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COLÔNIA DE

NO BNB CLUBE

FÉRIAS
ALÊ-GRANDO

Caro leitor,

Esta edição chega com muitas novidades. Será preciso correr para não perder o Desafio 
Movimente-se.  Lançado a partir de uma parceria com a Nova Letra Conteúdos Criativos, o 
Desafio Movimente-se tem como objetivo preparar os colaboradores do Banco do Nordeste 
para a III Corrida BNB Clube, trabalhando o condicionamento físico daqueles que buscam 
desafiar os próprios limites na prova. Confira!

O período de férias também está bem animado no BNB Clube, que oferece colônia de férias 
e colônia de Futsal. São oportunidades para a criançada se divertir e, ao mesmo tempo, 
praticar esporte. A colônia de férias acontecerá no período da tarde (das 13h30 às 17h30) 
e será composta por diversas atividades recreativas de acordo com a faixa etária das 
crianças. Já na Colônia de Futsal, serão trabalhados os fundamentos do futsal, treinos, 
jogos recreativos e também haverá um torneio no encerramento de cada semana, quando 
as crianças receberão suas medalhas pela participação.

Outra grande novidade desta edição são os Cartões de Multibenefícios, lançado por meio 
de uma parceria entre o BNB Clube e a Personal Card. Trata-se de uma série de cartões de 
multibenefícios oferecido pelo clube para empresas parceiras. Os cartões têm a finalidade 
de modernizar e facilitar a gestão de benefícios concedidos para os funcionários das 
empresas que aderirem ao serviço, sendo oferecidos nas seguintes modalidades: Convênio, 
Alimentação, Combustível e Premium.

No espaço reservado para as delícias gastronômicas do clube, destacamos as programações 
que misturam música boa e comida caprichada, agradando aos ouvidos e ao paladar. Nesta 
edição, você encontrará os detalhes desses eventos, incluindo os combos que garantem 
ainda um preço especial aos pratos.

Boa leitura!
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Nosso Clube, Nova Vida 

BNB CLUBE CARD LANÇA CARTÕES DE MULTIBENEFÍCIOS

C
om o objetivo de facilitar 
a gestão de benefícios 
empresariais e 

melhorar a qualidade de 
vida dos colaboradores das 
empresas parceiras, o BNB 
Clube Card firmou parceria 
com a Administradora  
Personal Card para oferecer 
novas soluções em cartões 
multibenefícios.  

Os cartões modernizam e 
facilitam a gestão integrada 
dos benefícios e são oferecidos 
nas modalidades Alimentação/
Refeição, Convênio, Premium 
e Combustível. O cartão 
Convênio busca ampliar 
o poder de compra dos 
colaboradores, pois é utilizado 
em supermercados, farmácias, 
postos e lojas, sem causar 
endividamento, por se tratar 
de um adiantamento salarial, 
com desconto em folha e sem 
incidência de juros.  O limite do 
cartão é disponibilizado pela 
empresa e pode ser adequado 
ao perfil do colaborador. 

O Cartão Premium é utilizado 
para valorizar o profissional, 
incentivando à produtividade 

“

“

OS CARTÕES 
BNB CLUBE CARD 

SÃO ACEITOS 
EM AMPLA REDE 
CREDENCIADA E 
FACILITAM O DIA 
A DIA DO RH DAS 

EMPRESAS 

nas empresas. Já o cartão 
A l i m e n t a ç ã o / R e f e i ç ã o 
possibilita comprar em ampla 
rede de supermercados e 
também pode ser utilizado em 
restaurantes, lanchonetes e 
similares.

 Para facilitar o controle das 
empresas com abastecimento, 
o Cartão Combustível gerencia 
os gastos com combustível 
em tempo real e o gestor 
tem o controle absoluto das 
operações.

Os cartões BNB Clube Card 
são aceitos em ampla rede 

credenciada e facilitam o dia 
a dia do RH das empresas. 
O sistema de gestão utiliza 
tecnologia própria e possibilita 
controle total dos gastos em 
tempo real, reduzindo custos 
administrativos.

Os beneficiários dos cartões, 
usufruem de inúmeras 
vantagens, além de até 
40 dias para pagar suas 
compras, a consulta de saldo 
e extrato é feita através de 
aplicativo de celular. A rede 
credenciada também é fácil 
de acessar com localização do 
estabelecimento via GPS.

Há total segurança nas 
transações efetuadas com 
o cartão que utiliza senha 
individual e a empresa poderá 
fazer o cancelamento online, 
em caso de uso indevido, perda 
ou roubo.  

As empresas interessadas 
em oferecer os cartões para 
seus colaboradores podem 
solicitar uma proposta através 
dos telefones (85) 4006 7216 
e 4006 7227 ou conhecer as 
demais vantagens pelo site 
cartao.bnbclube.com.br.

Cartão Alimentação Refeição BNB Clube
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FÉRIAS
PEDEM PRAIA

BNB CLUBE CEDE ESPAÇO PARA
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

A
lém de proporcionar 
lazer e qualidade de 
vida a seus sócios 

e de ser palco de diversos 
eventos, o BNB Clube agora 
também é um aliado na 
educação dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino 
de Fortaleza. O clube entrou 
em parceria com a prefeitura 
da Capital para ceder suas 
instalações da sede Praia 
para atividades do contra 
turno de alunos da rede 
pública. A iniciativa faz parte 
do Projeto Integração - Clubes 

Se, para quem vive no litoral, 
os finais de semana já têm 
gosto de praia, imagina 
então no período de férias! 
A sede Praia do BNB Clube 
é a melhor escolha para 
quem quer aliar o cheiro 
de maresia com o conforto 
e a segurança de uma 
infraestrutura toda pensada 
para o lazer em família. São 
10 mil m² localizados na Av. 
Zezé Diogo, 7333, na Praia 
do Futuro.

A sede conta com piscinas, 
campo de futebol society 
adulto e infantil, quadra de 
voleibol de areia, espaço 
para shows e eventos, 
palhoças, barracas na areia 
da praia, parque aquático 
temático com tobogã e 
outros brinquedos. Além 
disso, o espaço tem um 
restaurante. O BNB Clube 
Praia funciona aos sábados 
e domingos, das 8h às 16h.

Palhoça 3 do BNB Clube Praia

NOVOS SÓCIOS, SEJAM BEM-VINDOS!
Antonio Monteiro Chagas Junior, Allysson Henrique Nunes Magalhaes, Ana Luíza da Silva Elleres, Ana Paula Martins da 
Silva, André Fellipe de Albuquerque e Silva, Anne Gabriely Fernandes Tavares, Bergson Adalberon Sales Araujo, Dayanne 
Cristina Cavalcante Lemos Costa, Elias Barbosa de Meneses Junior, Elivaldo Veras de Paula, Enrico Munaretto, Ferdinando 
Silva de Menezes, Flávio Silva Menezes, Francisco de Assis Ferraz, Francisco José Linhares Filho, Francisco Paulo Maciel 
Lopes, Francisco Rafael Cabral da Silva, Franz Raul Ramos de Oliveira, Giovanni Dantas Nunes, Gleide de Souza Araujo 
Silva, Grace Karen Antonio, Henrique Belem Lima, Hugo Osvaldo Ricoy Rama, Igor Pereira Chayb, Iusta Caminha, João 
Franklino da Silva Júnior, José Alberto Rocha, José Barroso Aguiar Neto, Juliana Ramalho Araujo Moreira, Leandro Franklin 
dos Santos, Liana Maria Veloso Costa de Carvalho, Lorena Soares Rebouças Valentim, Luanna Rodrigues Cavalcante, 
Lucas de Mello Saldanha, Luis Wanderley de Freitas Carneiro, Marcelo Serra Silva, Marcus Vinicius Nogueira Lima, Maria 
José Guedes Barreto de Medeiros, Maria Lucia Pinheiro Garcia da Silva, Nara Portela Costa, Rafael Barroso dos Santos, 
Rafael de Araujo Almeida, Rafael Gomes Alves, Raimunda Ivonilde Candido da Costa, Raimunda Maria Guimarães 
Barbosa, Ramyro Batista Araujo, Ricardo Pereira da Silva, Rinaldo Parente Teles, Rodrigo Lins Martins, Rosangela Cordeiro 
Rodrigues, Taciana Araújo Costa de Souza, Thais Ramos Soares, Thiago Mapurunga Benevides, Viviane Batista da Silva.

Sociais, realizada pela PMF 
com clubes da cidade.

A intenção é incrementar 
as atividades oferecidas 
aos estudantes do turno 
contrário ao que  têm  aulas 
convencionais, expandindo e 
incrementando o Programa de 
Educação de Tempo Integral. 
Na primeira etapa do projeto, 
estão sendo recebidos no 
clube alunos do 9º ano 
do Ensino Fundamental. 
Entre as atividades 
desenvolvidas no espaço, 

““

A AÇÃO TAMBÉM INCLUI 
TRANSPORTE, MATERIAL 

DIDÁTICO E APOIO DE 
PROFISSIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO

estão aulas de português 
e matemática, projeto de 
vida, empreendedorismo, 
atividades esportivas e 
culturais. A ação também 
inclui transporte, material 
didático e apoio de 
profissionais da Rede 
Municipal de Ensino. O projeto 
começou beneficiando 400 
estudantes e a intenção é 
de ampliar esse número 
gradualmente.

Para o BNB Clube, participar do 
projeto é uma forma de contribuir 
com o desenvolvimento 
da cidade, investindo na 
educação das novas gerações 
e facilitando o acesso dessas 
crianças e adolescentes aos 
equipamentos de esporte e 
lazer. 

Nosso Clube, Nova Vida 
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Movimente-se

A III Corrida BNB Clube 
traz uma novidade 
aos atletas que 

gostam de desafios, que 
buscam vencer limites e 
obter conquistas seja no 
âmbito profissional, nos 
relacionamentos ou na vida 
em geral.

Para aquecer ainda mais o 
que já vem quente e bem 
animado, o Clube resolveu 
criar o Desafio Movimente-
se. Lançado no mês de 
junho, o Desafio Movimente-
se nasceu da parceria com 
a Nova Letra Conteúdos 
Criativos e tem como objetivo 
preparar os colaboradores 
do Banco do Nordeste para 
a competição, trabalhando 
o condicionamento físico 
daqueles que buscam desafiar 
os próprios limites na prova. 

A partir dessa proposta, cada 
dia é de novas conquistas para 
quem vai participar.
Enquanto uns querem 
conseguir correr sem pausa, 
outros querem superar o 
tempo conquistado em outras 

corridas, já alguns querem 
apenas aprender a correr e 
conseguir cumprir a prova 
inteira. Qualquer Desafio 
é válido! Só não pode ficar 
parado. Movimente-se, Corra 
que o tempo já está correndo...

A III Corrida BNB Clube 
acontece no dia 20 de agosto, 
mas até lá, a assessoria 
esportiva realizada pelo BNB 
Clube / For Time no BNB 
Passaré, estará coordenando 
ações e fazendo atividades 
que vão preparar os atletas. 

Desde o lançamento, os 
funcionários que aceitaram 
o desafio passaram a 
contabilizar 74 dias para 
entrar em forma e encarar 
em um dos três percursos 
disponíveis: 2km (caminhada), 
5km e 10km. A III Corrida 
BNB Clube é aberta para a 
participação não apenas dos 
colaboradores do Banco, 
mas de toda a sociedade. As 
inscrições para a prova podem 
ser feitas no site: corrida.
bnbclube.com.br e os valores 
variam de R$35 a R$70.

DESAFIO LANÇADO, AGORA
É SÓ COMEÇAR A CORRER

DESAFIO MOVIMENTE-SE
A For Time vai fazer o cadastro dos atletas que pretendem 
participar do Desafio. Feita a inscrição, o desafiante começa 
a ter um treinamento especial, dicas de fisioterapeutas, 
nutricionistas e, ao cumprir o Desafio, receberá um 
reconhecimento diferenciado. O mais importante é saber 
que está superando limites e conquistando seu próprio 
desafio. Movimente-se! Corra, ainda dá tempo!

MATÉRIA DE CAPA

INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS DA CORRIDA

Data: 20/08/2017     Largada: 6h, em frente ao BNB Clube
Percursos: 2km (caminhada), 5km e 10km
Inscrições: até 06/08/2017, em www.corrida.bnbclube.com.br
Valores: Não sócio – R$ 70,00 / Sócio – R$ 60,00
Grupos de Corrida e Assessorias Esportivas (acima de 10 
atletas) – R$ 60,00
Acima de 60 anos e Cadeirantes – R$ 35,00

DEPOIMENTO

LUIZ HENRIQUE MOURA 
Há 3 anos no Banco, 
trabalha na área de 

Ambiente de Inovação e 
Suporte Normativo.

“Treino desde setembro de 2016, já perdi peso, estou mais 
disposto, com mais resistência e saúde. O meu desafio é fazer 

os 10km sem interrupções. Quero melhorar minha postura 
profissional na corrida e meu condicionamento físico”.
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BNB CLUBE OFERECE COLÔNIA DE FUTSAL NAS FÉRIAS

F
érias é tempo de 
brincar, mas se isso 
estiver aliado com 

aprender uma atividade nova 
ou mesmo aprimorar algo 
que já pratica, tudo fica ainda 
melhor. Pensando nisso, o 
BNB Clube oferece, durante 
o mês de julho, a Colônia 

NADO SINCRONIZADO ALIA ESPORTE, SAÚDE E BELEZA

A prática da natação é 
bastante conhecida por 
trazer vantagens à saúde, já 
o nado sincronizado é poucas 
vezes considerado na hora 
de escolher o esporte que as 
crianças vão praticar. Aliando 
os benefícios das atividades 
aquáticas com a graça dos 

movimentos rítmicos, o esporte 
mistura natação, ginástica e 
dança, sendo indicado para 
quem já tem afinidade com a 
água e procura uma atividade 
divertida e dinâmica.

Entre os benefícios 
proporcionados pelo 

nado sincronizado, está 
o aprimoramento do 
condicionamento físico e do 
sistema cardiorrespiratório 
e o condicionamento dos 
músculos das pernas, 
braços e abdômen. Também 
auxilia no desenvolvimento 
da coordenação motora, 
resistência anaeróbica, 
flexibilidade e agilidade. 
Além disso, a prática tem a 
vantagem de gerar baixo risco 
de lesões. 

Desde 1984, o Nado 
Sincronizado figura entre os 
esportes olímpicos, sendo 
disputado em duplas ou 
equipes nessas competições, 
em outros campeonatos, 

Turma de Nado Sincronizado do BNB Clube

também são executadas 
provas individuais. O 
BNB Clube de Fortaleza 
já foi destaque algumas 
vezes em campeonatos, 
como o Brasileiro de Nado 
Sincronizado, quando atletas 
do clube tiraram o primeiro 
lugar nas categorias Juvenil 
Nivel A – Solo, Infantil 
Principiante – Solo e Senior - 
Livre Nivel A – Solo. 

As aulas de Nado Sincronizado 
do BNB Clube acontecem às 
segundas e quartas, das 16h 
às 16h50, na sede Aldeota, 
e estão disponíveis para 
crianças e adolescentes de 7 
a 14 anos.

também haverá um torneio 
no encerramento de cada 
semana, quando as crianças 
receberão suas medalhas 
pela participação.

físico, desenvolve as 
habilidades motoras, como 
coordenação, manipulação 
e equilíbrio, estimula a 
velocidade de reação e a 
visão periférica, além disso, 
promove a socialização dos 
participantes, trabalha o 
entendimento e respeito às 
regras, o controle do impulso 
e da ansiedade e o espírito de 
equipe.

As inscrições para a Colônia 
de Futsal do BNB Clube 
podem ser realizadas na 
Central de Relacionamento, 
obedecendo os seguintes 
valores: para sócios, R$ 
200,00 (1 semana), R$ 350 (2 
semanas) e R$ 50,00 a diária; 
para não sócios, R$ 250,00 
(1 semana), R$ 400,00 (2 
semanas) e R$ 60,00 a diária. 
Todos os inscritos receberão 
kit com uniforme e as vagas 
são limitadas.

“

“

MAIS QUE UMA 
DIVERSÃO, O FUTSAL 
É UM ALIADO PARA 
A SAÚDE FÍSICA E 
PSICOLÓGICA DAS 

CRIANÇAS.
de Futsal. As atividades 
acontecerão de 17 a 28 de 
julho, no período da manhã, e 
são indicadas para crianças 
de 6 a 14 anos.

Na colônia, serão trabalhados 
os fundamentos do futsal, 
treinos, jogos recreativos e 

Mais que uma diversão, o 
futsal é um aliado para a 
saúde física e psicológica 
das crianças. O esporte 
melhora o condicionamento 
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Divirta-se
 

Data:  3 a 28 de julho.

Inscrições: Central de 
Relacionamento do 
BNB Clube

Local: BNB Clube Aldeota 
Avenida Santos Dumont, 
3646. Aldeota

*Valores (semanais):
R$ 200,00 - sócio 
R$ 240,00 - não sócio
Diária - R$ 50,00 - sócio
R$ 60,00 - não sócio

*Inscritos que optarem 
pelo valor semanal 
ganharão camiseta.

Mais informações:
4006.7221 ou 9 9697-3799

SERVIÇO

ALÊ-GRANDO REALIZA COLÔNIA DE FÉRIAS NO BNB CLUBE

E
nquanto as crianças 
comemoram o fim 
do semestre letivo, 

muitos pais enfrentam 
a preocupação de com 
quem deixá-las quando 
elas não vão para escola 
e, principalmente, de como 
mantê-las ocupadas e 
divertidas durante o período. 
O BNB Clube e a Alê-Grando 
apresentam a solução 
ideal para esse problema: a 
Colônia de Férias Alê-Grando 
no BNB Clube. Com início 
no dia 03, as atividades se 
estendem até 28 de julho, 
de segunda a sexta-feira, 
e estão disponíveis para 
crianças de 4 a 12 anos.

A programação acontecerá 
no período da tarde (das 
13h30 às 17h30) e será 
composta por diversas 
atividades recreativas de 
acordo com a faixa etária 

das crianças. Os exercícios 
são planejados por uma equipe 
formada por pedagogos 
e educadores físicos, 
respeitando o desenvolvimento 
de cada fase da infância 
e promovendo saúde e 
bem-estar. A Alê-Grando, 
responsável pela programação, 
recebeu recentemente o 
prêmio de melhor Colônia de 
Férias no Encontro Nacional 
de Animadores Infantis - ENAI.

A colônia inclui artes, jogos e 
momentos de socialização. 
Também é dada especial 
atenção para a prevenção de 
acidentes e há uma equipe 
de primeiros socorros 
sempre pronta para agir, 
caso seja necessário. As 
vantagens de optar por 
uma colônia de férias vão 
além de conseguir uma 
ocupação saudável para os 
pequenos. Ambientes como 
esse incentivam a prática de 
atividade física, afastando 
as crianças do sedentarismo 
e da exposição exagerada a 
dispositivos audiovisuais. 
Outros benefícios são a 
oportunidade de socializar 
com outros da mesma idade 
fora do ambiente escolar e 
praticar novas experiências 
que não são normalmente 
realizadas na escola.

COLÔNIA DE

NO BNB CLUBE

FÉRIAS
ALÊ-GRANDO

A ALÊ-GRANDO RECEBEU 

RECENTEMENTE O PRÊMIO

DE MELHOR COLÔNIA DE

FÉRIAS NO ENCONTRO 

NACIONAL DE ANIMADORES

INFANTIS - ENAI.

“
“
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Clube de Vantagens

Acesse o site  http://vantagens.bnbclube.com.br e confira a lista com todos os nossos parceiros

50%

15%

25%

10%

20%

10%

30%

10%

15%

5%

25%

10%

15%

5%

50%

10%

35%

10%

CONFIRA ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS 

DESCONTOS E BENEFÍCIOS QUE SÓ O CLUBE
DE VANTAGENS BNB CLUBE TRAZ PRA VOCÊ
Quem não gosta de ser 
bem atendido, encontrar 
serviços e produtos de 
qualidade e, ainda por cima, 
pagar menos? O Clube de 
Vantagens BNB Clube reúne 

parceiros de excelência 
com descontos exclusivos 
e condições especiais de 
pagamento para associados 
e funcionários da instituição. 
São 180 parceiros que 

oferecem descontos de 
até 50% em serviços como 
odontologia, psicologia e 
cursos de idiomas. Para 
aproveitar todos esses 
benefícios, basta apresentar 

a carteira social ou o crachá 
de funcionário do clube na 
hora de solicitar o serviço.
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Clicks
FOTOS: Danilo Florentino
DIA DAS MÃES NO BNB CLUBE - 14/05/2017
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COMIDA, DIVERSÃO E ARTE

Espaço Gourmet

BNB Clube Aldeota
Segunda e terça: 6h às 22h
Quarta, quinta e sexta: 6h às 23h
Sábado*: 8h às 20h
Domingo: 8h às 16h
Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota
(85) 4006.7200

BNB Clube Praia
Sábado e domingo: 8h às 16h
Av. Zezé Diogo, 7333 - 
Praia do Futuro 

*Observações:

1. O restaurante é aberto ao público de terça a sexta-feira, das 11h às 14h, para almoço executivo.
2. Programação fixa aberta ao público (mediante pagamento de taxa de acesso) às quintas
e sextas-feiras a partir das 18h; aos sábados a partir das 12h.
3. O horário de funcionamento aos sábados à noite pode ser alterado de acordo com o tipo de evento.BNBCLUBE

REVISTA

FUNCIONAMENTO

Central de Relacionamento
Segunda à sexta: 8h às 18h
Sábado: 8h às 12h
(85) 4006.7200

Restaurante BNB Clube
Terça-feira: 8h às 16h
Quarta-feira: 8h às 22h
Quinta e sexta: 8h às 23h
Sábado: 8h às 20h
Domingo: 8h às 16h
(85) 4006.7211

Lanchonete
Segunda-feira: 15h às 21h
Terça-feira: 8h às 21h
Quarta à sexta: 8h às 20h
Sábado e domingo: 8h às 14h
(85) 4006.7217

C
omo diz o clássico dos 
anos 1980, “a gente 
não quer só comida”. 

Seguindo essa filosofia, o 
restaurante da sede Aldeota 
do BNB Clube tem uma 
programação semanal que 
alia os pratos mais pedidos 
pelos nossos frequentadores 
com diversão e música. Além 
disso, em cada programação 
a casa oferece um combo 
com comida e bebida por 
um preço especial. Nessas 
ocasiões, o espaço é aberto 
ao público mediante taxa de 
acesso de R$10, enquanto 
sócios e convidados têm 
entrada gratuita.

Clube Store
Terça à sexta: das13h às 17h e
das 18h às 21h
Sábado: das 11h às 15h e das 
16h às 20h

www.bnbclube.com.br @bnbclubefortaleza /bnbclubefortalezaCLUBE NA WEB flickr.com/bnbclube bnbclubefortal

Quinta-feira é o dia oficial de 
comer caranguejo em Fortaleza. 
No BNB Clube, a iguaria chega, 
geralmente, às 19h30, e vem 
acompanhada de atrações 
musicais variadas. Durante a 
Caranguejada, fica disponível 
combo com dois caranguejos 
e uma cerveja Itaipava Pilsen 
600ml por R$15,90.

Na sexta-feira, todo mundo quer 
terminar o expediente e relaxar 
com os amigos ouvindo música 
boa. Essa é a proposta do 
Happy Hour BNB Clube. A partir 
das 20h, a casa recebe a banda 
Rubber Soul, cover dos Beatles 
mais tradicional do Ceará, para 

uma programação que anima 
pessoas de todas as idades. 
O combo que acompanha o 
Happy Hour inclui uma porção 
de bolinhos de bacalhau e uma 
cerveja Itaipava Pilsen  600ml 
por R$19,90.

A programação do sábado 
acontece na hora do almoço 
e traz uma mistura tradicional 
e deliciosa. Samba e feijoada 
são as estrelas da Batucada na 
Pérgula, que acontece a partir 
das 12h. Nessas ocasiões, 
o combo com feijoada, uma 
porção de torresmo e uma 
cerveja Itaipava Pilsen 600ml 
sai por R$32,90.

QUINTA SEXTA SÁBADO


