
Relatório de atividades
sociais, esportivas e culturais



Trajetória: 
Fundada em 10 de maio de 1973, a Associação Chapecoense de Futebol surgiu da paixão
de uma cidade e de toda uma região que queria um time para chamar de seu. 
 
Ao longo de quase 47 anos de história, o clube alcançou importantes conquistas - todas
marcadas pelo trabalho e pela superação - sendo: uma Taça Sul-Americana, seis
Campeonatos Catarinenses, uma Copa Santa Catarina, uma Taça Santa Catarina, uma Taça
Plinio Arlindo de Nes e um Trofeu João Saldanha - pela conquista do returno do
Campeonato Brasileiro de 2017. 
 
Em 2019, após seis anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense
acabou conhecendo o seu primeiro rebaixamento. Agora, o clube trabalha a fim de se
reestruturar e retornar ao patamar mais alto do futebol nacional.



Compromissos 
Esportivos em 2019



CAMPEONATO 
CATARINENSE:

Na primeira competição do ano, a
Chapecoense teve uma campanha
com números expressivos: 19 jogos
(10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas,
com 26 gols marcados e 20 gols
sofridos). O bom desempenho
credenciou a equipe à grande final da
competição, que foi disputada contra
o Avaí, em partida única realizada na
capital do estado. Na decisão entre as
duas melhores equipes do
campeonato, a Chape acabou
superada nos pênaltis. 



COPA DO BRASIL:

Depois de desbancar as equipes do
Mixto-MT, do São José-Rs e do
Criciúma-SC, a Chapecoense
enfrentou o Corinthians na quarta
fase da Copa do Brasil e acabou
eliminada. 
 
Após ter vencido o jogo de ida, na
Arena Condá, pelo placar de 1 a 0, a
Chape não conseguiu superar o
adversário no jogo de volta, em São
Paulo, sendo superada por 2 a 0. 



COPA SUL-AMERICANA:

Na sua quarta participação na Copa
Sul-Americana, a Chapecoense acabou
eliminada na primeira fase da
competição pelo Unión La Calera.
Depois do empate sem gols no jogo de
ida, disputado no Chile, o placar de 1 a
1 na Arena Condá favoreceu a equipe
adversária, que ficou com a vaga para
a segunda fase da copa. 



CAMPEONATO 
BRASILEIRO:

Depois de seis anos disputando a
Série A do Campeonato Brasileiro, a
Chapecoense conheceu, em 2019, seu
primeiro rebaixamento. 
 
Num ano marcado por dificuldades
dentro e fora de campo, a
Chapecoense conquistou 32 pontos -
sete a menos que a primeira equipe
fora da zona de descenso. Em 38
partidas foram sete vitórias, 11
empates e 20 derrotas, que deixaram
a equipe na 19ª posição na tabela de
classificação. 



Atividades, campanhas,
eventos e ações sociais:



 Renovação do contrato de
patrocínio com a Sicoob

MaxiCrédito.

 Lançamento da campanha
"Camisa Suada", que sorteu uma

camisa oficial por jogo para os
sócios presentes na Arena Condá. 



 Renovação do contrato de
patrocínio com a Aurora

Alimentos.

Ação com atletas e torcedores -
Chapecoense e Havan.  



 5ª edição do Divas Da Chape -
Mais de 500 mulheres reunidas

em evento exclusivo para o
público feminino.  

Início do contrato de patrocínio
com o grupo Nostra Casa.



Follmann entrega camisa para
a pequena Sarah Vithória, que,
aos 11 anos, foi diagnosticada

com câncer no sangue.

Atletas fazem visita surpresa e
entregam camisetas a pacientes
internados na Unimed Chapecó.



Páscoa verde e branca:
Departamento Social, através de

parcerias, entrega cestas de
páscoa e kits de higiene bucal para
crianças de comunidade carente.

Renovação do contrato de
patrocínio com a Havan. 



Conselheiros e crônica esportiva
participam de jantar com o

Departamento de Futebol a fim de
marcar o lançamento do

Campeonato Brasileiro 2019.

Minuto 71: Torcedores dão voz à
nova música de homenagem

reproduzida durante os jogos na
Arena Condá. 



Lançamento dos uniformes of. 1 e
2 de 2019 e inauguração da loja

Chape Oficial. 

Renovação do contrato de
patrocínio com a Unimed.



Doação de 15 cestas básicas ao
"Stop Hunger" destinadas ao

Programa Viver. 

Sangue Torcedor: Chapecoense
participa de Campeonato
Brasileiro pela Doação de

Sangue. 



Presença de atletas no lançamento
do "Condá Basquetebol". Ato de Gratidão: Chapecoense

envia camisas especiais à
Seleção Colombiana.



Sócios Condá participam da
primeira edição do "Fan Day". Top Of Mind: Chapecoense

recebe prêmio por ser uma das
marcas mais lembradas entre os

catarinenses. 



Atletas fazem doações para casa de
passagem de Chapecó - foram entregar

os 120 pares de meias, 68 cuecas, 45
acolchoados, 45 mantas sintéticas, 20
travesseiros e 20 toalhas de banho.

Pelo 5º ano consecutivo,
Chapecoense apoia o McDia

Feliz. 



Com 650 atletas, IV Copinha Verde é
realizada em Constantina-RS e reúne

mais de 650 atletas de polos de
escolinhas da Chapecoense. 

Primeira edição do "Chape na
Praça" é realizada em Xaxim. 



Chape na Comunidade: Em
parceria com o Balanço Geral,

clube se aproxima da população. 

Chape garante momentos de
alegria às crianças do Abrigo

Municipal - Além da visita, clube
doou 30 BigMacs à entidade. 



Injeção de felicidade: Atletas
visitam pequeno torcedor em
tratamento contra o câncer.

Hino executado em libras e
maquetes da Arena Condá:
Chape é tema de projeto de

escola.



Chapecoense é homenageada
durante desfile cívico de 7 de

setembro.

Chape apoia "Operação Criança
Feliz" com o objetivo de

arrecadar brinquedos para
crianças carentes.



Arena Condá é palco de
realizações do “Baú dos Sonhos” -

Ação fez parte da programação
de 50 anos da Aurora Alimentos.

Pra Sempre Lembrados:
Prefeitura, Chape e Familiares

promovem momentos de
reflexão e homenagens.



Atletas fazem visita e entregam
doações ao CEIM Expoente. 

Tharlis e Tiepo falam sobre a
realização dos sonhos para

alunos da Escola Básica
Municipal Herbert de Souza



Feijoada da Chape reúne bom
público e marca o lançamento do
uniforme of. 3 da Chapecoense. 

Entrega dos presentes do "Papai
Noel dos Correios" é realizada

na Arena Condá.




