosas que temos 
- os nossos funcionários. Quando escutamos 
suas sugestões, compramos e apoiamos suas 
ideias, somos surpreendidos positivamente 
com projetos como esse. Hoje, apostamos na 
acessibilidade e na inclusão no nosso Clube e 
colhemos ótimos frutos”, comemora, Pedro Salla 
Ramos Filho, presidente do Clube.
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Ricardo Marcon

Já a Associação Sorrisense de Tiro, de Mato 
Grosso, foi reconhecida na categoria “Esportivo”. 
“Nós temos apenas 13 anos de formação e 
muita vontade de crescer. A parceria com a 
FENACLUBES e receber esse troféu nos mostram 
que estamos no caminho certo”, comemorou 
Ricardo Marcon, vice-presidente da Associação.
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QUARTO DIA - 30/10
Reunião do 
Conselho 
Interclubes - CI
O período da manhã contou com duas 
programações diferentes.

A Reunião do Conselho Interclubes aconteceu 
com a presença dos principais Clubes 
formadores e colocou em pauta a ata da reunião 
anterior que foi aprovada sem ressalva, as 
homenagens e premiações da FENACLUBES, a 
avaliação do Fórum Nacional dos Gestores de 
Clubes e a proposta de um novo formato para 
palestras, oficinas e outras atividades dentro dos 
Clubes, além de outros temas importantes para 
o segmento.
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Palestra 
Motivacional
Enquanto isso, no auditório principal, 
aconteceram duas atividades. A primeira foi uma 
palestra com o título “Inteligência emocional 
- Gerenciando seus sentimentos em tempos 
de crise”, ministrada por Tadashi Kadomoto, 
especializado em Programação Neuro-Linguística 
– PNL e em hipnose com mais de 20 anos de 
experiência.

Ele é atuante na área de treinamento 
comportamental com foco na construção de 
um mundo mais humano e fraterno por meio 
da conscientização e do discernimento das 
consequências de cada ação.

A partir dessa consciência, espera-se a melhoria 
dos resultados obtidos no ambiente de trabalho.

Aula magna
Já a segunda atividade realizada no auditório 
principal nesta manhã foi uma aula magna “Sou 
do Esporte”, com Fabiana Bentes. Jornalista, 
pós-graduada em Relações Internacionais pela 
PUC -RJ e com MBA Executivo pela Fundação 
Dom Cabral, tem mais de 20 anos de experiência 
em Relações Institucionais, Comunicação 
Corporativa, Gestão de Crise, Relações Públicas, 
Eventos, Responsabilidade Social, Gestão 
esportiva, Governança e Compliance. 

Sua inquietude pelo desenvolvimento do Brasil 
motivou a criação da “Sou do Esporte”, única 
organização social esportiva do Brasil que 
atua nos três pilares: meio ambiente, social e 
governança.

Em sua exposição, Fabiana demonstrou aos 
gestores de Clubes como o Esporte pode 
contribuir para o desenvolvimento completo de 
nossa sociedade!

Tadashi Kadomoto

Fabiana Bentes
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Roberto Libardi Paulo Cesar Mario Movizzo

Fórum de 
discussões
Na abertura dos trabalhos da tarde, Roberto 
Libardi, responsável por conduzir as discussões, 
pediu aos congressistas que ficassem em pé 
e fizessem um minuto de silêncio em respeito 
e homenagem àqueles que morreram em 
decorrência da COVID-19. Após o ato, deu-se 
início ao Encontro de Soluções, promovido em 
parceria com SINDI Clube de São Paulo, que 
trouxe para o debate o novo normal nos Clubes 
pós-pandemia, tema de extremo interesse 
dos Clubes e que contou com as presenças de 
Paulo Movizzo, presidente do SINDI Clube, Aildo 
Rodrigues, Secretário de Esportes, e Dr. Jean 
Gorinchteyn, Secretário de Saúde, ambos do 
Estado de São Paulo. 
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Dr. Jean Gorinchteyn

Aildo Rodrigues

Os Secretários apresentaram o que o governo 
estadual tem feito nas duas áreas e as 
recomendações para a retomada das atividades 
presenciais. Dr Jean ainda trouxe números 
atualizados sobre a pandemia no Estado de São 
Paulo, um panorama do cenário nacional e falou 
dos próximos passos para que os Clubes possam 
voltar às atividades normais, seguindo todas as 
medidas sanitárias para garantir a segurança de 
todos, de atletas a funcionários.



56 Semana Nacional dos Clubes

Prêmio Clube 
Formador
Na programação da noite, o segmento clubístico 
foi homenageado com a entrega de 13 troféus do 
Prêmio Clube Formador, além das homenagens 
à entidade e à personalidade esportiva. A 
primeira edição aconteceu em parceria entre 
FENACLUBES e o CBC. 

Este prêmio tem por objetivo homenagear os 
Clubes formadores de atletas olímpicos não 
apenas por seus resultados esportivos, mas por 
todo o empenho em tempos de pandemia. O 
prêmio valoriza o desenvolvimento esportivo 
realizado pelos Clubes integrados ao CBC no 
ciclo olímpico 2017-2020 e a inspiração para o 

belíssimo troféu é o maior desejo de todos os 
atletas: o pódio!

“Estou muito emocionado com este momento 
que marca mais uma etapa do fortalecimento 
dos Clubes. Ninguém faz nada sozinho e quero 
salientar que as parcerias continuarão fortes 
para 2022”, afirmou emocionado Arialdo 
Boscolo, presidente da FENACLUBES. 

Paulo Maciel, Presidente do CBC, também 
falou da alegria em homenagear os Clubes 
Formadores. “É uma grande honra e uma 
felicidade para o CBC poder reconhecer estes 
que são pilares para o esporte brasileiro, os 
Clubes! O Prêmio Clube Formador nada mais 
é do que o resultado de todo o trabalho e 
esforço dos Clubes, que refletiu na atuação 
esportiva histórica durante o ciclo olímpico de 
2017-2020”. 

Paulo Germano Maciel Prêmio Clube Formador
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Os homenageados foram: 

Paulo Wanderley Teixeira, 

Presidente do Comitê Olímpico do Brasil - COB, 
foi homenageado como a “Personalidade do 
Esporte Nacional”, pelo destacado desempenho 
da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio. Ao subir ao palco, o Presidente ficou 
surpreso com a representatividade da plateia, 
advinda de todas as regiões do país. “Quero 
parabenizar o CBC e a FENACLUBES por 
essa iniciativa de reconhecer e premiar os 
Clubes que fazem o esporte brasileiro. Nós 
somos aliados, porque o esporte não pode 
ser segmentado. O esporte é o esporte e o 
Comitê Olímpico do Brasil está junto com 
todos os Clubes!”, afirmou emocionado. 

Paulo Wanderley Teixeira
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A  Liga Nacional de Basquete - LNB 
foi homenageada como entidade parceira dos Clubes 
Formadores. “Depois de acompanhar, nesta noite, 
tantos casos importantes, fica difícil. A Liga é 
uma entidade que pertence aos Clubes e nossa 
obrigação é contribuir e retribuir da melhor forma 
possível. Agradecemos a todos, sobretudo ao CBC, 
por fazer parte desta jornada!”, afirmou Delano 
Octávio Jorge Franco, presidente da LNB. 

Delano Octávio Jorge Franco
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Maior CBI da história do CBC
Praia Clube, MG. 

“O nosso intuito é mostrar a todos os 
Clubes a nossa responsabilidade na 
realização dos CBI e que é possível fazer 
isso com segurança. Temos que agradecer 
ao CBC, porque foi com essa parceria que 
conseguimos fazer uma revolução na área 
esportiva do nosso Clubes!”, disse Carlos 
Augusto Ribeiro Ferreira, presidente do Clube.

Carlos Augusto Ribeiro Ferreira
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Judô, Ginástica Artística, Esgrima, Basquete e Atletismo
Esporte Clube Pinheiros, SP. 
“O Esporte Clube Pinheiros realmente é grande e isso se deve aos nossos 
colaboradores, associados, aos atletas que confiam em nosso trabalho para 
desenvolver seus talentos e ao CBC por nos ajudar nessa missão!” celebrou Ivan 
Gilberto Castaldi Filho, presidente do Clube.

Voleibol, Natação e Ginástica de Trampolim 

Minas Tênis Clube, MG. 
“Esse prêmio muito incentiva os Clubes brasileiros. Formar atletas é formar cidadãos, 

é formar humanos melhores. Compartilho esse prêmio com nossos colaboradores, 
responsáveis por fazer tudo isso acontecer!” comemorou Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-

presidente do Clube.

Ivan Gilberto Castaldi Filho Carlos Henrique Martins Teixeira
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Remo e Nado Artístico
Clube de Regatas do Flamengo, RJ. 
“Comandar o departamento de esportes olímpicos de um Clube como o Flamengo é sempre um 
desafio enorme. O esporte brasileiro, obrigatoriamente, precisa ser repensado diariamente. E 
deveríamos estampar em nossos uniformes os verdadeiros patrocinadores do esporte nacional, 
como o CBC!” celebrou Guilherme de Lima Kroll, vice-presidente de esportes olímpicos do Clube.

Tiro com arco e Tênis 
Clube Esperia, SP. 

“Dedico esse momento aos nossos atletas, corpo técnico e colaboradores que 
trabalham incansavelmente pelo nosso sucesso. Agradecemos ao CBC por 

nos ajudar a promover o esporte!” comemorou Fernando Carlos de Castro Alves, 
presidente do Clube.

Guilherme de Lima Kroll Carlos de Castro Alves
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Vela 
Yacht Clube Santo Amaro, SP. 
“Quero agradecer o prêmio e ressaltar que ele é mérito de todos 
os nossos atletas, que vão para as disputas sempre em busca do 
melhor!” disse Marcos Biekarck, gerente geral do Clube.

Maratonas aquáticas  
Grêmio Náutico União, RS. 

“Com os recursos do CBC, temos tido a chance de pegar algumas 
pedras preciosas, lapidá-las e transformar em joias do esporte. Por 

isso, agradecemos este prêmio!” celebrou Carlos Alberto Abbud, vice-
presidente do Clube.

Marcos Biekarck Carlos Alberto Abbud
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Ginástica Rítmica 
Sociedade de Ginástica Porto Alegre (SOGIPA), RS. 
“Somos gratos por esse prêmio, que é resultado de um trabalho 
realizado em conjunto com nossos colaboradores e nossos parceiros, 
como o CBC e a FENACLUBES!” comemorou Carlos Roberto Wuppel, 
presidente do Clube.

Tênis de Mesa 
Sociedade Recreativa Mampituba, SC. 

“Alguns anos atrás, seria inimaginável o Mampituba estar 
desenvolvendo atividades olímpicas. Muito obrigado pela 

parceria e pelos recursos que nos possibilitam desenvolver essas 
modalidades!” disse Edézio Luiz Carminatti, presidente do Clube.

Carlos Roberto Wuppel Edézio Luiz Carminatti
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Vôlei de Praia  
BNB Clube de Fortaleza, CE. 
“Gostaria de agradecer à FENACLUBES, ao CBC e ao Sindi Clube do Ceará por sempre apoiarem 
os clubes para terem um bom desempenho. Hoje, toda a estrutura que temos e oferecemos aos 
nossos atletas é fruto dessa parceria. Ser filiado às essas entidades não é gasto, é investimento e 
que gera muitos resultados!” comentou Alex Martins Guimarães, presidente do Clube.

Wrestling  
Associação Desportiva Centro Olímpico, SP. 

“Hoje, atendemos 900 crianças com foco na formação de atleta. É um exercício 
da política pública e juntos somos mais fortes. Vida longa à nossa parceria!” 

comentou Alex Martins Guimarães, presidente do Clube.

José Edilberto Gomes, Alex Martins Guimarães
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Badminton  
Associação Amigos do Badminton de Toledo, PR. 
“Estamos com esse projeto há 16 anos e somos gratos 
por ter tantas crianças interessadas no esporte. Receber 
este prêmio mostra que estamos no caminho certo!” disse 
Valdecir Anacleto Barbosa, presidente do Clube.

Polo Aquático 
Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, SP. 

“É extremamente difícil fazer a inclusão de atletas, mas com o apoio do CBC e da 
FENACLUBES, logo estaremos no pódio olímpico. Por isso, agradecemos o prêmio e a 

parceria!” celebrou Alexandre Augusto de Mattos Zwicker, presidente do Clube.

Valdecir Anacleto Barbosa, Alexandre Augusto de Mattos Zwicker
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 Luciano Salamacha

QUINTO DIA - 31/10

Em sua apresentação, o especialista explicou 
que, diante de cenários incertos, a certeza da 
mudança pede atenção aos sinais que o mundo 
e a sociedade enviam e que poucos profissionais 
e tomadores de decisão estão atentos a estas 
evidências. 

Entre seus ensinamentos, os congressistas 
aprenderam como pensar diferente diante de 
tantas mudanças; concentrar energia para o 
lado bom das mudanças; a valorizar o tempo; 
a importância dos bons relacionamentos, a 
aproveitar as oportunidades e encarar os 
desafios, mesmo com receio, e correr riscos para 
crescer em tempos de crise. 

Palestra técnica
A programação de 31 de outubro começou com 
a palestra “Um olhar para o futuro”, de Luciano 
Salamacha, doutor em Administração e mentor 
de diversos executivos. 

A FENACLUBES buscou este profissional por 
conta de seu conteúdo inovador: a metodologia 
do pensamento transversal, que vem realizando 
transformações nas organizações em geral, dos 
mais variados segmentos e portes.

Esta metodologia auxilia os gestores a 
identificarem o melhor caminho para a inovação 
sustentável por meio de passos progressivos 
e estruturantes do conhecimento de cada 
organização.
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Leila Navarro

ser utilizado pelos gestores em suas vidas pessoais 
e, também, no dia a dia dos Clubes!

De maneira bem descontraída, a especialista 
ensinou como dar a volta por cima depois desse 
período sombrio da pandemia, desenvolver a 
autoconfiança e tornar-se melhor em todos os 
níveis de relacionamentos, a importância das 
outras pessoas em nossas vidas seguindo a 
premissa de que ninguém faz nada sozinho; 
trabalhar com foco naquilo que deseja, 
compreender que tudo na vida tem um preço, mas 
que vale à pena batalhar e pagar por ele. 

Palestra 
Motivacional
Na sequência, Leila Navarro apresentou a 
palestra motivacional “Virar o Jogo na Vida 
Pessoal e Profissional”. Pesquisadora, escritora e 
conferencista, tem mais de 18 anos no mercado 
e mantém carreira consolidada. De acordo com 
a Revista Veja, integra o ranking dos 20 mais 
notáveis palestrantes do país, sendo uma das mais 
requisitadas palestrantes motivacionais do Brasil. 

Focada no desenvolvimento pessoal, ela utiliza 
de técnicas que unem conteúdo, argumentações, 
interação, provocações e humor inteligente para 
gerar um pensamento crítico e analítico que pode 
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Gil Giardelli

Palestra técnica
inovação e a transformação digital no mundo 
dos negócios, e leciona nas matérias de Gestão 
da Mudança, Gestão da Inovação e também na 
cadeira de Liderança no século XXI. É professor 
nos cursos de Pós-Graduação e MBA na ESPM 
– Escola Superior de Propaganda e Marketing; 
do Miami Ad School; e do Centro de Inovação e 
Criatividade ESPM (CIC).

Estudioso de Cultura Digital, com 17 anos de 
experiência, educador, web ativista, difusor de 
conceitos e atividades ligados à sociedade em 
rede, colaboração humana, economia criativa e 
inovação digital, temas que ganharam enorme 
relevância nos últimos tempos.

O profissional ressaltou a importância de 
valorizar opiniões diferentes e que nenhuma 
ideia deve ser jogada fora, pois são elas que 
fazem a diferença nos momentos de crise.

Os trabalhos da tarde foram iniciados com 
a apresentação de Gil Giardelli com o tema 
“E-Agora Brasil? Gestão, produtividade, liderança 
e motivação”, em que tratou da nova sociedade 
global do conhecimento, as mudanças de 
comportamento provocadas pela pandemia 
de COVID-19 e como elas podem impactar nos 
Clubes. 

Giardelli estudou Radical Innovation e Social Data 
(Inovação Radical e Dados Sociais, em tradução 
livre) no Massachusetts Institute of Technology 
(MIT); Mass Communication (Comunicação de 
massa, em tradução livre) na King’s College 
London; Relações Internacionais na Universidade 
de São Paulo (USP); e Desenho Industrial na 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Hoje faz parte do XMedia da Universidade 
de Stanford, em que pesquisa o impacto da 
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Mário Sérgio Cortella

Palestra 
motivacional
Para abrilhantar mais ainda a programação, 
Mário Sérgio Cortella, palestrante mais votado 
pelos congressistas em edições anteriores, 
ministrou a palestra/aula “Cenários turbulentos, 
mudanças velozes: negação, proteção ou 
superação”, com diversas reflexões sobre a 
pandemia e as mudanças que ela provocou. 

Além de ser TOP 3 dos palestrantes mais 
requisitados do Brasil, Cortella foi o mais votado 

pelos gestores do segmento em pesquisa feita 
pela FENACLUBES para apontar quais seriam 
os palestrantes preferidos para o Congresso 
Brasileiro de Clubes.

“Que sejamos capazes de retomar a nossa vida 
sem desprotegê-la, mas também não adiar em 
excesso aquilo que podemos fazer. Com cautela, 
podemos recuperar o convívio e a alegria!”, 
desejou o professor. 
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Mário Sérgio Cortella

Antes de sua apresentação, o filósofo contou que 
frequenta clube desde criança e, atualmente, 
a maioria de suas palestras pelo Brasil são em 
auditórios e centros de convenções dentro de 
Clubes. Quando questionado sobre o fato de 
ter sido o palestrante mais votado, Cortella 
comentou que “uma das mais agradáveis 
sensações é quando as pessoas fazem um afago 
assim. Porque, afinal, essa não é apenas uma 
apreciação daquilo que faço, mas também de 
respeito à escolha. Poder escolher é muito bom 
e ser escolhido é ótimo!”. 
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Dr Fernando Cruz

Atividade de 
relacionamento
A programação do dia foi encerrada com um 
pocket talk “Os vinhos, as pessoas e os líderes” 
em que Dr Fernando Cruz, vice-presidente do 
CBC, apresentou o lançamento oficial de seu livro 
“As Cinco Atitudes do Líder com Credibilidade”, 
seguido por tarde de autógrafos. 

É de grande relevância ter, pela primeira 
vez na história do Congresso Brasileiro de 
Clubes, o lançamento de um livro voltado à 
gestão, escrito por um profissional com vasta 
experiência no assunto e que tem conhecimento 
de sobre a respeito do segmento clubístico.
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Homenagem aos 
Clubes TOP 100
O Prêmio Clube TOP 100 é um reconhecimento 
da FENACLUBES aos Clubes que mais se 
destacaram no ano e que contribuem de 
forma significativa para o desenvolvimento 
da comunidade e da sociedade na qual estão 
inseridos, seja por ações esportivas, sociais, 
culturais e de lazer. Seguindo essa premissa, 
os Clubes TOP 100 foram homenageados na 
noite de 31 de outubro, com 10 placas de ouro 
entregues no palco.
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Esporte Clube Pinheiros, SP
“Hoje, queremos agradecer todos os nossos 

associados, funcionários e diretores que 
nos ajudaram a superar esses meses 

tão difíceis. Esses quase 2 anos foram 
essenciais para acreditarmos que tudo 
é possível e isso devemos a todos eles, 
à FENACLUBES e ao CBC!” celebrou Ivan 
Gilberto Castaldi Filho, presidente do Clube.

Ivan Gilberto Castaldi Filho
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Minas Tênis Clube, MG
“Nesses 85 anos, foi feito muito esforço para 
fazer do Minas Tênis Clube o que ele é hoje. 
Então, essa homenagem é dedicada a todos os 
que batalharam e batalham pelo nosso Clube. 
Como diz a música, o futuro é uma espaçonave 
que tentamos pilotar, mas queremos que ele 
seja tão brilhante como tem sido o presente!” 
comemorou Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-
presidente do Clube.

Carlos Henrique Martins Teixeira
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Grêmio Náutico União, RS
“Continuaremos juntos durante muito, 
porque muita coisa boa aconteceu no nosso 
Clube graças à FENACLUBES e ao CBC!” disse 
Carlos Alberto Abbud, vice-presidente do Clube.

Carlos Alberto Abbud
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Iate Clube de Brasília, DF
“Há um ano assumi a missão de promover 
e aumentar nossas escolas esportivas, 
apoiadas pelo CBC, que hoje são 12. 
Homenagens como essa reforçam que 
estamos no caminho certo, mas que ainda 
há muito trabalho a ser feito em prol do 
esporte brasileiro!” comemorou Flávio Martins 
Pimentel, comodoro do Clube.

Flávio Martins Pimentel
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Clube Curitibano, PR
“Estamos às vésperas de completar 140 
anos e receber essa homenagem é muito 
gratificante. Agradeço à nossa diretoria, aos 
nossos associados e, principalmente, aos 
nossos colaboradores que estão no dia a dia 
apagando incêndio e fazendo do Clube um 
lugar melhor para os nossos sócios!” celebrou 
Fábio Henrique Galvão, diretor do Clube.

Fábio Henrique Galvão
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Pampulha Iate Clube, MG
“Sentimos uma alegria enorme de sermos 
agraciados nesse momento. O PIC não foi 
diferente de nenhum clube no Brasil, por todas as 
dificuldades que passamos na pandemia, a perda 
de receita. Mas, tivemos que nos reinventar e 
fechamos 2020 com superávit. Então recebemos 
esse prêmio com muita felicidade!” disse Wilson 
Alvarenga de Oliveira Filho, presidente do Clube.

Wilson Alvarenga de Oliveira Filho
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Santa Mônica Clube de Campo, PR
“O Santa Mônica é um clube de grandes 
proporções e é extremamente gratificante 
acompanhar todas as mudanças que têm 
acontecido lá dentro desde que nos tornamos 
parceiros do CBC e da FENACLUBES. Agradeço 
à nossa diretoria pelo trabalho incansável e ao 
CBC e à FENACLUBES pelo suporte ao nosso 
clube!” comemorou Carlos Carnasciali Cavichiolo , 
presidente do Clube.

Carlos Carnasciali Cavichiolo 
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Assembleia Paraense, PA
“É uma alegria ímpar receber esta 
homenagem. Estamos distantes do centro 
mais importante deste país, as dificuldades 
são enormes, mas temos lutado para fazer 
o nosso Clube do tamanho da nossa região. 
Agradecemos ao CBC, à FENACLUBES, ao 
Sindicato de Clubes do Pará na pessoa 
de seu presidente Salatiel, mas acima de 
tudo agradecemos ao nosso quadro de 
colaboradores e de associados!” celebrou 
Paulo Storino, presidente do Clube.

Paulo Storino
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Sociedade Hípica de Campinas, SP
“Quero dividir este prêmio com todo o corpo 
associativo, que foi compreensivo nas 
medidas adotadas para que pudéssemos 
retomar aos poucos às nossas atividades, 
e aos nossos funcionários e diretores 
que estiveram conosco todo esse tempo. 
Um abraço a todos!” disse Pedro Henrique 
Delamain Pupo Nogueira, presidente do Clube.

Elvino Silva Neto e Pedro Henrique Delamain Pupo Nogueira
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Tijuca Tênis Clube, RJ
“O Tijuca Tênis Clube passou pela pandemia 
com heroísmo, fizemos das tripas coração 
para nos manter de pé, mas estamos aí 
trabalhando para transformar a vida de 
nossos associados. Estar no TOP 100 é 
a prova de que valorizamos as nossas 
parcerias”. comemorou Hildo Magno da Silva, 
presidente do Clube.

Hildo Magno da Silva
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Esporte Clube União Corinthians - RS

Clube Campestre - PB

Sociedade Esportiva Palmeiras - SP

Círculo Militar de São Paulo - SP

Yatch Club Santo Amaro - SP

Já as placas prata e bronze foram entregues a 25 
Clubes antes do cerimonial. 

Sociedade Esportiva Palmeiras, SP
“Receber este reconhecimento é de extrema 

importância, porque o Palmeiras está 
empenhado em cada vez mais contribuir 
com o esporte brasileiro!” disse Tarso Luiz 

Furtado Gouveia, vice-presidente do Clube.
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Associação Desportiva Centro Olímpico - SP Associação Social Esportiva Sada - MG

Associação Sorrisense de Tiro - MT Costa Verde Tenis Clube - BA

Taubaté Country Clube, SP
“É um orgulho muito grande estar entre os 
Clubes TOP 100 do país. Isso engrandece o 

nosso trabalho e o nosso Clube!” comemorou 
Ricardo Luiz Paiva Vianna, presidente do Clube.

Taubaté Country Club - SP
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São José Desportivo - SP Tenis Clube Santa Cruz - RS

Clube de Campo de Rio Claro - SPAssociação Amigos Badminton Toledo - PR

Associação Desp. Clas. Embraer

ADC Embraer, SP
“Nós agradecemos à FENACLUBES, ao CBC 

e ao SINDI Clube esta placa. Ela é reflexo 
do desempenho de todos os diretores, 

funcionários, conselheiros e associados, 
que de alguma forma contribuem para o 

crescimento da ADC Embraer!” celebrou 
Márcio Pereira Leme, presidente do Conselho 

Deliberativo do Clube.
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Associação Desp. Clas. Bradesco Clube dos Funcionários da CSN - RJ

Centro Cult. Rec. Cristóvão Colombo

Tenis Club Paulista - SP

Esporte Clube Ginástico - MG

Tênis Clube Paulista, SP
“Esta placa é um reconhecimento do 

trabalho da diretoria e todo o nosso esforço 
nesse período de pandemia. Certamente, 
esse prêmio terá reflexo entre os nossos 

associados!” celebrou Henrique Lelis Vieira dos 
Santos, vice-presidente do Clube.
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Jaraguá Tênis Club - AL Associação de Basquete de Vilhena

Associação Bauruense de Desportos Aquáticos - SP Praia Clube - MG

Itamirim Clube de Campo - SC

Itamirim Clube de Campo, SC
“Receber a placa Top 100 terá uma 

repercussão enorme no Clube. A 
FENACLUBES e o CBC estão fazendo um 

excelente trabalho em prol, principalmente, 
dos Clubes pequenos, do interior, para que 

possamos atingir a excelência esportiva que 
o Brasil precisa!” comemorou Claudio Ribeiro 

Werner, presidente do Clube.
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Wladimyr Vinycius de Moraes Camargos

SEXTO DIA – 1/11
Palestra técnica
A Lei Geral de Proteção de Dados foi o tema 
da primeira palestra da segunda-feira, 01 de 
novembro. Proferida pelo advogado Wladimyr 
Vinycius de Moraes Camargos, o assunto é 
de extrema relevância considerando que a 
Lei já está em vigor, é fiscalizada e os Clubes 
armazenam dados muito sensíveis, como fichas 
médicas, documentos e informações sobre 
menores de idade, por exemplo. 

Camargos foi consultor jurídico do Deputado 
Federal Orlando Silva durante sua relatoria 
no Projeto de Lei que resultou na Lei Geral de 
Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18). Além 
disso, foi relator da Comissão de Juristas do 
Senado Federal para Elaboração do Anteprojeto 
da Lei Geral do Esporte, Presidente da 

Sociedade Brasileira de Direito Desportivo – 
SBDD e professor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Goiás, na qual coordena 
o Centro Brasileiro de Estudos em Direito 
Desportivo.

Mestre e doutorando em Direito, chefiou a 
Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte, 
onde atuou como relator da Comissão que 
elaborou o anteprojeto de regulamentação da Lei 
Pelé que resultou no Decreto n. 7984, de 2013, 
e das normas estruturantes da Copa do Mundo 
FIFA de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016.

O especialista detalhou a Lei, do ciclo de vida dos 
dados armazenados, a forma correta de usá-los 
e eliminá-los e as medidas de compliance que 
precisam ser adotadas por todos.
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César CieloPalestra 
motivacional
Em seguida, foi a vez do campeão olímpico 
Natação César Cielo contar sua trajetória e 
experiência com os congressistas, por meio da 
palestra “Direcionamento do foco”. 

Cielo é medalhista de ouro e recordista olímpico 
(21s30) da prova de 50m nado livre nos Jogos 
Olímpicos de Pequim 2008, Cielo foi considerado 
o melhor velocista do mundo entre os anos de 
2007 e 2014, conquistando medalhas e batendo 
recordes em diversos campeonatos, tanto em 
piscina curta, quanto em piscina longa.

O ídolo tem forte ligação com o segmento 
clubístico: começou a nadar ainda criança pelo 
Esporte Clube Barbarense/SP. Depois passou 
pelo Clube de Campo de Piracicaba/SP e, após 
destacar-se nas categorias de base da natação 
paulista, chegou ao Esporte Clube Pinheiros/SP 
onde passou a dividir raia nos treinamentos com 
seu maior ídolo: Gustavo Borges.
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Entre as lições compartilhadas estão o trabalho 
em equipe, onde não existe trabalho mais ou 
menos importante; errar na forma é aceitável, 
jamais na intenção, um profissional que faz a 
equipe ser melhor é mais valioso que o melhor 
profissional e lançou diversas reflexões para 
a plenária, indagando se os gestores estão 
focados no resultado, no êxito ou na dificuldade.

O atleta ainda falou da importância dos Clubes 
em sua vida tanto profissional quanto pessoal. 
“Recebi conselhos de vida que me ajudaram 
como atleta e como cidadão. Tive sorte de 
passar pelos Clubes que passei e de ter ao 
meu lado os profissionais que tive. Posso dizer 
que sou um fruto dos Clubes!”, afirmou César. 
“A mensagem que gostaria de deixar é para 
trazer mais os atletas e suas experiências para 
dentro dos Clubes, pois somos nós que temos 
a vivência das competições, dos mundiais e 
das Olímpiadas. Nós passamos por coisas que 
somente nós sabemos e sentimos e podemos 
transmitir para as próximas gerações”, concluiu 
o medalhista de ouro nas Olímpiadas de Pequim 
2008.

César Cielo
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Claudia Métne

Dr Fábio Gabas

Palestra 
motivacional e 
Troféu Inspiração
A programação da tarde foi comandada Claudia 
Métne e contou com palestra ministrada 
pelo médico Dr Fábio Gabas, apresentações 
de música e dança e transformações de seis 
mulheres que estavam na plateia e foram 
presenteadas com uma repaginação do visual. O 
objetivo desta programação especial foi valorizar 
a mulher e seu papel cada vez mais destacado 
dentro dos Clubes!

Também por este motivo, por conta do 
destacado envolvimento feminino nas ações 
filantrópicas de responsabilidade social dentro 
das agremiações, a FENACLUBES decidiu por 
premiar com o “Troféu Inspiração” todos os sete 
Clubes que inscreveram cases na categoria 
“Filantrópico” do Prêmio FENACLUBES.
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“Nosso intuito com essa novidade é valorizar 
as ações beneficentes que diversos Clubes 
promoveram durante o período da pandemia”, 
explicou Arialdo Boscolo, presidente da 
FENACLUBES.

Confira os Clubes homenageados:

Assembleia Paraense - PA

Círculo Militar de Campinas  - SP Clube de Campo de Piracicaba - SP

Clube Diamantinos - RS Itamirim Clube de Campo - SC

Minas Tênis Clube - MG Santa Mônica Clube de Campo - PR
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Prêmio 
FENACLUBES
Conhecido como a maior premiação dos Clubes 
brasileiros, o Prêmio FENACLUBES teve sua 
quinta edição realizada durante o Congresso 
Brasileiro de Clubes, em Campinas. A cerimônia 
de entrega aconteceu neste primeiro evento 
presencial após a pandemia de COVID-19, 
durante a noite de 01 de novembro. 

“Este é um momento muito importante! 
Trabalhamos durante tanto tempo para que 
esta premiação e este evento acontecessem e 
enfrentamos situações que jamais imaginamos. 
Por isso, o Prêmio FENACLUBES deste ano tem 
um gostinho especial, o de missão cumprida”, 
comemorou emocionado Arialdo Boscolo, 
presidente da FENACLUBES.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES



94 Semana Nacional dos Clubes

Paulo Cesar Mario Movizzo Presidente do ano - Paulo Cesar 
Mario Movizzo - Club Athletico 
Paulistano, SP
“Não sei se consigo expressar tudo o que 
estou sentindo. Durante a pandemia, tivemos 
que tomar muitas decisões importantes e 
não sabíamos o que aconteceria, quanto 
tempo duraria, mas, com bastante critério, 
nós conseguimos realizar todas as obras 
que queríamos. Por isso, agradeço esse 
reconhecimento do meu trabalho, que também é 
da nossa equipe”, celebra o vencedor.
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Kouros Monadjemi e  Carlos Henrique Martins Teixeira

Clube Esportivo - Minas Tênis 
Clube, MG
“O Minas é planejamento, é união e temos que 
estar atentos aos detalhes, pois são eles que 
fazem a diferença no nosso Clube!”, comemora 
Carlos Henrique Martins Teixeira, vice-presidente. 
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 Paulo Storino

Clube Filantrópico - Assembleia 
Paraense, PA
“Receber o prêmio neste momento tem um 
significado muito marcante. No pior episódio 
que vivemos nos últimos tempos, a Assembleia 
não deixou de prestar a sua solidariedade para 
as comunidades em sua volta. Isso não se faz só 
pela vontade de seu presidente, mas também de 
seus sócios e colaboradores, que acreditaram e 
não deixaram de fazer o que tinha de ser feito”, 
afirmou Paulo Storino, presidente do Clube.
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Ivan de Almeida Aguiar

Clube Social - Clube de Campo de 
Piracicaba, SP
“No momento da retomada de nossas 
atividades, nos sentimos muito satisfeitos em 
receber essa premiação e queremos agradecer 
a todos que acreditam no nosso trabalho, como 
nossos colaboradores, diretoria e, claro, nossos 
associados!”, comemorou o presidente Ivan de 
Almeida Aguiar.
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Evaristo Jose Garcia Bicalho

Clube Cultural - Clube Curitibano, PR
“É uma gratidão estar aqui. Também é graças 
aos nossos colaboradores que tiveram a ideia 
do projeto, à nossa diretoria que comprou, aos 
associados que topam nossas iniciativas e estão 
sempre conosco. O sócio sempre vai ao Clube e 
com esse projeto pudemos levar o Curitibano 
até suas casas”, afirmou Evaristo Jose Garcia 
Bicalho, superintendente.
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Wilson Alvarenga de Oliveira Filho

Comunicação - Pampulha Iate 
Clube, MG
“É com muita alegria que levo mais essa 
premiação para o nosso Clube. Nosso trabalho 
de comunicação é reconhecido e elogiado 
pelos associados e com este prêmio, temos a 
certeza de fazer o melhor!”, comemorou Wilson 
Alvarenga de Oliveira Filho, presidente. 
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Walney José de Almeida Clube Histórico - Olympico Club, 
MG
“Agradecemos à FENACLUBES e ao CBC, porque 
há 5 anos, tínhamos apenas 250 atletas e hoje 
estamos com mais de 730 jovens, que poderiam 
estar nas drogas e estão praticando esportes. 
Essa é a nossa missão e nosso legado!”, afirmou 
Walney José de Almeida, presidente do Clube. 
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Fawez Tarbine

SÉTIMO DIA - 2/11

Palestra 
motivacional
A última manhã do Congresso Brasileiro de 
Clubes contou com a palestra “Liderança 4.0”, 
proferida por Fawez Tarbine. Empreendedor 
com cabeça de executivo e visão de CEO, é 
especialista em transformar pessoas em marcas, 
conforme ele, as pessoas primeiro compram 
você, depois seus negócios.

Tarbine tem mais de 10 anos de experiência no 
mercado dos negócios, ensina como as pessoas 

se tornaram singulares, desejadas e produtivas, 
através da criação de plano de negócios pessoal, 
posicionamento de mercado, personal branding, 
planejamento e conexão real com o propósito.

Ele trouxe lições valiosas como: a mudança é 
a única constante permanente e a incerteza 
a única certeza, indecisão custa caro e toda 
grande inovação surgiu no caos. Ele ainda falou 
que o Clube do futuro precisa ser inclusivo, 
sustentável, que tenha integração e criação 
de oportunidades, focado na experiência, com 
serviços personalizados e acessíveis. 
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PRÊMIO NACIONAL 
DE LITERATURA DOS 
CLUBES

Foram condecorados os Clubes de fora da cidade 
de São Paulo/SP que tiveram os associados 
mais bem colocados em cada um dos gêneros, 
além daquele Clube que teve o maior número 
de associados inscritos. Isso se deve ao 
histórico estadual do prêmio e da já consolidada 
participação de autores paulistanos.

Na sequência, realizou-se a entrega do Prêmio 
Nacional de Literatura dos Clubes, em parceria 
com o SINDI Clube de São Paulo e a Academia 
Paulista de Letras. Esta é mais uma ação da 
FENACLUBES para incentivar a cultura nos 
Clubes com o objetivo de revelar talentos e 
incentivar a prática da escrita nos gêneros 
poesia, crônica e conto, dentre os associados.
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Categoria Poesia - Olympico 
Clube, MG
“É uma honra para o Olympico Clube receber 
mais este troféu! A vida do Clube se resume 
a antes e depois da FENACLUBES e do CBC!” 
comemorou Valter Francisco da Silva, vice-
presidente do Clube.

Categoria Crônica- Clube 
Recreativo Dores, RS
“É com muita alegria e satisfação que 
recebemos, pela segunda vez consecutiva, este 
troféu. É muito importante este trabalho de 
incentivar a literatura e a cultura nos Clubes e, 
certamente, continuaremos com essa missão!” 
celebrou Cleber Ruviaro, presidente do Clube.

Cleber Ruviaro

Valter Francisco da Silva
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Categoria Conto - Grêmio 
Náutico União, RS
“Sem querer, descobrimos alguns leitores 
compulsivos dentro do Clube e vimos jovens 
com livros perto da piscina. Foi assim que 
conseguimos mobilizar nossos associados e, 
hoje, recebemos este prêmio!”  disse Carlos 
Alberto Abbud, vice-presidente do Clube.

Categoria “mais associados 
inscritos” - Círculo Militar de 
Campinas
“Quero dedicar este prêmio a todos que se 
inscreveram neste concurso, que tem por 
objetivo incentivar a cultura e a literatura na 
sociedade. Parabenizo todos os envolvidos 
e em nome deles, agradeço a premiação!” 
comemorou o Coronel Carlos Henrique Teixeira 
Costa, presidente do Clube.

Carlos Alberto Abbud

Coronel Carlos Henrique Teixeira
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Bráulio Bessa

Palestra 
motivacional
Esta edição do Congresso Brasileiro de Clubes 
foi encerrada com toda a poesia e sensibilidade 
do escritor Bráulio Bessa e sua palestra “A arte 
de empreender”. Em 2012 com a criação de 
uma página na internet, sua poesia alçou voos 
distantes e encantou todo o Brasil.

Ultrapassando a marca de 100 milhões de 
visualizações em seus vídeos, o poeta também é 
um dos maiores ativistas da cultura nordestina 
no mundo.

Em sua palestra, Bessa conta sua história até ser 
descoberto pela produção do programa Encontro 
com Fátima Bernardes, da TV Globo, conquistar 
um quadro semanal na atração e realizar seu 
maior sonho - publicar um livro de poesias. 

“Agradeço esse movimento de olhar com 
cuidado para a arte (Prêmio Nacional de 
Literatura). Afinal, estamos na mesma luta, a 
de transformar vidas através de algo bom como 
a leitura e a escrita”, afirmou o poeta após sua 
apresentação. 

“Agradeço o tempo que as pessoas pararam 
para me ouvir e que certamente compartilharão 
com outras pessoas. Eu acho que digo o que 
as pessoas precisam dizer e não sabem como. 
Espero que o que vivemos neste dia seja passado 
para frente!”, concluiu.
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ATRAÇÕES CULTURAIS

Fábio Rabin – 27/10 
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Samba de Gaveta – 28/10

Velha Guarda da Vila Isabel – 2/11 
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Paula Fernandes – 29/10 
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Daniel Boaventura – 30/10 
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Queen Experience in Concert – 31/10
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 Chitãozinho e Xororó,
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Chitãozinho & Xororó – 1/11 
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DIA DOS CLUBES 
É CELEBRADO EM 
TODO O BRASIL

9 de novembro foi instituído como Dia Nacional 
dos Clubes Esportivos Sociais pela lei 12.333/10. 
A data foi escolhida por remontar à realização do 
1º Congresso Brasileiro de Clubes e da fundação 
do CBC, ambos em 1990!

Além da realização da 1ª Semana Nacional 
dos Clubes a data também foi celebrada e 
repercutida por todo o Brasil, confira!
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Com todas as atividades relacionadas 
anteriormente, a FENACLUBES concluiu, com 
sucesso, a realização da 1ª Semana Nacional dos 
Clubes, atendendo a todos os preceitos previstos 
em no Plano de Aplicação de Recursos da Lei 
nº13.756/18 para a capacitação, formação e 
treinamento de gestores dos Clubes.

O evento teve avaliação próxima de 100% (entre 
Excelente/Ótimo e Muito bom/Bom) na média 
das pesquisas respondidas pelos participantes!

1ª Semana 
Nacional dos 
Clubes é realizada 
com avaliação 
positiva próxima 
de 100%

Excelente/Muito bom 96%

Bom 4%

Ruim/Péssimo 0%

Ótimo/Bom 98%

Regular 2%

Ruim/Péssimo 0%





Rua Açaí, 540 - Bairro das Palmeiras | Campinas/SP - 13092-587
www.fenaclubes.com.br
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