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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

Em 2019, o Operário disputou a Taça Barcímio Sicupira e a Taça Dirceu Krüger do Campeonato
Paranaense, chegando até as quartas de final na Primeira Taça.
Após 28 anos, a equipe alvinegra voltou a disputar o Campeonato Brasileiro da Série B,
figurando entre as principais equipes do Brasil. Para a competição, foram feitas diversas
reformas no Estádio Germano Krüger: em vestiários, banheiros, cabines de imprensa, setores
do estádio, novas portões de acesso, sala de troféus, entre outras. Visando a segurança de
todos, também foram instaladas 90 câmeras de segurança e uma sala de monitoramento. A
loja oficial do clube, anexa ao estádio, passou por ampliação para melhor atender aos
torcedores. Durante o ano, o clube alcançou a marca de 8.000 (oito mil) sócios-torcedores.
Na competição nacional, o Fantasma fez uma boa campanha, fortalecendo o nome do clube e
da cidade de Ponta Grossa no cenário nacional do futebol. No final da competição, o Operário
ficou entre os 10 primeiros colocados.
Em 2019, também foram iniciadas as obras nos campos do Centro de Treinamento no
Campus Uvaranas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) por meio de convênio
técnico-científico entre o clube e a universidade.



FUTEBOL BASE
Na sua estreia no Campeonato Paranaense Sub-17, a equipe do Operário Ferroviário Esporte
Clube conquistou a terceira colocação após dois empates na fase semifinal e eliminação na
disputa de pênaltis para a equipe que viria a se sagrar campeã – Club Athletico Paranaense.
A equipe Sub-19 classificou-se na primeira fase, mas acabou eliminada na fase seguinte do
Campeonato Paranaense de sua categoria pela equipe que viria a conquistar o vice-
campeonato – Coritiba Football Club.
Devido ao bom trabalho desenvolvido, o clube recebeu o convite para sua primeira
participação na Copa São Paulo Sub-20, a maior competição de base do continente. Para essa
competição, o clube formou uma equipe com atletas das duas categorias e demonstrou sua
força empatando na estreia com o, então campeão, São Paulo Futebol Clube e, após passar da
primeira fase, acabou eliminado na disputa de pênaltis na fase seguinte.
Neste ano, o clube protocolou junto à CBF o pedido de certificação de Clube Formador, que se
encontra em fase de análise e demonstra o cumprimento de todas as normas de segurança e
profissionalismo. Além disso, o clube atestou sua saúde financeira e transparência com a
Certidão de Registro Cadastral da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, o
que permitiu a liberação dos recursos, captados através da Lei de Incentivo ao Esporte que
foram destinados na sua totalidade às categorias de base.
Mais importante do que os resultados esportivos, o trabalho de formação demonstrou sua
eficiência ao firmar contrato profissional com mais 7 atletas da base no ano.



PRINCIPAIS NOTÍCIAS – FUTEBOL PROFISSIONAL

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/atletas-do-operario-se-
reapresentam-para-temporada-2019

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-fora-de-casa-no-
paranaense-2019

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-parana-na-
estreia-do-campeonato-paranaense

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/uepg-e-operario-firmam-contrato-
para-construcao-de-ct

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-com-vitoria-na-
serie-b-do-brasileiro

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-sport-no-
germano-kruger

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-cuiaba-no-
germano-kruger

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-empata-com-figueirense-
pela-ultima-rodada-da-serie-b

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/atletas-do-operario-se-reapresentam-para-temporada-2019
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-fora-de-casa-no-paranaense-2019
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-parana-na-estreia-do-campeonato-paranaense
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/uepg-e-operario-firmam-contrato-para-construcao-de-ct
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-estreia-com-vitoria-na-serie-b-do-brasileiro
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-sport-no-germano-kruger
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-vence-o-cuiaba-no-germano-kruger
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-empata-com-figueirense-pela-ultima-rodada-da-serie-b


PRINCIPAIS NOTÍCIAS – FUTEBOL BASE
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-realiza-avaliacoes-para-

categorias-de-base
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/equipe-sub-17-do-operario-inicia-

treinamentos
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-19-estreia-contra-o-

parana-fora-de-casa-pelo-estadual
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-17-vence-o-andraus-

em-casa
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-19-representara-ponta-

grossa-nos-jogos-abertos
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-17-empata-com-o-

athletico-pela-semifinal-do-paranaense
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/categorias-de-base-do-operario-

iniciam-treinos-visando-a-copa-sao-paulo
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/atletas-da-base-do-operario-iniciam-

avaliacoes-fisicas

http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-realiza-avaliacoes-para-categorias-de-base
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/equipe-sub-17-do-operario-inicia-treinamentos
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-19-estreia-contra-o-parana-fora-de-casa-pelo-estadual
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-17-vence-o-andraus-em-casa
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-19-representara-ponta-grossa-nos-jogos-abertos
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/operario-sub-17-empata-com-o-athletico-pela-semifinal-do-paranaense
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/categorias-de-base-do-operario-iniciam-treinos-visando-a-copa-sao-paulo
http://www.operarioferroviario.com.br/arquivos/noticias/atletas-da-base-do-operario-iniciam-avaliacoes-fisicas
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