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MENSAGEM DO PRESIDENTE

“É com muito orgulho e responsabilidade que assumi o desafio de

comandar o Operário no biênio 2018-2019. Levar adiante o

planejamento estratégico desenvolvido em 2015 é a principal missão

durante o mandato. Com a conquista do calendário anual para o

futebol profissional, as atenções também serão voltadas para a base.

A nossa ambição pela excelência esportiva não nos furtará de realizar

uma gestão com responsabilidade social e financeira”.

DAVID AROLDO NASCIMENTO



MENSAGEM DO DIRETOR DE FUTEBOL

“A nossa responsabilidade cresceu proporcionalmente às nossas

conquistas. É preciso ambição para colocar o Operário na elite do

futebol nacional, entretanto, o caminho é espinhoso e o nosso

trabalho será árduo. Precisamos do apoio incondicional do nosso

torcedor e da iniciativa privada. Se sonharmos juntos, arregaçarmos

as mangas e trabalharmos com profissionalismo, nada será

impossível”.

JOSÉ ÁLVARO GÓES FILHO
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FUTEBOL PROFISSIONAL
O ano começou com a apresentação do elenco para a temporada 2017, que tinha a
missão de reconduzir o Operário à Primeira Divisão do Campeonato Estadual e
disputar o Campeonato Brasileiro Série D 2017.
O primeiro objetivo falhou e o planejamento foi reajustado para prever a participação
de uma equipe na Taça FPF Sub-23.
Melhor sorte teve o Operário na competição nacional, conquistando o acesso para a
Série C 2018 após passar pela equipe do Maranhão.
A equipe Sub-23 acabou derrotada pelo Cascavel FC na fase quartas de final da
competição, mas o clube já havia garantido o calendário cheio para a temporada 2018
na competição nacional.
Para finalizar o ano da melhor maneira possível, o Operário conquistou o Campeonato
Brasileiro Série D contra o Globo-RN pelo placar agregado de 5x1.



FUTEBOL BASE
O Operário se programou para participar do Campeonato Paranaense Sub-19 na
temporada 2017 com jogadores da cidade de Ponta Grossa e região dos Campos
Gerais.
A equipe conseguiu passar pela primeira fase da competição com êxito.
Na segunda fase, faltou experiência para os atletas que não estavam acostumados com
o nível de competição comum às equipes da capital e acabou eliminado.
O trabalho realizado rendeu bons frutos, pois atletas da equipe serviram o time Sub-23
do Operário que disputou a Taça FPF, como o volante Thalles, que também firmou seu
primeiro contrato profissional.
Ao final do ano, boa parte dos atletas do elenco, bem como a comissão técnica,
representaram a cidade de Ponta Grossa nos Jogos da Juventude do Paraná. A equipe
sagrou-se campeão invicta ao vencer a Cidade Gaúcha pelo placar de 4 a 0.



PRINCIPAIS NOTÍCIAS – FUTEBOL PROFISSIONAL

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/jogadores-do-operario-se-
reapresentam-no-estadio-germano-kruger
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-com-goleada-na-
segunda-divisao-do-paranaense
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-neste-domingo-na-
serie-d-do-brasileiro
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-em-casa-na-taca-
fpf-sub-23
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-empata-com-iraty-pela-
segundona-do-paranaense
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-maranhao-e-
conquista-o-acesso-a-serie-c
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-perde-nos-penaltis-e-se-
despede-da-taca-fpf-sub-23-2
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sagra-se-campeao-
brasileiro-da-serie-d
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS – FUTEBOL BASE 

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-19-sofre-derrota-
em-jogo-treino

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-neste-sabado-
no-paranaense-sub-19

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sofre-derrota-na-
estreia-do-paranaense-sub-19

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-goleia-batel-pelo-
paranaense-sub-19

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/com-jogadores-do-operario-
no-elenco-ponta-grossa-e-campea-dos-jojups-2
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