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QUEM SOMOS ? 

 

1 – Ioanes Capnoulas: empreendedor focado no ramo de importação e  escola de futebol / 

locação de quadras no exterior. Formado em Eng Eletrônica e Direito. 

2 – Vitor Hugo Pinheiro: Empresário nos ramos de transportes, logística e cosméticos. Atua na 

torcida organizada desde sua fundação. 

3 – Nello Morlotti: economista, tem especialização em relações públicas, proprietário de agência 

de diplomacia corporativa. Foi assessor parlamentar em todas as esferas judiciais e no Paraná 

Clube foi responsável pela construção do acordo com a SPU que conferiu direitos de posso da 

Vila Capanema. 

4 – Christian Marcelo Fontes Knaut: empreendedor, formado em Administração e Pós Graduado 

em marketing, já atuou como vice presidente no triênio 16/18 coordenando as áreas comercial 

e marketing, prospectando e captando vários parceiros e patrocinadores. 

5 - Wilton Cezar Milão Gil: Gerente de Logística nas empresas, Expresso Mercúrio, Condor 

Hipermercado, Stock Tech, Grupo G.A., funcionário do Paraná Clube desde 2013, atuando nas 

áreas, Financeira, Compras, Gerência das Sedes, CT e Vila Capanema, atuando junto ao Futebol 

Profissional, Logística dos Jogos, atuando junto aos órgãos da Polícia Militar, Polícia Civil, 

Bombeiros, Vigilância Sanitária.  

 

OBJETIVOS 

Baseado em três pilares fundamentais, nosso principal objetivo é resgatar a confiança do 

torcedor através da potencialização de recursos financeiros, comunicação clara e efetiva com 

nosso torcedor e cumprimento à risca do orçamento. 

 

Missão: Tornar o Paraná Clube rentável com atingimento de metas esportivas.  

Visão: Seguir à risca o orçamento e comprometimento da transparência efetiva com a torcida. 

Valores: O Paraná Clube é futebol, é da torcida. 

 

Os 3 pilares do plano de trabalho envolvem gestão profissionalizada, responsabilidade financeira 

e resgate da confiança junto ao torcedor. 
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PILARES 

GESTÃO (ORGANIZAÇÃO) 

a) Profissionalização das áreas: remuneração dos líderes e responsáveis pelas áreas chave; 

b) Continuação da implementação de governança corporativa: coordenação de forma mais clara 

e adaptadas as realidades do Paraná Clube; 

c) Relacionamento mais efetivo e atuante junto a justiça do trabalho: potencializar quitação de 

débitos através de assembleias e aumento de receita; 

d) Reorganização das negociações de âmbito macro do patrimônio: regularizar pendências de 

cada sede  

e) Preparação para se tornar S. A: montar comitê específico para preparar o Clube; 

f) Reforma estatutária: focar na melhoria contínua do estatuto. 

 

Participação efetiva do G20 – atuar junto com os líderes dos comitês e quem estiver disposto a 

somar, de acordo com a estratégia do Paraná Clube. 

 

FINANCEIRO 

a) Patrocínios: focar e profissionalizar a captação de recursos. Consequente acompanhamento 

e relacionamento contínuo com parceiros; 

b) Recursos com sedes (Associações): viabilizar e fomentar parcerias para gestão das sedes; 

c) Bilheteria: Adaptar à nova realidade e melhorar infra estrutura e tratamento com o torcedor; 

d) Investimento na Base (Boqueirão): captar parceiros para melhorar infra estrutura e staff, 

resgatando nossa tradição na formação de atletas; 

e) Gestão junto a FDA do futebol profissional: acompanhamento diário e suporte para execução 

do planejamento elaborado entre as partes; 

f) Sócio Torcedor: potencializar o recém lançado plano de sócios, aumentando benefícios e 

melhorando o relacionamento com o sócio; 

g) Novos parceiros de negócio: prospectar novos parceiros para captação de recursos visando 

investimentos e melhoria contínua da infra estrutura existente; 
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TORCIDA 

a) Resgate da Credibilidade perante a torcida em geral. 

b) transparência na comunicação com conselhos, sócios, torcida em geral e imprensa; 

c) aproximação com grupos formadores e opinião  

 - comunicação efetiva e assertiva 

 - sócio torcedor proativo e eficiente; 

 - resultado esportivo 

 

 

Cargos/Nomes/Responsabilidades: 

Presidente: Ioanes Capnoulas 

1° Vice Presidente: Vitor Hugo Pinheiro 

2° Vice Presidente:  Nello Morlotti 

Superintendente - Christian Marcelo Fontes Knaut 

Gestor Financeiro – Wilton Cezar Milão Gil 

 


