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Editorial
É com muita alegria que apresentamos a vocês a edição especial da Revista BNB Clube. Ao
longo destes 65 anos de fundação são muitas histórias a contar deste clube que já é um patrimônio de todos os cearenses.
Quem, como eu, tem a oportunidade de conhecer mais de
perto tudo que acontece por
aqui, com certeza irá se apaixonar. Meu amor pelo BNB
Clube começou ainda nos
anos 80, quando ingressei
como funcionário do Banco
do Nordeste. E foi amor à primeira vista, um destes amores
inesquecíveis pelo qual dedicamos toda a vida.
Após quatro eleições e mais
de uma década de espera, em
2015, assumimos a presidência do BNB Clube. Uma oportunidade de servir, de cumprir
com o nosso dever e dedicar
nossa energia para melhorar essa casa que é uma extensão do nosso lar. Afinal, é
aqui onde nos divertimos com
nossa família, confraternizamos com os nossos amigos
e aprendemos a formar nosso
lado mais humano.
Nestes mais de quatro anos
de gestão, contamos com o
apoio incondicional de nossos diretores e dos mais de
200 colaboradores que, como
nós, ansiavam por mudanças.
É inspirado na dedicação de
todas essas pessoas que chegam todos os dias entusiasmadas e buscando dar o seu
melhor, que aos poucos fo-

mos aprendendo o que é ser
um verdadeiro líder.

Embora tenham vivido uma
época áurea nos anos 80, hoje
os clubes sociais passam por
enormes desafios. Os condomínios oferecem espaços de
lazer, as barracas de praia têm
cada vez mais opções, há uma
onda de insegurança...é preciso
se reposicionar para sobreviver.
Nas próximas páginas, vocês
terão a oportunidade de conhecer um pouco mais do que
o BNB Clube representa para
nossa cidade e para o País e
tudo que já conquistamos.
Um espaço que é um verdadeiro refúgio, onde as famílias
podem resgatar valores que
há muito vem sendo esquecidos com segurança e tranquilidade, um lugar que inspira a
união e a cooperação.
Há muito trabalho pela frente.
Todos os dias arregaçamos
as mangas e nos dedicamos
incansavelmente e com muita criatividade em busca de
alternativas inovadoras como
vocês poderão ver nas matérias desta edição especial.
Para construir algo diferente
é preciso sair da sua zona de
conforto. É assim que estamos conseguindo vencer as
dificuldades e realizar o nosso sonho: ver o BNB Clube ter
seu lugar cravado no coração
de todos os cearenses.

Kened Barros
Presidente
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BNB
Clube

65 anos no
coração dos
cearenses

ESPECIAL

Imagine um lugar feito para você e sua
família com diversas opções para quem
quer um estilo de vida saudável ou simplesmente reunir os amigos e se divertir
com segurança e tranquilidade. Assim é
o BNB Clube que em novembro completa
65 anos de fundação e já é uma referência
para todos os cearenses.
Inicialmente criado para ser um espaço social,
cultural e recreativo para promover a integração
entre os funcionários do Banco do Nordeste e
de seus familiares, o BNB Clube é, desde 1993,
aberto para toda a comunidade desempenhando um papel fundamental na preservação de
valores essenciais para a vida em sociedade.

“Hoje os tempos são outros. A vida moderna é
difícil. Os pais trabalham, os filhos estudam o
dia todo. Essa rotina diária pesada leva a uma
desagregação das pessoas. A gente só se encontra para fazer tarefas. Não há espaço para
conversar, para ficar junto. Mas aqui, no Clube,

ao mesmo tempo e no mesmo lugar onde estamos aprendendo a nos tornar um ser humano melhor, também podemos nos divertir com
toda a família”, comenta Ana Luiza da Silva Élleres, Coordenadora da Central de Relacionamento do BNB Clube.
São quase 5 mil sócios desfrutando de domingo a domingo das atividades promovidas em
suas três sedes: Aldeota, Praia e Passaré que
juntas, somam mais de 20 mil m² de uma ampla infraestrutura para atividades sociais, esportivas, culturais e de lazer com restaurante,,
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lanchonete, quadras poliesportivas cobertas, academia, piscinas, sauna, parque aquático e infantil e espaços para eventos.
Na sede Aldeota, você tem acesso aos shows, prática de esportes e a praticidade de divertir-se em um
local seguro e familiar. Já na sede Praia, o privilégio
é de estar à beira-mar, aproveitar o excelente parque
aquático, e saborear vários pratos deliciosos, além
das novas quadras de Beach Tênis e o prazer em ter
praia e clube em um único lugar.
Para manter tudo isso, cerca de 200 colaboradores
vestem a camisa do BNB Clube, considerado por
muitos uma extensão de sua própria casa. Esse cuidado e amor pelo que fazem podem ser percebidos
por todos os visitantes. “Todo mundo aqui é extrema-

“Mais que um clube
social, o BNB Clube
é uma oportunidade
de fortalecer a
união entre as
pessoas, formar
cidadãos, respeitar
e valorizar as
regras, desenvolver
o caráter e melhorar
o mundo através
de uma formação
contínua do corpo
e da mente.”

Sede Aldeota, inaugurada em 1972 é referência na cidade.

mente importante. Do porteiro ao garçom, do responsável pela limpeza ao diretor, todo mundo colabora
para o sucesso do Clube. Queremos proporcionar
uma experiência única e inesquecível para quem
vem ao nosso espaço”, garante Ana Luiza.
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Kened Barros presidente
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Registro de evento

Registro de evento

Além das várias opções de
esportes, o Clube também dispõe
de uma programação musical fixa e
sistemática para todos os gostos. A
programação completa de atividades
pode ser encontrada no novo site
www.bnbclube.com.br que traz ainda
notícias, tabela de esportes e o serviço
de emissão de boleto.
Quem preferir pode seguir o BNB
Clube no Instagram e Facebook
@bnbclubefortaleza.

Registro de evento

FIQUE
POR
DENTRO
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QUERO
SER SÓCIO
Além dos sócios proprietários, um benefício exclusivo
para funcionários e ex-funcionários do Banco do Nordeste, qualquer pessoa pode se tornar sócio do BNB
Clube e aproveitar todos os benefícios e vantagens.
A mensalidade é única para toda a família (incluindo
os cônjuges e todos os filhos de até 24 anos) e para
aqueles que não tem nenhum vínculo com o Banco.
Não há carência, nem multa por rescisão. Quem é
sócio ainda dispõe de preços especiais em shows,
nas modalidades esportivas e pilates. Cada sócio,
incluindo seus dependentes, tem direito a levar até
quatro convidados para o Clube.
Para quem ainda não tem filhos, uma novidade é a
categoria sócio solteiro, na qual também é possível
pagar um valor adicional por dependente, e incluir
os pais, irmãos, primos, tios, por exemplo, com direito aos descontos em modalidades esportivas, festas e shows.

Conheça o
BNB Clube
Agora, se você ficou interessado e quer uma
oportunidade para conhecer tudo que o Clube
oferece e vivenciar a experiência de um sócio,
entre em contato com a nossa Central de Relacionamento e solicite o seu cartão convite, com
direito a quatro acompanhantes para visitar as
duas sedes Aldeota e Praia.
Ligue 85 4006-7200
ou envie e-mail para
atendimento@bnbclube.com.br.

Também é possível frequentar o Clube para aproveitar as atrações musicais e de lazer de quinta à
sábado na sede Aldeota e nos finais de semana, na
sede Praia.

CLUBE DE
VANTAGENS
Os sócios e seus dependentes ainda contam
com descontos de 5% a 50% em mais de 100
produtos e serviços por meio do Clube de Vantagens. São clínicas de estética, cirurgia plástica
e odontológicas, oftalmologistas, dermatologistas, psicólogos, nutricionistas, massoterapeutas,
terapeutas ocupacionais e laboratórios, além de
creches, apoio pedagógico e reforço escolar, escolas de música, cursos de idiomas, pets e profissionais de arquitetura e iluminação.
Um dos destaques é o Remanso Hotel de Serra, localizado em Guaramiranga, a 110 quilômetros de Fortaleza. Para os sócios do BNB Clube,
o valor investido nas diárias de hospedagem
é totalmente revertido em consumação dentro
do hotel. Basta escolher o dia da viagem e solicitar a sua Carta Remanso. Você pode se hospedar quando e quantas vezes quiser, mesmo
em feriados e datas comemorativas, aproveitando do benefício.
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SEDE ALDEOTA:
Av. Santos Dumont, 3646, Aldeota
• Segunda a Sexta: 6h às 22h
• Sábado: 8h às 20h
• Domingo: 8h às 16h

SEDE PRAIA:
Av. Zezé Diogo, 7333, Praia do Futuro
• Sábado e Domingo: 8h às 16h
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esportes
DISCIPLINA E
ESPÍRITO DE
EQUIPE PARA
DESPERTAR
VOCAÇÕES
Sejam nas escolinhas esportivas ou na formação
de atletas e times profissionais, o BNB Clube já
tem seu lugar marcado na história do esporte cearense. Uma tradição que vem sendo construída ao
longo dos seus 65 anos de fundação e que garantiu, pelo quarto ano consecutivo, o título de um dos
100 melhores clubes do País, reconhecido pelo Comitê Brasileiro de Clubes como Top 100 entre mais
de 1000 clubes participantes.
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“O esporte é um dos pilares do BNB Clube.
Muitas pessoas vêm pra cá a procura do lazer e da prática esportiva. Isso exige um trabalho constante e de grande responsabilidade que compreende desde as escolinhas
à organização de competições, festivais e
eventos esportivos”, afirma o Coordenador
de Esportes do BNB Clube, Pedro Ernesto
Soares de Alcântara.
Ao todo são 11 modalidades nas escolinhas esportivas oferecidas pelo BNB
Clube e abertas a toda a comunidade. Para
os sócios, o valor das mensalidades ainda
conta com descontos de 30 a 40%. A grade de horários foi pensada para atender
as necessidades de todos os públicos, do
infantil ao idoso.

A infraestrutura conta com um ginásio coberto de 2 mil m², quatro quadras poliesportivas para a prática de futsal, vôlei, basquete
e ginástica rítmica; duas piscinas semiolímpicas, piscina infantil e piscina de hidroginástica. Na academia, são 180m² para a
prática de musculação e ergometria, além
de sauna a vapor e a seco, piscina de hidromassagem e um espaço climatizado para
massagens (relaxante e estética) e pilates.
Os professores são renomados e altamente capacitados. “Todos os nos-

sos profissionais são educadores
físicos e passam por um processo
seletivo rigoroso para ingressar no
Clube. Além de técnica, é preciso
ter responsabilidade, compromisso e atitude”, aponta Pedro Ernesto.
Um dos destaques é a natação. “Há muitos anos, o BNB Clube apresenta os melhores resultados no Estado e ótimos
resultados no Nordeste”, avalia Pedro
Ernesto. Há ainda, segundo ele, uma
grande procura pelos esportes coletivos,
como futsal, vôlei e basquete, especialmente na faixa etária entre 6 e 14 anos. Já
para o público da terceira idade, a pedida
é a hidroginástica.

“Através das escolinhas
esportivas e da formação de
atletas, o BNB Clube deixa
seu legado na história do
esporte cearense”
João Hercílio Diretor de Esportes
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CONFIRA
NOSSAS
MODALIDADES
• HIDROGINÁSTICA
• NATAÇÃO
• BASQUETE
• FUTSAL
• VOLEIBOL
• KARATÊ
• JUDÔ
• MUAY THAI
• TAEKWONDO

• GINÁSTICA RÍTMICA

Vôlei

• MUSCULAÇÃO

Basquete

Artes Marciais

Ginástica Ritmica
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Formando atletas
do passado e
do futuro

A história do BNB Clube na formação de atletas reconhecidos no
cenário nacional não é de hoje. Os
campeões de vôlei de praia, Roberto
Lopes e Shelda Bedê, que se destacaram nas areias e figuraram entre
os melhores jogadores do mundo,
foram formados pelo BNB Clube.

Roberto Lopes veio morar em Fortaleza ainda criança. Atleta do BNB
Clube, conquistou a medalha de
bronze no Pan de Winnipeg 1999
e entrou para história ao conquistar o título do Circuito Mundial de
1993, interrompendo a hegemonia
norte-americana que durava há
quatro temporadas. Em 1995, foi bicampeão do Circuito Mundial e em
1998, foi eleito o Melhor Jogador
Defensivo do ano.
Já a cearense SHELDA tornou-se
heptacampeã do Circuito Mundial
de Vôlei de Praia, bicampeã mundial e detentora de mais duas
medalhas em mundiais, ouro nos
Jogos Pan-Americanos de 1999
e medalhista de prata nos Jogos
Olímpicos de Sydney 2000 e
Atenas 2004.
Atualmente, são mais de 300 atletas sendo formados pelo Clube
que investe pesado no treinamento e preparação. Para isso, conta
também com o apoio do Comitê
Brasileiro de Clubes que financia
as passagens e hospedagens dos
atletas nos Campeonatos Brasileiros Interclubes, realizados em
diversos clubes filiados ao Comitê
pelo País.
O judoca cearense Eduardo Elton,
de 16 anos, do BNB Clube, é a mais

13
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Em julho, conquistou a medalha de prata para o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Judô Sub-18 e
Sub-21, ocorrido na cidade de Cali, na Colômbia.
Outro judoca que tem ganhado destaque no circuito
nacional é Rômulo Muniz, embaixador do CBC representando o BNB Clube. Uma das promessas para o
próximo ciclo olímpico, Rômulo foi escolhido como
um dos atletas com maiores chances de ir às Olim-

“O BNB é um Clube
tradicional, participa de
competições e oferta
modalidades esportivas
para sócios e não sócios.
Sua contribuição no
esporte cearense vem
de décadas e eleva os
resultados do nosso
Estado. Queremos
parabenizar o BNB por
seus 65 anos de fundação
que vem integrando as
pessoas no lazer, como
também na cultura e
convívio social”

Rogério Pinheiro secretário do Esporte e Juventude
do Estado do Ceará

Eduardo Elton, atleta BNB Clube

nova aposta do Brasil. Considerado hoje o melhor
do País na categoria Sub-18 Masculino Superligeiro
(50kg) é o atual campeão cearense e brasileiro de sua
categoria, garantindo sua vaga na Seleção Brasileira
de Judô e a participação em torneios nacionais e internacionais.

píadas de 2020. Em 2017, chegou a participar do
treinamento de campo na Croácia, graças à sua
pontuação.
No voleibol, a atleta do BNB Clube Larissa Brandão, de apenas 14 anos, foi convocada duas vezes
para treinar com a Seleção Brasileira de Voleibol
Feminino Sub-16.
“Vemos o esporte como uma oportunidade que
ajuda na inserção social dessas pessoas, dando
novas perspectivas de um futuro melhor e mais
promissor. A maioria dos atletas não tem condições de viver apenas do esporte”, comenta Elisabete Timbó, coordenadora de Projetos do BNB Clube.
O BNB Clube investe alto nesses atletas, exportando talentos para grandes clubes do País, mas
com o patrocínio das empresas se poderia ir muito
mais longe. “São inúmeras competições regionais
e nacionais que dependem exclusivamente do
apoio das empresas para custear viagens, suporte
nutricional, dentre outros. Cerca de 80% dos nossos atletas são de baixa renda. Muitas vezes os
professores tiram do próprio bolso porque acreditam no potencial dos jovens”, explica Elisabete.

NOITE DOS
CAMPEÕES

Para prestigiar e homenagear os atletas que mais
se destacaram em 2019, o BNB Clube promove dia
9 de novembro, a Noite dos Campeões. O evento reúne cerca de 400 atletas e convidados. Além
dos destaques 2019, serão homenageados os ex
atletas do Clube, Roberto Lopes e Shelda Bedê e
os secretários Rogério Pinheiro (Secretário do Esporte e Juventude do Ceará) e Julio Brizzi (Secretário da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas
de Juventude da Prefeitura de Fortaleza).
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Guerreirinhos

Enzo, aluno da escolinha Guerreirinhos

METODOLOGIA DO FLUMINENSE
NA FORMAÇÃO DE CRIANÇAS
ATRAVÉS DO ESPORTE
O BNB Clube também abriga o
projeto Guerreirinhos Futsal, a
escolinha oficial do Fluminense
Football Club no Ceará. Com o
lema “formando craques para
a vida”, a escolinha segue na
íntegra toda a filosofia e metodologia de trabalho das categorias de base do Fluminense
Football Club, considerada uma
das melhores da América Latina e comprovada através dos
resultados em revelar atletas
de altíssimo nível, como: Marcelo (Real Madrid), Thiago Silva
(Paris Saint Germain), Gerson
(Roma), Fabinho (Liverpool) e
muitos outros conhecidos internacionalmente.

A inclusão de todos os alunos
nas aulas é uma das metas
no planejamento da Guerreirinhos. “Nas escolinhas

do clube, as crianças dividem o mesmo espaço, sejam as mais aptas
ou não, mais coordenaE é justamente essa metodo- das, menos favorecidas
logia única e inovadora um ou mais tímidas. Todos
de seus grandes diferenciais. vão usufruir das aulas e
aprender o jogo, jogando”, explica o diretor execu-

Em 2019, o BNB Clube
conquistou a taça Fair Play
no Campeonato Cearense de
Futsal adulto, em parceria com
o Guerreirinhos e a Faculdade
Lourenço Filho.

Além de levar a chancela do
Fluminense, um dos times mais
importantes do País, na Guerreirinhos Futsal, são ensinadas as
técnicas individuais e coletivas
do jogo, adotando princípios de
cidadania e inclusão das crianças através da educação, formação, socialização, integração
e saúde.

tivo da franquia Guerreirinhos
no Ceará, Marco Manso.
O principal objetivo não é a
formação de atletas, mas ajudar cada aluno no seu desenvolvimento como pessoa, na
formação de jovens saudáveis,
sociáveis, disciplinados e bem-educados. “Formar atletas será
uma consequência da lapidação do talento natural, com
certeza isso acontecerá, e num
futuro breve, esses talentos terão a oportunidade de mostrar
suas habilidades nos estádios
de futebol pelo mundo afora”,
garante Manso.
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BNB
Clube

MODERNIZAÇÃO

investe
R$ 2,8 milhões
na infraestrutura
esportiva
O BNB Clube acaba de ser contemplado com
recursos do Comitê Brasileiro de Clubes da ordem de R$ 2.794.470,97 para atualização e modernização do seu parque esportivo, através da
aquisição de equipamentos e material, como
parte do Programa de Formação de Atletas do
CBC. O investimento foi descentralizado mediante aprovação de projeto submetido ao Edital de Chamamento de Projetos nº 07 do CBC.
Os recursos serão destinados para adquirir
material esportivo e novos equipamentos para
a modernização da academia, além da substituição dos pisos das quadras esportivas, tatames, aquisição de placares eletrônicos, atualização do sistema de filtragem das piscinas
semiolímpicas e aquecimento das piscinas de
treino do pavimento inferior.
Segundo o diretor de Esportes, Hercílio Mendes, “esse recurso é um reconhecimento à performance que o BNB Clube tem apresentado
nos últimos campeonatos pelo País”. A expec-

tativa é concluir o processo de modernização
até junho de 2020.
Desde 2015, o BNB Clube é filiado ao CBC.
“Hoje o Clube pode participar de editais que
favorecem a manutenção das instituições, beneficiando áreas como recursos humanos e
infraestrutura física e participação em Campeonatos Brasileiros Interclubes”, celebra Elisabete Costa Timbó, coordenadora de Projetos
do BNB Clube.
De acordo com informações do CBC, os clubes
brasileiros são os responsáveis por desenvolver
e revelar talentos nos mais diversos esportes
olímpicos e paralímpicos. Nos Jogos Olímpicos
Rio 2016, entre os 465 atletas que integraram a
delegação brasileira, 390 foram formados em
clubes - o que representa 84% dos participantes. Entre 19 pódios em que o Brasil esteve presente, 17 atletas passaram por clubes esportivos
formadores, o que representa um percentual de
89% entre os medalhistas.

R E V I S TA B N B C LU B E -

Nos últimos anos, o BNB Clube sediou diversos
campeonatos do CBC. “Celebrando seus 65 anos
de fundação, o BNB Clube tem a honra de sediar a
Seletiva Nacional Sub-21 de Judô e do Campeonato
Brasileiro Interclubes de Judô, dias 8 e 9 de novembro, e o Campeonato Brasileiro Interclubes de Vôlei de Praia Sub-19, de 4 a 12 de dezembro de 2019,
além de inúmeros torneios locais em todas as modalidades esportivas”, comemora Hercílio Mendes.

O QUE É O COMITÊ
BRASILEIRO DE
CLUBES?
Desde 1990, o Comitê Brasileiro de Clubes é a principal entidade representante dos clubes formadores e de fomento à formação de atletas no Brasil, ao
lado do Comitê Olímpico do Brasil - COB e Comitê
Paralímpico do Brasil – CPB.
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“Esse recurso é
um reconhecimento
à performance
que o BNB Clube
tem apresentado
nos últimos
campeonatos
pelo País”

Hercílio Mendes diretor de Esportes

Piscinas receberão novo sistema de filtragem e aquecimento

A entidade integra o Sistema Nacional do Desporto, que recebe o correspondente a 0,5% dos
valores recebidos nos concursos de prognósticos federais com destino único e exclusivo para
formação de atletas olímpicos e paralímpicos nos
clubes (Lei nº 9.615/98). O CBC também atua na
capacitação dos gestores dos clubes em oficinas
específicas para que estes participem da política
de formação de atletas de forma democrática e
transparente.
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BASQUETE

promove
inclusão
de jovens
de baixa
renda
Promovido pelo BNB Clube com o apoio
do Governo do Estado do Ceará, por meio
da Secretaria de Esportes e Juventude, o
projeto Arremesso Educacional é a mais
recente iniciativa do BNB Clube na promoção e incentivo ao esporte como fator
de inclusão social.
Com o patrocínio da Enel, através da Lei
de Incentivo ao Esporte do Ceará, o projeto piloto irá aportar R$ 289 mil para beneficiar 200 crianças e jovens alunos da
rede pública de ensino, na faixa etária de
8 a 16 anos. As atividades iniciaram no
mês de outubro de 2019.
A ideia é incentivar os atletas carentes

Registro dos alunos do programa Arremesso Educacional
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desenvolvendo a prática do basquete no contraturno escolar. Além das aulas gratuitas, os
jovens receberão uniformes e contarão com
toda a estrutura qualificada e profissionais de
Educação Física experientes na prática esportiva com a chancela do BNB Clube.
O principal objetivo é oportunizar a essas
crianças e jovens matriculados em escolas
públicas a prática de um esporte coletivo, um
instrumento educacional forte e que permite a
inclusão social e a interação.
A Coordenadora de Projetos do BNB Clube,
Elisabete Costa Timbó, explica que o Arremesso Educacional BNB Clube irá promover
a convivência, a integração e a inclusão social. “Não queremos estimular a competição,
mas a socialização por meio do esporte. Colocamos à disposição do projeto uma equipe
técnica excelente, a mesma que atende as
nossas escolinhas, para oferecer o que temos de melhor a esses jovens. A única exigência é estar matriculado em uma escola
pública”, diz.
O projeto piloto pretende atingir cerca de 15
escolas localizadas no entorno do BNB Clube, promovendo a extensão e beneficiando a
comunidade vizinha. Além das aulas de basquete, as crianças receberão acompanhamento pedagógico e socioemocional durante um
ano, mas a expectativa é ampliar para outras
modalidades. “Queremos fazer desse projeto
um programa. Esse é apenas um piloto, mas já
estamos desenvolvendo outros três nas áreas
de judô, vôlei e futsal”, comemora.

“Esse é apenas um
piloto, mas já estamos
desenvolvendo outros
três nas áreas de judô,
vôlei e futsal”,
Elisabete Timbó coordenadora de Projetos do BNB Clube.
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Inclusão
BNB CLUBE E
PREFEITURA
DE FORTALEZA
BENEFICIAM
ALUNOS NO
CONTRATURNO
ESCOLAR
Desde 2017, o BNB Clube oferece atividades para estudantes da rede pública
da Capital do 9º ano do Ensino Fundamental. A ação faz parte de uma parceria firmada entre a Prefeitura Municipal
de Fortaleza, por meio da Secretaria da
Educação de Fortaleza. As atividades
do Projeto Integração - Clubes Sociais
acontecem na sede Praia e já beneficiaram cerca de 200 jovens.

acesso aos clubes, professores para reforço escolar”, explicou a secretária municipal de Educação, Dalila Saldanha.
Na avaliação do prefeito Roberto
Cláudio, “uma criança que passa

o dia inteiro na escola fica protegido dos males da rua e tem
uma performance educacional
melhor. A nossa proposta é, ano
a ano, ampliar a oferta de vagas
no Tempo Integral e fechar mais
parcerias como esta”.

A iniciativa visa à ampliação do Programa de Educação de Tempo Integral
para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental que, além do cumprimento
da jornada nas escolas, contam com
atividades no contraturno nos clubes
parceiros, contemplando aulas de português e matemática, projeto de vida,
empreendedorismo, atividades esportivas e culturais.

Os alunos almoçam na escola e seguem no transporte escolar para as
atividades do contraturno nos clubes.
A ação inclui ainda transporte, material
didático e apoio de profissionais da
Rede Municipal de Ensino.

“É uma parceria importante com a iniciativa privada para que possamos dar oportunidade aos nossos estudantes. Muitas
delas nunca poderiam ter esse suporte,

Com relação à prática de atividades esportivas, os alunos contam com aulas
de futsal, vôlei, natação, basquete, futebol de campo e handebol.
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A IMPORTÂNCIA
DO CLUBE NO
ESPORTE BRASILEIRO
Por Ricardo Avellar Gerente do CBC

O que chamamos por “clube” social e esportivo tem
trajetória histórica e cultural na constituição e organização da sociedade brasileira, partindo da iniciativa de imigrantes que chegaram ao país entre o final
do século XIX e o início do século XX, incentivados
pela política de imigração do Estado brasileiro.

das loterias federais para o Comitê Brasileiro de
Clubes – CBC, o qual desenvolve políticas para que
estes recursos cheguem aos clubes e aumentem e
qualifiquem a formação de atletas no Brasil, através
do seu Programa de Formação de Atletas Olímpicos e Paralímpicos.

A formação desses grupos organizados por estrangeiros trouxe para o Brasil representações culturais,
artísticas e esportivas dos seus países de origem,
que aos poucos passaram a incluir e aceitar brasileiros, mesclando com as características locais
e disseminando o modelo “clubistico” na vida do
brasileiro.

O BNB Clube de Fortaleza, foi o precursor desta
parceria com o CBC no Ceará. Esta parceria já está
dando reflexo tanto no esporte interno do clube, no
esporte do Estado do Ceará e até em nível nacional.

Desta maneira, o maior número de clubes e de
entidades centenárias prevalece no Sudeste e no
Sul do Brasil, onde foi mais forte o fluxo imigratório original.
No entanto, o “clube”, com o passar dos anos, tornou-se característica nacional, disseminado em todas as regiões do País e cumprindo um papel de
associar pessoas com o objetivo de juntar esforços
em torno da convivência e da prática de atividades
comuns, dentro de uma única estrutura física.
Esse modelo, basicamente privado e associativo, se
desenvolveu de tal maneira no Brasil, que os clubes
passaram a ser referência no desenvolvimento de
atividades culturais e de lazer, além de excelência
na formação esportiva para crianças e jovens brasileiros, reconhecida pela sociedade e formalizada
por normativos legais.
Neste contexto, e tratando-se de esporte no Brasil,
o clube continua sendo o principal agente formador de atletas e mantenedor do esporte formal e de
competição no País.
Números dos últimos Jogos Olímpicos, desde Pequim 2008 até o Rio de Janeiro 2016, constatam
que, em média, 80% dos atletas das delegações
brasileiras são de clubes esportivos.
Por esta razão, o Estado brasileiro repassa recursos

O BNB Clube tem desenvolvido em suas instalações e em parceiros locais vários esportes, bem
como participado com seus atletas e equipes de
Campeonatos Brasileiros Interclubes em todo território nacional, com resultados expressivos.
Além disso, se tornou sede de campeonatos brasileiros que se estabeleceram anualmente em Fortaleza, fazendo que o Brasil tenha ido com principais
eventos nacionais para o Nordeste, caso do Atletismo e do Judô, por exemplo.
A mais recente conquista da parceria CBC/BNB é
o repasse de recursos para a estruturação do clube
com materiais e equipamentos esportivos que se
somarão aos profissionais esportivos que também
fazem parte da parceria para formação de atletas.
Todos sabemos que o esporte é uma atividade humana estratégica para formação do indivíduo, para
saúde, para as relações sociais, para prevenção de
violência e também para o desenvolvimento da autoestima individual, coletiva e nacional através de
resultados e conquistas esportivas, entre outros.
Por isso o papel do “clube” na sociedade brasileira é
histórico e continua sendo importante e essencial,
haja vista os 65 anos da trajetória da associação de
pessoas para o bem da sua comunidade e para o
bem da sociedade.

Parabéns pelos 65 anos do BNB Clube e
pelo futuro que já está preparando!
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Restaurante
UMA EXPERIÊNCIA
GASTRONÔMICA
PARA QUEM
VALORIZA
QUALIDADE E
PREÇO BAIXO
Um restaurante para se sentir em casa. Com um atendimento personalizado e um cardápio de dar inveja a qualquer um,
os restaurantes do BNB Clube oferecem qualidade, varieda-

São mais de 90 pratos a sua escolha entre entradas e petiscos,
pratos principais de bovinos, suínos, aves, peixes, frutos do mar,
guarnições, massas, saladas, caldos e sanduiches, além de sucos,
bebidas quentes e geladas, drinks e uma carta de vinhos com 17
rótulos entre chilenos, portugueses e argentinos e cervejas na temperatura certa para todos os gostos.
Hoje são mais de 30 colaboradores para atender com excelência as centenas de clientes que passam diariamente pelos restaurantes do Clube em suas três sedes.

A tradicional feijoada do BNB Clube

de e comodidade a um preço justo.
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“Seja na cozinha, no bar e no salão, é possível perceber esse diferencial e esse cuidado com nossos clientes. Nossos sócios
chamam os garçons pelo nome, são de
casa”, lembra Rosângela Cordeiro, gerente do
Restaurante.
A equipe é treinada e passa por um processo de
reciclagem a cada seis meses com capacitação em
boas práticas de atendimento, cozinha, bar, cumim
e produção. Além disso, todo o cardápio é revisado
e tem sua produção acompanhada diariamente por
nutricionistas. “Queremos garantir que tudo saia da
melhor forma possível”, afirma Rose.

O restaurante da sede Aldeota tem capacidade para 180 mesas e é uma atração a
mais para os sócios. Além dos pratos queridinhos como a carne de sol fatiada, o filé
com fritas e o frango a passarinho (que dizem não existe igual na cidade), é no restaurante que acontecem alguns dos principais eventos semanais do Clube.
Todas as quintas, como é tradição em Fortaleza, o BNB Clube promove sua caranguejada com muita música ao vivo.
Aos sábados, os visitantes podem experimentar uma deliciosa feijoada completa ao
ritmo de samba e pagode. Se a preferência
são os pratos regionais, todos os sábados
o restaurante oferece a panelada, um dos
pratos típicos preferidos dos cearenses.
Nos domingos, o acesso é restrito aos sócios, no Vesperal. O prato do dia é o carneiro cozido, que acompanha pirão e arroz
branco, uma refeição completa.
Para os atletas, a lanchonete oferece a típica merenda cearense: cuscuz com ovo,
tapioca com carne de sol, salada de frutas,
sucos e vitaminas, dentre outros quitutes.
Na sede Praia, o mais procurado do fim
de semana é o famoso Peixe Praiano que
acompanha batata frita, salada e farofa.
Quem quiser aproveitar as delícias do restaurante do BNB Clube sem sair de casa
pode pedir pelo iFood e ainda aproveitar as
promoções constantes no Peixe Urbano.

SEDE
ALDEOTA

SEDE
PASSARÉ

Confira nossos horários
de atendimento:

O
restaurante
do
Passaré atende exclusivamente aos funcionários e colaboradores
do Banco do Nordeste.
Com cardápio variado,
o almoço é servido
diariamente em regime de self service.

RESTAURANTE:
• Quarta: 14h às 22h
• Quinta: 8h às 23h
• Sexta: 8h às 22h
• Sábado: 8h às 17h
• Domingo: 8h às 16h
LANCHONETE
• Segunda a Sexta: 8h às 21h
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eventos
BNB CLUBE

SE DESTACA
COMO ESPAÇO
PARA SHOWS
E EVENTOS
NA CIDADE
De eventos particulares a corporativos, de grandes shows a confraternizações temáticas. O BNB
Clube oferece opções para realização do seu
evento.
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Aniversários, confraternizações, conferências, palestras, grandes e pequenas reuniões, não importa o porte nem o tipo de
evento, de pequenos grupos a festas para
1500 pessoas sentadas. Com um espaço
amplo e multifuncional, o BNB Clube conta
com ambientes climatizados e ao ar livre e
equipamentos audiovisuais.
A imaginação do cliente é o limite, conta
Esther Galvão, gerente de Eventos do Clube.
“Todos os nossos espaços podemos usar
como quiser, se o cliente olhar e achar que
aquela área tem a cara dele a gente faz”.
A equipe é especializada e está pronta para
apoiar o cliente na realização do seu evento.
O BNB Clube também dispõe de serviços de
buffet ou restaurante à la carte com quali-
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“O BNB Clube
está marcado
na memória dos
fortalezenses como
o local de realização
de grandes eventos.
Shows diferenciados
pelo ambiente
agradável, seguro e
com uma culinária
que é referência na
cidade”

Marcel Alvarenga Diretor Social

Datas comemorativas como Carnaval e dia das crianças são pensadas com
todo carinho para os sócios e visitantes,
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dade superior e preços convidativos, bem como
um corpo de segurança treinado para garantir a
tranquilidade de seus convidados.
O Clube é aberto a parcerias com outras instituições para a realização de shows e eventos promocionais, no qual as empresas parceiras ficam
com a renda da bilheteria e o clube com a receita
do bar e restaurante.
“O BNB Clube está marcado na memória dos fortalezenses como o local de realização de grandes eventos com artistas de renome nacional, a
exemplo de Fagner, Chiclete com Banana, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zeca Baleiro e muitos outros. Shows diferenciados pelo ambiente agradável, seguro e com uma culinária que
é referência na cidade”, afirma o Diretor Social,
Marcel Alvarenga.

FESTAS
TEMÁTICAS

As festas juninas já são tradição

A animação não para no BNB Clube. Além
de celebrar todas as datas comemorativas
tradicionais como carnaval, Páscoa, Dia das
Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e as
festividades juninas, todo mês uma nova
atividade é promovida para o lazer e diversão dos sócios e convidados.
E haja criatividade para atender um público
tão diversificado e exigente como esse. Festas temáticas como o BNB Rock Clube, Festa Retro, BNB Clube de Forró, dentre outras
enchem o salão nobre do BNB Clube com
muita música e alegria. Sempre com preços
diferenciados e até mesmo gratuitos para
os sócios e seus dependentes.
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65 ANOS DO
BNB CLUBE

A sede praia dá um show à parte nas festas infantis

Para celebrar os 65 anos de fundação do BNB
Clube está sendo preparada uma grande festa,
exclusiva para sócios e convidados. A celebração acontece dia 23 de novembro, sábado, das
21h às 1h com show de Paulo Roberto & Matéria
Prima e Jonas Matias cantando todos os estilos
encerrando com show imperdível da banda Os
Transnacionais. A expectativa é reunir pelo menos 800 pessoas no evento.

ANIVERSÁRIOS
INFANTIS
A sede Praia dá um show à parte quando o
assunto são festas infantis. Um ambiente descontraído e seguro com piscinas, parque aquático, campo de futebol, espaço para shows
e eventos e palhoças. O pacote infantil inclui
pulseiras para o parque aquático, torta doce,
salgadinhos, picolés e bebidas.

Animação para todas a idades
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LINHA
do tempo
A sede Aldeota é
inaugurada
quatro
anos depois, em 22 de
julho de 1972. A solenidade contou com a
presença do governador César Cals e
shows de Elza Soares
e Wilson Simonal, dois
dos artistas mais populares da época.

O BNB Clube é fundado em 6 de novembro de 1954 com
uma sede provisória
na Volta da Jurema.

1954

1960
Em 1968 é lançada
a pedra fundamental
da sede própria, que
viria a ser construída
em um terreno de
1 hectare na Av.
Santos Dumont.

1970

1980
A década de 80 consagra o BNB Clube na
vanguarda do esporte
cearense com a conquista do primeiro título de Campeão Cearense de Basquete.
A formação de atletas
começa a ganhar um
atenção especial do
clube. Futuros campeões mundiais e
medalhistas olímpicos
como Shelda Bedê e
Roberto Lopes iniciam
seus primeiros treinos
no BNB Clube.
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Em 2017, o BNB Clube
passa oferecer atividades em sua sede
Praia para estudantes
da rede pública de
Fortaleza como parte
do Projeto Integração
- Clubes Sociais, em
parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria da Educação.

É também em 1993 que
o clube, até então exclusivo para os funcionários do Banco do Nordeste, abre suas portas
para a sociedade.

Em 26 de setembro de
1993 é inaugurada a
primeira etapa da sede
Praia. O BNB Clube
torna-se o primeiro e
único clube de Fortaleza a contar com duas
sedes próprias.

Em 2015, o BNB Clube
conquista pela primeira vez o título de Top
100, um reconhecimento do Comitê Brasileiro de Clubes pelo
seu desempenho. O
título viria também em
2016, 2017 e 2018.

Na década de 90, o
BNB Clube já é referência como espaço para
grandes shows trazendo ao seu palco nomes
como Fafá de Belem,
Sandra de Sá, Alcione,
Chiclete com Banana,
entre outros.

1990

O ano em que o BNB
Clube
comemora
seus 65 anos é marcado pela inovação,
com a aplicação de
R$ 2,8 milhões para
atualização e modernização dos equipamentos e infraestrutura esportiva, como
parte do Programa de
Formação de Atletas
do Comitê Brasileiro
de Clubes.

Em 2015, a nova diretoria do BNB Clube
assume e passa a
investir na gestão e
profissionalização da
associação.

2000
Em 2006 o BNB Clube ressurge na cena
cultural com o Projeto
BNB Clube de Cultura
com shows de Luiza Possi, Tulipa Ruiz,
Chicas, Mônica Salmaso, entre outros.

2010

Em 2018, o judoca
Eduardo Elton, atleta
do BNB Clube, conquista o título de Campeão Brasileiro de
Judô Sub18

2019

O projeto Arremesso
Educacional é lançado em 2019, em parceria com o Governo
do Ceará e ENEL,
mostrando mais uma
vez, a preocupação
do BNB Clube com a
formação e inclusão
dos jovens cearenses
por meio do esporte.
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NOSSA
EQUIPE

Comprometimento, cooperação e amor pelo que faz.
Esses são os valores que
norteiam a equipe do BNB
Clube. Nosso time conta com
cerca de 200 colaboradores
que trabalham todos os dias
para fazer do BNB Clube um
dos melhores clubes sociais
e esportivos do País.

02

03

05

06

07

01 e 02- Equipe Esportes | 03 e 04 - Equipe Restaurante | 05 - Equipe Administrativo
06 - Equipe sede Praia | 07 - restaurante Passaré | 08 e 09 - Equipe limpeza, manutenção e portaria.
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FAZER PARTE DA SUA VIDA É O NOSSO MAIOR PRESENTE

PAULO
PAULOROBERTO
ROBERTO&&
MATÉRIA
MATÉRIAPRIMA
PRIMA

JONAS
MATIAS
EVENTO GRATUITO PARA SÓCIOS E CONVIDADOS
ATÉ 10 (DEZ) CONVIDADOS POR SÓCIO
MAIS INFORMAÇÕES: (85) 4006 7200

PATROCÍNIO:

