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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 primeiro objetivo desportivo traçado para a temporada 2018 - ascensão para a
Primeira Divisão do Campeonato Paranaense - foi coroado com o título invicto da
Divisão de Acesso.
O programa de sócio-torcedor aproveitou-se desse momento e conseguiu atingir a
meta de 5.000 (cinco mil) sócios.
O ápice da temporada ocorreu após o término do Campeonato Brasileiro Série C,
competição em que o Operário sagrou-se campeão, credenciando-se a participar do
Campeonato Brasileiro Série B 2019.
Ao final do ano, visando atender fielmente aos critérios estabelecidos pelo
Regulamento de Licença de Clubes às entidades de prática desportiva do
Campeonato Brasileiro Série B, o Operário iniciou uma série de compromissos:
parceria estabelecida com a Universidade Estadual de Ponta Grossa, visando a
construção do Centro de Treinamento; reforma do campo de jogo do Estádio
Germano Krüger (drenagem, irrigação e jardinagem); novo sistema de iluminação do
estádio; reforma dos banheiros do estádio; construção da sala antidoping e
readequação dos vestiários e da área administrativa.



FUTEBOL BASE
O Operário Ferroviário Esporte Clube continuou desenvolvendo a base com a categoria
Sub-19 e passou a preparar a equipe Sub-17 para a próxima temporada.
O alojamento foi reformado, o que possibilitou receber atletas de outras regiões.
Priorizou-se um elenco jovem cujos atletas pudessem permanecer na categoria Sub-19
nos anos subsequentes.
A filosofia do trabalho desenvolvido pela comissão técnica da base esteve em
compasso com os trabalhos realizados pela equipe profissional, havendo maior
integração com o elenco profissional.
O resultado desportivo superou as expectativas, uma vez que a equipe chegou até a
penúltima fase da competição (terceiro lugar geral), sendo eliminada na semifinal pelo
Coritiba Foot Ball Club (campeão).
Quatro atletas da equipe Sub-19 firmaram contrato profissional.
O projeto de revelação de jovens talentos foi abraçado pela inciativa privada e contou
com o apoio do Grupo CCR RodoNorte, Grupo GMAD, Grupo Mercado Móveis, Caixa
Econômica Federal, entre outros.



PRINCIPAIS NOTÍCIAS – FUTEBOL PROFISSIONAL

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/atletas-do-operario-se-
reapresentam-em-vila-oficinas

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-no-paranaense-
da-segunda-divisao-neste-sabado

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-e-campeao-paranaense-
da-segunda-divisao-2018

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-neste-domingo-
na-serie-c-do-brasileiro

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-chega-a-5-mil-socios-
torcedores-e-anuncia-sorteio

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-santa-cruz-e-
conquista-o-acesso-a-serie-b-do-brasileiro

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/campeao-brasileiro-da-serie-c-2018

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/atletas-do-operario-se-reapresentam-em-vila-oficinas
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-no-paranaense-da-segunda-divisao-neste-sabado
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-e-campeao-paranaense-da-segunda-divisao-2018
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-neste-domingo-na-serie-c-do-brasileiro
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-chega-a-5-mil-socios-torcedores-e-anuncia-sorteio
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-santa-cruz-e-conquista-o-acesso-a-serie-b-do-brasileiro
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/campeao-brasileiro-da-serie-c-2018


PRINCIPAIS NOTÍCIAS – FUTEBOL BASE 

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-anuncia-novo-
projeto-de-categorias-de-base

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-apresenta-projeto-
das-categorias-de-base

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

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-anuncia-patrocinio-
da-caixa-para-as-categorias-de-base

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-visita-o-coritiba-na-
abertura-da-segunda-fase-do-paranaense-sub-19

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/base-do-operario-recebera-
novo-investimento-da-ccr-rodonorte

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-perde-nos-penaltis-
e-se-despede-do-paranaense-sub-19

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-anuncia-novo-projeto-de-categorias-de-base
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-apresenta-projeto-das-categorias-de-base
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-em-casa-no-paranaense-sub-19
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-anuncia-patrocinio-da-caixa-para-as-categorias-de-base
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-visita-o-coritiba-na-abertura-da-segunda-fase-do-paranaense-sub-19
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/base-do-operario-recebera-novo-investimento-da-ccr-rodonorte
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-perde-nos-penaltis-e-se-despede-do-paranaense-sub-19
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