
 

 

Relatório geral de atividades – Sociedade Esportiva Alvorada Club 

2019 

Time profissional: 

O ano começou sua temporada esportiva para o time profissional alguns meses antes, mais 

precisamente em novembro de 2018, havia parte do elenco com trabalho físico e inicial para 

disputa da primeira divisão Campeonato Paranaense 2019. Com cerca de 30 atletas para a 

competição e uma nova comissão técnica o time tinha o objetivo de garantir calendário para o 

ano subsequente e ainda em 2019 disputou a série D do campeonato brasileiro. 

Infelizmente, após uma sequência de resultados indesejados, o Maringá Futebol Clube sofreu 

rebaixamento para a série B do campeonato paranaense. A sequência do trabalho também não 

teve o resultado desejado e assim foi eliminado na primeira fase do campeonato brasileiro da 

série D. 

Ainda que o time teve a reformulação da comissão técnica durante o campeonato, nenhum dos 

cargos associativos foram destituídos por resultados durante o andamento da competição, 

garantindo integridade das relações internas do clube e permitindo uma melhora reestruturação 

após o final do calendário esportivo. 

 

Categoria de Base: 

Sub 15: Dentre as 12 equipes de disputam a categoria, o Maringá Futebol Clube ficou entre as 

8 melhores. O campeonato sub 15 possui menos equipes em disputa, viabilizar a formação da 

categoria no clube é de grande expressão e importância. 

Sub 17: Obtiveram um bom resultado esportivo, ficaram entre as 6 melhores equipes do 

campeonato paranaense, dentre as 20 equipes do estado que competiam. 

Sub 19: Foi a categoria que mais se destacou dentre as três, ficaram entre as 6 melhores 

equipes do campeonato paranaense, dentre as 26 equipes do estado que competiram, e no 

saldo geral de pontos em terceiro lugar. Alguns dos atletas por atravessarem a idade da 

categoria, em 2020 serão aproveitados no elenco principal, cerca de 5 deles. 

 

Infraestrutura: 

A estrutura interna do clube já possuía condições boas para treinamento e alojamento dos 

atletas profissionais, com quartos com ar condicionado, refeitório amplo e oferta das três 

principais refeições dos dias. O grande diferencial está na academia, totalmente reformada e 
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reformulada com a instalação de equipamentos novos, garantindo melhores resultado positivos 

no preparo físico e recuperação dos atletas. 

 

Administração: 

Foi um ano de bons resultados administrativos apesar dos esportivos. Dentro do ano comercial 

houve uma maior arrecadação dos patrocínios, boas relações foram construídas com as 

empresas locais, auxiliando na arrecadação de recursos para os projetos de incentivo ao 

esporte. 

Dentro do aspecto organizacional, o clube realizou a mudança do seu escudo (rebranding), que 

rendeu duas premiações internacionais para a empresa responsável. Essa reformulação gerou 

a possibilidade de desenvolver produtos personalizados com uma aparência mais atrativa aos 

torcedores, de forma a gerar receita e garantir a perenidade financeira do time. 
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