
OPERÁRIO PILARZINHO SPORT CLUB

Na década de 30 por volta de 1935-36, um grupo de moradores e 
trabalhadores do alto da cruz do Pilarzinho e Abranches, se reunia 
aos sábados à tarde para a pratica do futebol em um campinho 
sobre as pedreiras de João Gava e Prefeitura (hoje Paulo Leminski 
e Opera de Arame).

Passado  algum  tempo,  o  grupo  resolveu  marcar  jogos  aos 
domingos,  na  saída  das  missas  na  igreja  do  Abranches,  o 
comentário era grande e outras pessoas começaram a participar 
dos  treinos.  Eram  jovens  empresários  da  região  e  seus 

funcionários  como a fabrica  de vidros  Cristaleiria  Aurora,  Pedreira  de  João  Gava,  Fabrica  de 
moveis Lauro Goras, Moveis Pedroso e Pedreira de Bortolo Gava e Prefeitura.

Certo dia reunidos após o treino na Pedreira de João Gava, o grupo de atletas achou por bem 
escolher um deles como presidente para melhor representar o time e o nome da agremiação.

Pelo fato de todos os atletas serem operários e empresários e pensando em homenagear o bairro, 
foi escolhido o nome de Operário Pilarzinho Sport Club.

Com o  tempo o  espaço  ficou  impróprio  para  os  treinos  e  jogos.  Em uma das  reuniões  ficou 
decidido que deviam procurar outro local para o campo, então foi acertado com o Sr. Atílio Pilatti a  
locação de uma área que servia de pasto para seus animais.

Após acerto  financeiro  o  Op.  Pilarzinho  começou a  usar  o  novo  campo  e  a  realizar  grandes 
festivais abrilhantado pelo serviço de alto falantes de Pedro Racoski. A companhia e cervejaria  
Brahma fornecia as barracas, tambores e bebidas. Os próprios atletas trabalhavam no churrasco, 
bebidas e rifas para pagar o aluguel do campo.

Após a copa do mundo de 1950 com o desempenho da seleção brasileira,  os atletas do Op.  
Pilarzinho resolveram disputar os campeonatos organizados pela F.P.F.. Para tanto era necessário 
se filiar e o maior problema era que na época o clube precisava ter um patrimônio em seu nome, ai 
começou a batalha para a compra de um lote que durou 10 meses ate o dia da compra de uma 
área junto ao diretor Carlito Pilatti que fez um preço razoável e em condições.

Ate que no dia 29 de junho de 1951 (um feriado de São Pedro) foi oficialmente fundado o Operário 
Pilarzinho Sport Club sendo no mesmo dia eleita a primeira diretoria e encaminhado para o registro  
da Ata e do Estatuto.

1953 foi o grande ano da estréia no campeonato oficial e o Op. Pilarzinho participou da serie preta  
junto com outro estreante, o Iguaçu.

Participantes da serie preta:

Olímpico, Capão Raso, Avante, Triunfo, Esperança, Op. Pilarzinho e Iguaçu.

Com o tempo o time começou a ter problemas com o campo, então à diretoria começou uma nova  
batalha  para  arrumar  outro  local  e  apesar  do  bairro  possuir  muitas  áreas,  os  terrenos  eram 
irregulares.

Ate que um dia, Genisio Gabriel Gava incentivou Leandro Pilatti a falar com Bortolo Gava pai de  
Genisio sobre uma área para o campo.



No dia seguinte Leandro Pilatti convidou todos da diretoria para fazer uma visita a Bortolo Gava, 
assim levaram um litro de pinga com banana (novidade da época) para presenteá-lo. Enquanto 
Bortolo  Gava  conversava  com o  grupo  formado  por:  Ermenigildo  Gasparini,  Benjamin  Basso, 
Geraldo Gava, Genisio G. Gava, Emilio Pilatti, Vitorio Pilatti, Gildo Flor, Carlito Pilatti, Bepi Basso,  
Lauro Pilatti e Leandro Pilatti sua esposa servia vinho a todos.

Depois de longa conversa, Bortolo Gava concordou em vender uma área para construir o campo 
cobrando em parcela mensal e se caso ele morresse o Pilarzinho não teria mais que pagar. No dia  
seguinte começou a terraplanagem do campo e este dia histórico ocorreu no ano de 1957.

Dia 19 de Dezembro de 1957 o Op. Pilarzinho estava em luto, faleceu Bortolo Gava .   As obras não 
pararam e com gramado pronto, iniciou-se a construção dos vestiários, Bar, casa do caseiro e a 
cerca interna.

No dia 20 de Abril  de 1958 a viúva de Bortolo Gava inaugurou o estádio com o nome do seu  
marido, à partir daí foi construído: Salão de festas, vestiários subterrâneos , alambrados e muro de 
alvenaria.

E assim 75 anos se passaram desde aquele dia em que uma bola de tento rolou naquele campinho  
da pedreira.

TITULOS

1956 – Campeão Série Amarela
1957 – Campeão Torneio Inicio
1958 – campeão Torneio Giniris Calvo com 64 equipes
1959 – Vice-campeão da 3º Divisão
1961 – acesso para 2º Divisão
1964 – Acesso para 1º Divisão
1965 – Acesso para Divisão Especial
1965 – Vice-campeão quadrangular rádio Colombo
1972 – Vice-campeão Aspirante
1972 – Vice-campeão Taça Curitiba
1972 – Vice-campeão Copa Pinheirão
1973 – Campeão Copa Pinheirão
1974 – Campeão  Aspirante
1974 – Bi-campeão Copa Pinheirão
1981 – Campeão Torneio Brasholanda
1982 – Campeão  juniores - 1º Divisão
1986 – Bi - campeão de Juniores -1º Divisão
1987 –Tri - campeão de Juniores -1º Divisão
1996 – Vice-campeão de juniores
2000 – Campeão adulto  - série B
2009 – Campeão adulto  - série B  


