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GESTÃO NOVO TEMPO
COMPLETA OiTO MESES
À FRENTE DO CLUBE

VEM AÍ... 
BAiLE DO HAWAii!



     Após a �exibilização do Plano São Paulo para a retomada da economia, a Associação Atlética Ferroviária 
retornou com os eventos no clube, como o Halloween, Balada Retrô, Boteco Sertanejo, Almoço no Clube,  
Feriado no Clube e apresentações de StandUp.
     Os eventos contam com música ao vivo, por meio de participações de músicos da cidade e região.
    Os eventos �xos, Boteco Sertanejo e Almoço no Clube, ocorrem, respectivamente, toda sexta-feira, a 
partir das 19h e todo domingo, a partir das 12h. As demais festividades são divulgadas previamente nas 
mídias sociais do clube. 

        Ao assumir a direção da Associação Atlética Ferroviária, 
a gestão Novo Tempo tem buscado o melhor para o 
associado, desde a estrutura até o atendimento. A equipe 
trabalha incansavelmente para que todas as famílias se 
sintam confortáveis em seus momentos de cuidado com a 
saúde e diversão.
     Em sete meses de gestão foi inaugurada a Arena de artes 
marciais e Cross training, e em breve irá ocorrer a 
inauguração do banheiro familiar, localizado no Deck. 
Também foi possível retornar com os eventos, que trazem 
mais alegria para o o �m de semana e feriados dos 
associados.
     A administração ainda tem muito a oferecer, pois a 
gestão Novo Tempo preza pelo bem-estar do associado. 
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     Com a chegada do calor, o Parque Aquático da 
Ferroviária ganha cada vez mais movimento. Para 
que o bem-estar de todos esteja assegurado a 
Presidência da Diretoria tem reforçado as regras 
de uso: 

1. O uso da piscina é permitido exclusivamente 
aos associados;
2. É obrigatório uso da ducha antes de entrar nas 
piscinas;
3. Obrigatório apresentar a carteirinha social para 
entrar no parque aquático;
4. Pessoas com cuidados especiais devem estar 
acompanhadas dos pais ou responsáveis;
5. Proibido uso de cremes e bronzeadores - 
exceto protetor solar;

DIRETORIA REFORÇA AS
NORMAS DE PROTEÇÃO
E PREVENÇÃO NO 
PARQUE AQUÁTICO

FERROVIÁRIA SEGUE PROTOCOLOS
SONOROS E BUSCA ISENÇÃO DE IPTU

6. Proibido usar boias, pranchas, isopor e bolas;
7. Proibido consumo de alimentos e bebidas 
dentro das piscinas;
8. Proibidos animais;
9. Proibido fumar nas dependências das piscinas;
10. Proibido qualquer objeto de vidro nesta área;
11. Proibido jogos aquáticos que inter�ram no 
direito alheio;
12. Proibido crianças de até 12 anos, 
desacompanhadas, nas piscinas para adultos;
13. Na ocorrência de temporais, trovões, raios, sair 
rapidamente das piscinas.

Atualmente, a Associação Atlética Ferroviária vem se 
esforçando para conseguir isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e a regularização da sonorização do clube.
Segundo o vice-presidente, José Cabral, em 2019 a Ferroviária conseguiu a 
isenção do IPTU, porém para conseguir o benefício novamente foi preciso 
reestruturar a documentação. “Em junho de 2021 foi necessário refazer a 
documentação do clube, pois era preciso atualizar os desenhos e regularizar as novas 
construções, como a Arena de artes marciais”.
Em 2022 o clube irá ter isenção do IPTU e o vice-presidente esclareceu os motivos que levam a Ferroviária 
a ter direito a esse benefício. “O clube não tem �ns lucrativos e atende a sociedade. Fornecemos o ginásio 
e o campo para a Prefeitura, além de ceder espaço para igrejas e outras instituições sediarem seus 
eventos”.
Outra conquista do clube foi a alteração de limites de níveis de pressão sonora. Hoje, a Ferroviária está 
enquadrada como área mista com predominância de atividades culturais, lazer e turismo, podendo 
alcançar 55 a 65 dB. Antes, o clube se enquadrava como área mista com predominância de atividades 
comerciais e/ou administrativas, permitindo 55 a 60 dB.  
“ Antigamente fazíamos os eventos no ginásio, mas fomos proibidos e multados, então para continuar 
com as festividades passamos a utilizar o Deck, para isso foi feito uma acústica no local’, relatou Cabral.
O clube se preocupa em seguir rigorosamente as regras de sonorização, deste modo, o local conta com 
um decibelímetro para controlar o som dos eventos realizados. 

José Cabral
Vice-Presidente

da Diretoria 



8Neste mês de janeiro a gestão Novo Tempo 
completa oito meses à frente da Associação 
Atlética Ferroviária.
O presidente da diretoria, Julio César Piorino, 
cedeu uma entrevista para ressaltar o trabalho da 
equipe nesses meses e os planos para o futuro do 
clube.
 Como você avalia o trabalho da 
gestão Novo Tempo nesses oito meses à 
frente do clube?
Foi um trabalho difícil que precisamos nos 
reinventar, principalmente na parte 
administrativa. Devido a pandemia muitos 
associados acabaram saindo do clube por 
diversos motivos, então nós criamos diversas 
oportunidades para que o sócio pudesse retornar, 
hoje estamos com 80% do público de volta e o 
clube já está retomando suas atividades 
normalmente. 
 Quais os principais objetivos da 
gestão?
O principal objetivo da gestão é manter a 
estabilidade do clube, pois a pandemia ainda não 
acabou.  Mas, também queremos tornar o clube 
mais acessível para os associados: Melhorando as 
aulas, tanto para adultos como para crianças; 
melhorando também a quantidade de aulas e 
investindo em equipamentos para todos os 
setores do clube. 
 Quais foram os principais desa�os da 
gestão no início do mandato? E como 
solucionaram esses desa�os?
O principal desa�o foi a pandemia, que pegou 
todo mundo de surpresa, além disso, o clube foi 
uma das últimas entidades a retornar com suas 
atividades normais. 
Por esse motivo, tivemos algumas iniciativas 
administrativas para trazer o sócio de volta, como 
as campanhas Sócio Fã, Cash Back entre outras 
alternativas para o associado se manter no clube.
 O que a gestão trouxe de diferente 
para o clube?
A gestão trouxe para o clube uma nova 
modalidade, o Crosstraining. A princípio, a Arena 
seria somente para artes marciais, porém vendo a 
necessidade de acompanhar o mercado 
decidimos trazer o Crosstraining, e está sendo um 
grande sucesso.

OITO MESES
DA  GESTÃO 
NOVO TEMPO

 Também �zemos um grande investimento 
trazendo equipamentos tanto para o 
crosstraining como para as artes marciais.
 Quais são os planos para o futuro do 
clube?
Estamos na fase �nal da implantação do banheiro 
família, que é um projeto antigo que muitos 
associados já pediam. Será entregue no primeiro 
semestre de 2022. 
Temos plano de reformar a lanchonete, os 
banheiros perto da piscina coberta; o telhado do 
ginásio, a tenda da lanchonete e outras áreas. 
Além de melhorar o parque aquático, trazendo 
mais brinquedos para as crianças. 
Ainda temos muito trabalho árduo pela frente, 
para oferecermos sempre o melhor para o 
associado.
 O que gostaria de destacar sobre o 
trabalho da gestão?
Gostaria de destacar todo o trabalho da diretoria, 
dos conselheiros e dos associados que pagaram a 
mensalidade em dia, que compreenderam que é 
preciso manter o clube vivo, somos muito gratos 
por isso. Também sou grato aos funcionários que 
�caram e aos novos que entraram, sem eles não 
conseguiríamos atingir nossos objetivos. 
 Estamos fazendo novos investimentos, como 
banheiro família e arena de artes marciais e ainda 
tem muita coisa boa por vir.



 As práticas esportivas são o grande atrativo da 
Associação Atlética Ferroviária. Crianças e adultos 
aproveitam as mais de 20 modalidades esportivas 
ofertadas pelo clube para viver de forma mais 
saudável, se divertir e fazer novas amizades.
  Os esportes disponíveis no clube são: 
alongamento, capoeira, ginástica rítmica, treino 
HIIT, hidroginástica, jazz, jump, muay thai, 
natação, natação mamãe e bebê, pilates, yoga, 
cross training, sh’ban, futsal, GAP, Fit dance, 
funcional bike, funcional corrida, judô, Strong, 
taekwondo, voleibol, society veterano, jiu jitsu e 
academia. 
    As modalidades agregam pessoas de todas as 
idades. Para conferir os dias e horários disponíveis 
para a atividade que deseja praticar é só conferir o 
quadro de horários disponível no site do clube.

PINDA FUTSAL
 O time de futsal de Pindamonhangaba é uma 
parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e a 
Associação Atlética Ferroviária. Hoje, o time atua 
com as categorias Sub-16 até Adulto, e os atletas 
são sócios e não sócios da cidade e atletas de 
outros municípios. 
 A equipe possui grandes títulos, como Copa 
Vanguarda (2010) e Campeonato Estadual sub18 
(categorias de iniciação em 2018). Além de ótimas 
colocações, como �nalistas da Liga Paulista (2012), 
�nalistas da Taça São Paulo e Jogos Abertos (2019) 
e �nalistas do Campeonato Paulista sub-20 (2020).
  As seletivas do time acontecem por meio de 
encontros em bairros da cidade e no clube. 
Inicialmente os munícipes realizam os testes, e 
posteriormente, a seletiva é aberta para todos que 
almejam fazer parte do time.
 Funcionário do clube desde 2009, o treinador do 
time, Lucas Costa dos Santos, conhecido como 
Torão, se sente grato por auxiliar a equipe. “Para 
mim é muito grati�cante treinar o time. Sou sócio 
militante desde os oito anos de idade, a Ferroviária 
é o clube que aprendi a amar e não me vejo fora 
do clube”. 
Para 2022, o Pinda Futsal já possui planos. 
“Queremos manter as competições que já 
estávamos disputando, como o Campeonato 
Paulista, as Regionais, Jogos abertos e outros”, 
informou o treinador.

ESPORTES:
O CORAÇÃO
DA FERROVIÁRIA  

  A Baixada surgiu nos anos 60, por um grupo de 
amigos que frequentavam o clube (conhecidos como 
sócios veteranos). A iniciativa foi do Sr. Ireno de Godoi.
  Todos os sábados à tarde eles se reúnem para as 
partidas de futebol, é feita uma lista com os nomes dos 
sócios presentes, deste modo os times são separados 
momentos antes do início da partida.  Em alguns 
feriados os jogos são contra outros adversários.
 Os jogos são realizados no estádio Pinheiro Júnior, no 
bairro Boa Vista.  Todos os atletas jogam uniformizados 
e com a presença de um árbitro o�cial da Liga.
Neste ano, a Baixada completou 60 anos. “Nesses anos, 
o grupo Baixada conquistou muito respeito perante o 
Clube e a sociedade, sendo considerado uns dos mais 
antigos da região, com muito respeito amizade e 
assiduidade”, declarou o presidente do conselho da 
Ferroviária e integrante da Baixada, Helcio Cesar.  

“Acreditamos que o Grupo é uma marca registrada do 
clube fazendo parte da história da Ferroviária”, 
completou.
Os treinos param apenas uma vez, no período de 
festas de �m de ano.  Fazem parte, e podem fazer 
parte do grupo, sócios da Associação Atlética 
Ferroviária que tenham disponibilidade e querem 
participar dos treinos aos sábados. 
 O atual Responsável da Baixada é o sócio Fábio José 
de Almeida, também conhecido como Fabinho. 
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“Acreditamos que o Grupo é uma marca registrada do 
clube fazendo parte da história da Ferroviária”, 
completou.
Os treinos param apenas uma vez, no período de 
festas de �m de ano.  Fazem parte, e podem fazer 
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Ferroviária que tenham disponibilidade e querem 
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“A Ferroviária é um clube de muita tradição aqui 
em Pindamonhangaba. Eu acredito que todos os 
moradores da cidade, que são nascidos no 
município, já ouviram falar e têm vontade de ser 
sócio. O que aponto de positivo na Ferroviária é o 
trabalho da gestão atual e a que antecedeu, 
�zeram coisas visíveis e palpáveis, e isso é um 
atrativo para o sócio, pois o 
trabalho é em prol do 
associado. Hoje, o que 
mais gosto no clube é a 
piscina semiolímpica”. 

“Me tornei sócio da Ferroviária 
devido as condições, recursos e 
benefícios que o clube oferece ao 
associado por um preço excelente na região. 
Não dá para encontrar algo parecido como a 
Ferroviária na cidade, nada chega próximo disso, 
de ter um clube com um bom custo-benefício 
que tenha academia; shows; piscina; playground 
e várias modalidades esportivas, a Ferroviária sai 
na frente disparado, é indiscutivelmente, o 
melhor clube da região. O que eu mais utilizo é a 
academia e a lanchonete, principalmente nos 
eventos de �nal de semana”. 



MULTIMARCAS

FUNCIONÁRIOS DO MÊS

PARCEiROS DO CLUBE

AGOSTO/21 
Nome: Silvano Lúcio Bonete
Tempo de Clube: 3 anos 
Cargo: Auxiliar de manutenção 

SETEMBRO/21 
Nome: Micheli Mello

Tempo de Clube: 4 anos 
Cargo: Responsável pelas modalidades

de Power Jump, Sh’bam e Hidroginástica. 

OUTUBRO/21 
Nome: Tamyres Roberta Martins

Tempo de Clube: 6 meses
Cargo: Encarregada da cozinha

DEZEMBRO/21 
Nome: Rosilene Pereira 
Tempo de Clube: 5 anos

Cargo: Encarregada Geral 

NOVEMBRO/21 
Nome: Giulia dos 

Santos Henrique Reis 
Tempo de Clube: 7 meses 

Cargo: Assistente
 administrativo 



BAILE DO HAWAII
ESTÁ DE VOLTA!
A Associação Atlética Ferroviária 
realiza mais uma edição do Baile do 
Hawaii no dia cinco de fevereiro a 
partir das 20h.
O evento irá contar com 
apresentações em dois locais: no Deck 
e na Arena, com Confraria Musical, 
Banda Rodeio, DJ Spinelli, DJ Serginho 
e Leandro Bessa com bateria do 
Acadêmicos do Campos Galvão, 
mestre sala e porta bandeira.
Os ingressos são limitados e serão 
vendidos por lotes, sendo o primeiro 
no valor de R$40,00 e o segundo lote 
R$ 50,00. Os ingressos podem ser 
adquiridos na tesouraria do clube, das 
8h às 18h.

JANEIRO

07/01 –  Anderson Miro
14/01 – Boteco sertanejo especial com
                Renan Mareso e Cristiano Barreto 
21/01 –  Willian e Diego
28/01 –  Luís Sales

FEVEREIRO

04/02 – Esquenta Baile do Hawaii 
                 com DJ Marcelo Boto
11/12 –  César Barbosa
18/02 –  Anderson Miro
25/02 –  Sexta especial de carnaval  

JANEIRO

09/01 – Luís Sales
16/01 –   Pagode do Jappa
23/01 – Sedusamba
30/01 – Nego Bino

FEVEREIRO

13/02 – Pedro Freire
20/02 – Fabiano Magalhães e Art do Barulho
27/02 – Samba entre Amigos

AGENDA SOCIAL
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Almoço
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