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Apoio:Realização:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS CLUBES

Último evento
 comemorativo aos 20 anos da 

FENACLUBES acontece em março, em 
algum hotel da rede Royal Palm, com show 

especial de Thiago Abravanel, sorteio de 
duas passagens aéreas para Paris, 

apresentação do Relatório de Gestão dos 
indicadores e do ranking do Programa de 

Formação de Atletas do CBC, além 
da Reunião do Conselho 

Interclubes - CI. 

Fórum 
Nacional de Formação 

Esportiva, ainda sem data e local 
definidos, será realizado em conjunto 

com o Comitê Brasileiro de Clubes – CBC 
durante 3 dias intensos focados na 

discussão do programa de formação de 
atletas olímpicos e na capacitação 

dos gestores de 
seu Clube.

INVISTA EM SEUS GESTORES, COLHA OS BENEFÍCIOS EM SEU CLUBE!

E tem
 mais!

Planeje a capacitação, formação e treinamento dos gestores de 
seu Clube em 2023 com a participação nos principais eventos do 
segmento. Confira neste informativo as formas de participação, 

bem como quais premiações e homenagens já estão confirmadas!



FORMATO SERÁ MANTIDO 

A fórmula de sucesso da Semana Nacional 
dos Clubes será mantida, com a realização 
sequenciada do Seminário Nacional de Formação 
Esportiva do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC e 
do Congresso Brasileiro de Clubes!
“Esta receita deu certo nos dois anos anteriores, 
ambos com avaliações gerais próximas a 100%, 
e será mantida para a 3ª edição, que acontecerá 
entre outubro e novembro de 2023, a depender 
da contratação do hotel sede oficial”, explicou 
Arialdo Boscolo, presidente da Confederação 
Nacional dos Clubes – FENACLUBES, entidade 
responsável pela organização da Semana 
Nacional dos Clubes.

José Roberto Guimarães 

Reunião do Conselho Interclubes – CI

Michel Teló 

*C
ac

hê
s 

ar
tís

tic
os

, b
eb

id
as

, p
rê

m
io

s 
e 

de
sp

es
as

 e
xt

ra
s 

re
la

tiv
as

 à
 r

ea
liz

aç
ão

 d
a 

Se
m

an
a 

N
ac

io
na

l d
os

 C
lu

be
s 

sã
o 

cu
st

ea
do

s 
co

m
 r

ec
ur

so
s 

pr
óp

ri
os

 d
a 

FE
N

AC
LU

BE
S.

Os processos de contratação do hotel, dos 
principais palestrantes e atrações culturais, bem 
como das demais necessidades inerentes à plena 
realização do evento já foram iniciados. 
Confira, nas próximas páginas, as homenagens e 
premiações que estão garantidas para 2023, bem 
como os direitos de participação de cada Clube.



“OSCAR DO SEGMENTO” SE 
CONSOLIDA COMO UMA DAS 
PRINCIPAIS PREMIAÇÕES  
DO PAÍS

Os Clubes de todo o Brasil vem se empenhando 
cada vez mais na escolha dos cases e na confecção 
dos vídeos inscritos para concorrer ao Prêmio 
FENACLUBES. Prova disso foi a dificuldade que a 
comissão julgadora enfrentou para selecionar os 
sete vencedores da edição de 2022 (confira quais 
foram nas fotos abaixo).
As regras de participação para 2023 se 
mantiveram as mesmas e a expectativa da 
FENACLUBES é que o nível dos cases inscritos 
continue crescendo! 

COMUNICAÇÃO 2022 
Graciosa Country Club - PR

CLUBE HISTÓRICO 2022 
Clube Esperia - SP

PRESIDENTE DO ANO 2022
Ricardo Vieira Santiago – Minas Tênis Clube - MG 

CLUBE FILANTRÓPICO 2022 
Associação Esportiva e Recreativa 
Cerrado - DF

CLUBE SOCIAL 2022 
Assembléia Paraense - PA

CLUBE CULTURAL 2022 
Associação Brasileira A Hebraica de 
São Paulo - SP

CLUBE ESPORTIVO 2022
Clube de Regatas do Flamengo - RJ

Sete categorias serão premiadas:
 y Comunicação
 y Clube Filantrópico
 y Clube Histórico
 y Clube Social
 y Clube Cultural
 y Clube Esportivo
 y Presidente do Ano

As inscrições vão até 31/8 e podem ser feitas 
em quantas categorias o Clube desejar, mas só 
é permitido o envio de um vídeo por categoria 
a cada ano. Os Clubes inscritos terão até 30/9 
para enviar os vídeos concorrentes.
Para mais informações acesse o regulamento do 
Concurso no site da FENACLUBES (fenaclubes.
com.br).



PLACA OURO JÁ VIROU OBJETO DE 
DESEJO DE TODOS OS CLUBES DO 
BRASIL

Em 2023 mais 10 Clubes serão 
homenageados com a Placa Ouro

A expectativa de pendurar a Placa Ouro de Clube 
TOP 100 em lugar de destaque na sede do Clube 
já virou febre entre os presidentes de todo o 
Brasil!
E ela vai se tornar realidade durante a Semana 
Nacional dos Clubes de 2023, com a entrega da 
Placa Ouro a mais 10 Clubes que já receberam a 
homenagem de Clube TOP 100 por quatro vezes 
anteriormente.
Como já é de costume, a outorga das placas 
acontecerá em uma cerimônia especial no palco 
principal do evento, com exibição do vídeo 

Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo - SPAlphaville Tênis Clube - SP  

do Clube e discurso do presidente para que 
receba o merecido reconhecimento de todos os 
participantes!
Haverá, também, a homenagem aos Clubes TOP 
100 com as placas Padrão até Prata para aqueles 
que ainda estão “no caminho” para chegar à 
Placa Ouro.
Ressaltamos que a homenagem aos Clubes TOP 
100 é entregue àqueles que mais se destacaram 
no ano entre os milhares de Clubes brasileiros 
e que contribuem de forma significativa para o 
desenvolvimento da comunidade e da sociedade 
por meio de ações esportivas, sociais, culturais 
e de lazer.



Sociedade de Ginástica Porto Alegre - RS

Club Athletico Paulistano - SP

Clube Esperia - SP

Clube Recreativo Dores - RS

Clube de Natação e Regatas Álvares Cabral - ES

Clube Paineiras do Morumby - SP

Graciosa Country Club - PR

Sociedade Recreativa Mampituba - SC



PRÊMIO CLUBE FORMADOR  
HOMENAGEIA CADA VEZ  
MAIS CLUBES

O reconhecimento nacional da excelência do 
trabalho de formação de atletas realizado ao longo 
de todo um ano e que culminou em sucesso e 
conquistas nos Campeonatos Brasileiros Interclubes 
- CBI®: este é o Prêmio Clube Formador, entregue 

Clube de Regatas do Flamengo - RJ

Club Athletico Paulistano - SP Confederação Brasileira de Tênis Associação Desportiva Centro 
Olímpico - SP

Minas Tênis Clube - MG Esporte Clube Pinheiros - SP

pelo Comitê Brasileiro de Clubes – CBC desde 2021.
O número de Clubes e modalidades premiadas 
cresce a cada ano e a expectativa para 2023 é a 
manutenção desta tendência! Os Clubes mais bem 
classificados nos rankings dos CBI® das diferentes 
modalidades e gêneros dentro do ano II do ciclo 
Olímpico 2021/24 terão suas histórias exibidas em 
um belo vídeo e receberão um troféu exclusivo para 
marcar esta conquista!



Fluminense Football Club- RJ

Grêmio Náutico União - RS

Sport Club Corinthians Paulista - SP 

Clube de Campo de Rio Claro - SP

Sociedade de Ginástica Porto Alegre 
- RS

Club de Regatas Vasco da Gama - RJ

Yacht Clube da Bahia - BA

Clube Campestre- PB

Veleiros do Sul Associação Náutica 
Desportiva - RS

Instituto Vitaliza - PE

Clube dos Jangadeiros - RS

Associação Desportiva Classista 
Bradesco - SP

Associação Bauruense de Desportos 
Aquáticos - SP

Associação dos Arqueiros de 
Campinas -SP

Praia Clube - MG



PRÊMIO NACIONAL 
DE LITERATURA 
REFORÇA 
VOCAÇÃO DOS 
CLUBES PARA O 
FOMENTO DAS 
ATIVIDADES 
CULTURAIS

POESIA 2021 
Clube Esperia - SP

CRÔNICA 2021 
Círculo Militar de Campinas - SP

Associação Esportiva São José - SP
Círculo Militar de São Paulo - SP Iate Clube de Brasília - DF

CONTO 2021 
Club Athletico Paulistano - SP

DESTAQUE 2021 
Clube Paineiras do Morumby - SP

REVELADOS OS VENCEDORES 
DO PRIMEIRO CONCURSO DE 
DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL 
DOS CLUBES
Associação Esportiva São José (SP), Círculo 
Militar de São Paulo (SP) e Iate Clube de Brasília 
(DF) foram os grandes vencedores do 1º Concurso 
da Melhor Divulgação do Dia Nacional dos Clubes 
e, por isso, cada um receberá um apartamento 
extra no Congresso Brasileiro de Clubes 2023 
(para até 2 participantes em um apartamento 
duplo com pensão completa, materiais didáticos 
e acesso à toda programação do evento). 

Importante: para usufruir do prêmio é 
fundamental que os Clubes se mantenham 
associados e adimplentes também com a 

Contribuição Administrativa!

O objetivo da Confederação Nacional dos 
Clubes – FENACLUBES ao criar este Concurso 
é dar ainda mais visibilidade a esta importante 
data, 9 de novembro, que foi instituído como 
Dia Nacional dos Clubes Esportivos Sociais por 
marcar a realização do 1º Congresso Brasileiro 
de Clubes e a fundação do Comitê Brasileiro de 
Clubes – CBC, ambos em 1990.

E para 2023 premiaremos o dobro de Clubes! 
Serão 6 vencedores, mantendo a premiação de 
um apartamento para cada um no Congresso 
do ano seguinte. Com isso a expectativa da 
FENACLUBES é que a divulgação e a repercussão 
desta data aumentem, a cada ano, entre os 
Clubes, seus associados, fornecedores, parceiros 
e a sociedade em geral!

Realizado em conjunto pela FENACLUBES e pelo 
Sindi Clube São Paulo, com o apoio indispensável 
da Academia Paulista de Letras – APL o Prêmio 
Nacional de Literatura ganha espaço na Semana 
Nacional dos Clubes com a revelação dos Clubes 
que mais se destacaram nas categorias Poesia, 
Conto e Crônica, além daquele que mais teve 
obras inscritas na referida edição e que não 
tenha sido consagrado em nenhuma das três 
categorias anteriores!



INSCRIÇÕES SERÃO ABERTAS  
NO SEGUNDO SEMESTRE

As inscrições para a 3ª Semana Nacional dos Clubes 
serao abertas apenas no 2º semestre de 2023. 
Assim como nos anos anteriores, para participar 
do Seminário Nacional de Formaçao Esportiva a 
inscriçao sera feita exclusivamente no site do CBC 
(cbclubes.org.br).
Já para o Congresso Brasileiro de Clubes serão 
realizadas exclusivamente no site da FENACLUBES. 
(fenaclubes.com.br)
Por isso solicitamos que fiquem atentos aos sites 
e às comunicações enviadas pela FENACLUBES e 
pelo CBC para não perder os prazos!
Atenção, os Clubes Associados ao CBC somente 
participam do Congresso mediante a adesão à 
Contribuição Administrativa, que é facultativa. 
Confira nas tabelas desta página e do verso as 
vantagens deste investimento!

CONTRIBUIÇÃO  
ADMINISTRATIVA 2023

O valor mensal varia de acordo com o número de 
colaboradores do Clube, conforme tabela abaixo:

FAIXAS VALOR

Clubes com até 20 funcionários R$ 950,00

Clubes com 21 a 40 funcionários R$ 1.150,00

Clubes com 41 a 80 funcionários R$ 1.250,00

Clubes com 81 a 120 funcionários R$ 1.350,00

Clubes com 121 a 150 funcionários R$ 1.450,00

Clubes com mais de 151 funcionários R$ 1.550,00

CLUBES INTEGRADOS AO SISTEMA 

      

Pagantes apenas da Contribuição
Associativa (obrigatória)

2 pessoas
+ 2 passagens aéreas

Pagantes também da Contribuição
Administrativa (facultativa)

   2 pessoas

CLUBES ASSOCIADOS SOMENTE À

Pagantes apenas da Contribuição
Associativa (obrigatória)

   2 pessoas

Pagantes também da Contribuição
Administrativa (facultativa)

   2 pessoas

? ?

? ?

? ?

? ?

PODEM  PARTICIPAR:

+

+

+



CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIVA AMPLIA BENEFÍCIOS

CLUBE PAGANTE DA ADMINISTRATIVA CLUBE NÃO PAGANTE DA 
ADMINISTRATIVA

HABILITADO a participar do último evento comemorativo aos 
20 anos da FENACLUBES + Assembleia de apresentação do 

Relatório de Gestão do CBC e Reunião do Conselho lnterclubes - 
CI, em março/23 em um hotel da Rede Royal Palm. 

NÃO PODE PARTICIPAR.

HABILITADO a participar do sorteio, durante o último 
evento comemorativo aos 20 anos da FENACLUBES, de duas 

passagens (presidente + acompanhante) para Paris 2024
NÃO PODE PARTICIPAR.

HABILITADO a participar do Fórum Nacional de Formação 
Esportiva com direito às passagens aéreas e hospedagens para 

duas pessoas em um apartamento duplo, pensão completa e 
participação em todas as atividades do evento, previsto para 

junho/23.

NÃO PODE PARTICIPAR.

HABILITADO a solicitar apartamentos extras na Semana 
Nacional dos Clubes em valores excepcionais e mediante 

disponibilidade. 
NÃO PODE SOLICITAR. 

HABILITADO a participar do Conselho lnterclubes - CI da 
FENACLUBES. 

NÃO PODE PARTICIPAR.

HABILITADO a receber a homenagem que coloca o Clube como 
um dos principais entre os milhares existentes no Brasil. 

Como uma das obrigatoriedades 
para receber o TOP 100 é fazer parte 

do Conselho lnterclubes, o Clube 
NÃO ESTÁ HABILITADO.

HABILITADO a participar do Prêmio FENACLUBES - “O Oscar do 
segmento clubístico”.

NÃO PODE PARTICIPAR.

HABILITADO a se manter no Convênio lnterclubes, caso o Clube 
já faça parte dele. 

PERDE O DIREITO DE PARTICIPAR, 
sem possibilidade de retorno futuro.

ADIMPLENTES PARTICIPAM DO 
ÚLTIMO EVENTO COMEMORATIVO 
AOS 20 ANOS DA FENACLUBES
Os Clubes Associados que estiverem adimplentes 
também com a Contribuição Administrativa pode-
rão participar do último evento em comemoração 
aos 20 anos da FENACLUBES, que será realizado 
nos dias 24 e 25 de março de 2023,  em um hotel 
da Rede Royal Palm.
Além da hospedagem gratuita no período do even-
to, a programação está imperdível com show do 
simpático e incrível ator, cantor e apresentador 
Thiago Abravanel, jantar festivo e feijoada após a 
Assembleia do Comitê Brasileiro de Clubes – CBC 

que terá a apresentação do Relatório de Gestão 
e os indicadores e ranking do Programa de 
Formação de Atletas do CBC, além da Reunião do 
Conselho Interclubes - CI.
Por fim, todos receberão um brinde especial e, 
também, participarão do sorteio de duas passa-
gens aéreas (presidente + acompanhante) para 
Paris, sede dos Jogos Olímpicos de 2024!


