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O VIII Seminário Nacional de Formação 
Esportiva será realizado entre os dias 31/10 
e 2/11, no Hotel Bourbon Cataratas, em Foz 
do Iguaçu/PR como parte da 2ª Semana 
Nacional dos Clubes.
Ele é totalmente focado na capacitação, 
formação e treinamento dos gestores, 
sendo de participação fundamental e 
obrigatória para os profissionais dos Clubes, 
destacadamente aqueles que recebem 
recurso para a formação de atletas ou 
participam dos Campeonatos Brasileiros 
Interclubes – CBI®.
Nele são debatidas as políticas de formação 
de atletas, planejando em conjunto com 
os Clubes formadores as ações a serem 
desenvolvidas em cada ciclo olímpico, por 
meio de reuniões, painéis de debates, oficinas, 
workshops, plantões técnico e jurídico além 
de palestras técnicas e motivacionais.

31/10 - Segunda-feira 

a partir das 9h

Início do 
credenciamento 

dos participantes 
do Seminário

14h às 18h

 yMensagem de Boas-Vindas pela Diretoria do CBC
 yPlantões Técnico e Jurídico do CBC
 yPlantões da SEE – Ministério da Cidadania

 yBolsa Atleta
 yLei de Incentivo ao Esporte - LIE
 yCertidão de Registro Cadastral
 yABCD

 yStands para prática interativa de esportes nos intervalos 
 yEspaços livres para trocas de experiências entre os Clubes

 yOs gestores são incentivados a levar materiais de divulgação, revistas, 
cartões, pins e outros brindes de seus respectivos Clubes para trocar 
entre si

Jantar com 
mensagem do CBC 

e da Secretaria 
Especial do Esporte 

do Ministério da 
Cidadania

19h30 às 21h

12h às 13h30 

Almoço



1/11 - Terça-feira  
 yPlanejamento dos Clubes alinhado à estratégia do CBC

 yEstratégia do Programa de Formação de Atletas do CBC
 yPlanejamento Esportivo para os Jogos Olímpicos de 
Paris - COB
 yFormação de atletas alinhada ao propósito do CBC – 
Confederações 

 yPlantões Técnico e Jurídico do CBC 
 yPlantões da SEE – Ministério da Cidadania

 yBolsa Atleta 
 yLei de Incentivo ao Esporte - LIE
 yCertidão de Registro Cadastral  
 yABCD 

 yStands para prática interativa de esportes nos inter-
valos

9h às 12h 14h às 15h 

 yPalestra Gestão 
Esportiva – 

Valorização da 
marca

15h às 18h
 yPlanejamento dos Clubes 
alinhado à estratégia do CBC 

 yOficina coordenada pelo 
Prof. José Finocchio Junior / 
Gerentes Esportivos do CBC 

19h30 às 21h

Jantar com 
lançamento de 

Projeto

2/11 - Quarta-feira

12h às 13h30 

Almoço

 yPlantões Técnico e Jurídico do CBC 
 yPlantões da SEE – Ministério da 
Cidadania

 yBolsa Atleta 
 yLei de Incentivo ao Esporte - LIE
 yCertidão de Registro Cadastral  
 yABCD 

 yStands para prática interativa de 
esportes nos intervalos 

14h às 18h

 yChegada dos participantes do 
Congresso
 yAtividades de preparação do Con-
gresso

 yAvaliação dos prêmios e homena-
gens a serem entregues
 yDefinição dos cerimoniais

A partir das 12h
 yEspaços de conversas
 yMesas com mediadores do CBC, Representantes 
de Clubes e Confederações
 yPlantões Técnico e Jurídico do CBC
 yPlantões da SEE – Ministério da Cidadania

 yBolsa Atleta;
 yLei de Incentivo ao Esporte - LIE
 yCertidão de Registro Cadastral
 yABCD

 yStands para prática interativa de esportes nos 
intervalos
 yEntrega das avaliações do Seminário
 yRetorno dos participantes às respectivas cidades

9h às 12h



O Congresso Brasileiro de Clubes será realizado entre os dias 
3 e 6/11, no Hotel Bourbon Cataratas, em Foz do Iguaçu/PR 
como parte da 2ª Semana Nacional dos Clubes.
Ele é o maior e mais importante evento de valorização 
dos Clubes e de seus gestores estatutários, focado na 
excelência da gestão e no estímulo à integração e a troca de 
conhecimentos em um ambiente único.
Nele os Clubes e dirigentes são valorizados por intermédio 
de grandes premiações e homenagens, como a entrega 
das placas aos Clubes TOP 100, a premiação aos melhores 
Clubes do ano com o Prêmio FENACLUBES - considerado “O 
Oscar do segmento”, o Prêmio Nacional de Literatura dos 
Clubes e o Concurso Nacional de Fotografia de Clubes, além 
do Prêmio Clube Formador aos que se destacarem em cada 
esporte e gênero nos Campeonatos Brasileiros Interclubes 
– CBI® de cada ano do Ciclo Olímpico, além de palestras 
técnicas e motivacionais e shows com atrações renomadas 
no cenário nacional.

3/11 - Quinta-feira

A partir das 16h

 yCredenciamento 
dos participantes 
do Congresso A partir das

19h30

 y Jantar de Boas-Vindas
 yAbertura Solene do Congresso
 yPrêmio Clube Formador – CBC

 yEntrega dos troféus aos Clubes que mais se 
destacaram nos Campeonatos Brasileiros 
Interclubes – CBI® de cada esporte e gê-
nero do Ano I do Ciclo Olímpico 2021-2024.

 yAtração cultural
 yParticipação Especial de Vanessa Jackson

• Com uma voz inconfundível e carisma de sobra, 
Vanessa foi a primeira vencedora do Programa 
Fama (2002), da Rede Globo, e do Programa Esse 
Artista Sou Eu (2016), no SBT. Ela vai emprestar 
todo seu talento em inserções musicais durante a 
cerimônia de entrega dos troféus do Prêmio Clube 
Formador.
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4/11 - Sexta-feira

15h30

12h às 13h30 

Almoço

 yPalestra “Felicidade e engajamen-
to – A receita de sucesso para 
gerenciar o seu Clube” – Érika Li-
nhares

 yÉrika foi contratada como aten-
dente de loja da TIM (empresa de 
telefonia) aos 19 anos e vinte anos 
depois, numa espetacular trajetó-
ria meteórica, saiu como Diretora 
Nacional de Vendas da empresa! 
Durante esse período liderou mais 
de 15 mil colaboradores e mais 
de 600 parceiros comerciais. Sua 
palestra vai abordar conteúdos 
relacionados à felicidade e bem-
-estar, empreendedorismo, com-
portamento humano, mudanças 
e atitude, inovação, assertividade 
e comprometimento, traduzindo 
de forma prática e direta as con-
dições para uma pessoa ser bem-
-sucedida e feliz na vida pessoal e 
profissional.

14h

 yTalk Show - painel com foco na 
gestão de atividades filantrópi-
cas, sociais e culturais nos Clubes. 
Apresentado por Milena Barreto, 
comunicadora, radialista, digital 
influencer e apresentadora da TV 
Alba/BA.
Esta programação especial, vol-
tada à homens e mulheres, vai 
contar com entrevistas, network, 
música com a cantora Vanessa Ja-
ckson e a divulgação dos prêmios 
abaixo.

 yPrêmio Nacional de Literatura dos 
Clubes 

• Entrega dos troféus aos Clubes cujos 
associados tiveram o melhor desem-
penho em cada uma das categorias 
(crônica, conto e poesia), além daque-
le Clube que se destacou como o que 
mais teve associados inscritos no Prê-
mio. 

 yConcurso Nacional de Fotografia 
de Clubes 

• Apresentação das 10 finalistas e reve-
lação da grande vencedora do Concur-
so Nacional de Fo tografia de Clubes 
2022, que trouxe como tema a exibição 
da bandeira da FENACLUBES nos Cam-
peonatos Brasileiros Interclubes – CBI.

 yTroféu Inspiração – Prêmio case fi-
lantrópico

9h



15h30

 yPalestra “A força do entusiasmo 
na gestão dos Clubes Esportivos 
e Sociais” – Professor Gretz

 yEspecializado em gestão e mo-
tivação de equipes que visam o 
alto rendimento, Gretz é um dos 
palestrantes mais premiados do 
Brasil, tendo levantado cinco ve-
zes o troféu TOP OF MIND DE RH 
na categoria Palestrante do Ano. 
Entre outros temas, sua pales-
tra vai abordar a importância do 
bem-estar social, emocional, pro-
fissional dos colaboradores para 
o melhor comprometimento das 
equipes.

A partir das
19h30

 y Jantar
 yHomenagem aos Clubes TOP 
100 – Placa Ouro

 yEsta homenagem reconhece 
os maiores e mais importantes 
Clubes do Brasil, bem como 
aqueles que se destacam na 
formação de atletas. É um dos 
principais momentos de va-
lorização dos Clubes e, assim 
como em 2021, a Placa Ouro 
definitiva será entregue aos 
Clubes TOP 10 de 2022.

 yAtração Cultural – Diogo No-
gueira

 yCantor, compositor, portelense e 
filho do saudoso João Nogueira, 
Diogo carrega a música em seu 
sangue e se apresenta como 
um sambista nato. Já foi indica-
do a vários prêmios no Brasil e 
no exterior. Ao Grammy Latino 
foi indicado por todos os seus 
álbuns – vencendo por duas ve-
zes: em 2010 com “Tô fazendo a 
minha parte” na categoria “Me-
lhor álbum de samba/pagode” 
e em 2015 com “Bossa Negra” 
na categoria “Melhor música em 
língua portuguesa”. Foi o artista 
mais votado na pesquisa espon-
tânea feita junto aos participan-
tes do último Congresso!
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5/11 - Sábado

9h

 yPalestra “Lei de Incentivo Fiscal ao Esporte - oportunidade de 
captação de recursos para os Clubes” - Humberto Aparecido 
Panzetti. 

 yGraduado em Educação Física e em Filosofia pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Campinas, é especialista em motricida-
de humana e treinamento de peso. É presidente da Associação 
Brasileira das Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e con-
sultor em políticas públicas de esporte e lazer.

 yPalestra “O desafio da mudança” – Luiz Felipe Pondé
 yPondé é um dos principais filósofos do Brasil! Professor 
universitário, doutor em filosofia pela USP e com pós-dou-
torado pela Universidade de Tel Aviv, em Israel, escreveu, 
entre outras obras, o “Guia Politicamente Incorreto da Fi-
losofia e Marketing existencial”, além de ter contribuído, 
juntamente com, Leandro Karnal, Mario Sergio Cortella 
e Gilberto Dimenstein, para o livro “Verdades e mentiras: 
ética e democracia no Brasil”.

10h30

12h às 13h30 

Almoço



14h

 yReunião do Conselho Interclubes – CI – painel com 
participação aberta: a importância econômica para os 
Clubes sociais no desenvolvimento do Programa de 
Formação de Atletas

 yO Conselho Interclubes – CI é um órgão estratégico da 
FENACLUBES, especializado e fórum de discussão de 
problemas comuns do segmento, constituído pelos Clu-
bes TOP 100, mais representativos em seus estados e os 
formadores de atletas do Brasil.

A partir das
19h30

 y Jantar
 yConcurso Casos de Sucesso

 yRevelação dos Melhores Casos de Sucesso do Brasil em 2022 escolhidos entre 
todos os cases enviados para participação no Prêmio FENACLUBES.

 yPrêmio FENACLUBES
 yCerimônia especial de revelação dos vencedores do “Oscar do segmento”. Seu ob-
jetivo é premiar o Clube Destaque do Ano no desenvolvimento de suas atividades 
sociais, esportivas, culturais, filantrópicas e de comunicação, além das categorias 
histórico e do Presidente do Ano pela excelência de sua gestão no Clube.

6/11 - Domingo
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 yRenan Dal Zotto é o atual técnico 
da Seleção Brasileira de Voleibol 
masculino. Como atleta, fez parte 
da “Geração de Prata” e foi um dos 
maiores nomes do esporte nas 
décadas de 1980 e 1990, alcançan-
do sucesso absoluto em quadras 
defendendo a Seleção Brasileira 
e Clubes nacionais e italianos. Foi 
eleito para o Hall da Fama do Vo-
leibol em 2015. (Palestrante convidado: 
participação condicionada ao calendário 
esportivo)

16h30
A partir das 9h

 yAtividades de relacio-
namento e network 
entre os participantes
 yEntrega de certificado 
e avaliações
 yRetorno dos congres-
sistas às suas respec-
tivas cidades

 yAtração Cultural – Michel Teló
 yO cantor sertanejo será a atração principal do evento. Teló 
foi o mais votado entre os seis nomes indicados na pesquisa 
que a FENACLUBES realizou com os congressistas que par-
ticiparam do evento em 2021. Ele iniciou a carreira artística 
ainda criança e começou a cair nas graças do grande públi-
co já na adolescência, como vocalista do Grupo Tradição. Os 
maiores sucessos do grupo, como “Barquinho”, “O Caldeirão”, 
“Pra Sempre Minha Vida”, “A Brasileira” e “Eu Quero Você” 
são composições dele. Atualmente é técnico multicampeão 
dos programas The Voice e The Voice Kids, da Rede Globo.



ATRATIVOS TURÍSTICOS DA REGIÃO
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Diogo Nogueira
4 de novembro

Vanessa Jackson
3 e 4 de novembro

Michel Teló
5 de novembro

ATRAÇÕES CULTURAIS DO CONGRESSO

passando pelas oportunidades de compras 
no Free Shop ou no Paraguai e encerrando 
com restaurantes e cassinos que são 
ótimas opções noturnas na Argentina*. 
IMPORTANTE: Portar Cédula de Identidade 
– RG original, já que a Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH não é aceita para cruzar 
as fronteiras.

A bela cidade de Foz do Iguaçu/PR será a 
sede da 2ª Semana Nacional dos Clubes 
entre 31/10 e 6/11, no Hotel Bourbon 
Cataratas. Situada na tríplice fronteira 
(Brasil / Argentina / Paraguai), possui um 
grande número de atrações turísticas 
que vão desde as belezas naturais das 
Cataratas do Iguaçu e do Parque das Aves, 
*Estas atrações são sugestões de passeios que poderão ser realizados pelos participantes. Transfers, ingressos 
dessas atrações e demais despesas desta natureza serão de responsabilidade dos participantes



INSCRIÇÕES PARA O SEMINÁRIO

INSCRIÇÕES PARA O CONGRESSO 
SÃO UM SUCESSO

As inscrições para o Seminário Nacional de 
Formação Esportiva serão abertas no mês 
de julho, em data ainda a ser confirmada, e 
serão feitas exclusivamente pelo site do CBC 
(cbclubes.org.br).
Os Clubes associados que aderiram e se 
mantiverem adimplentes à Contribuição Ad-

As inscrições para o Congresso Brasileiro 
de Clubes 2022 foram encerradas, com 
sucesso, em 15 de junho. Alterações, troca 
de participantes e cancelamentos serão 
aceitos até o dia 30/8 (em caso de “no-show” 
no hotel, será cobrada do Clube a multa no 
valor de R$ 1.150).
Além da confirmação de participação da 
grande maioria dos Clubes associados, 
recebemos muitas inscrições extras e 
validamos todas dentro do prazo, com isso 
o Hotel sede, a princípio, está 100% lotado.
Como a confirmação das inscrições extras 
depende do pagamento do boleto que 
foi enviado aos Clubes, estamos abrindo 
uma lista de espera para que os Clubes 
Associados que aderiram e se mantiverem 
adimplentes à Contribuição Administrativa 

Saiba como entrar na lista de espera para adquirir 
Apartamentos Extras (mediante disponibilidade)

ministrativa poderão solicitar inscrições ex-
tras no Seminário, mediante disponibilidade, 
pelo valor excepcional de R$2.270 que dá o 
direito de inscrever até dois gestores em um 
apartamento duplo com pensão completa, 
materiais didáticos e acesso à toda progra-
mação do evento.

manifestem o interesse e a quantidade de 
apartamentos extras que desejam.
O e-mail para esta manifestação é o 
eventos@fenaclubes.com.br.
Somente depois da confirmação do 
pagamento dos boletos e do prazo de 
alterações e cancelamentos, que se 
encerra em 30/8, é que verificaremos a 
disponibilidade, ou não, de confirmarmos os 
Clubes da lista de espera.
Vale ressaltar que, se disponíveis, estas 
inscrições extras têm o custo de R$4.350, 
serão validadas por ordem de recebimento 
da manifestação e dão direito à inscrição de 
até dois gestores com hospedagem em um 
apartamento duplo com pensão completa (a 
partir do jantar de 3/11), materiais didáticos 
e acesso à toda programação do evento.


