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En�m chegamos ao �nal do primeiro trimestre de 
2022, e neste período o balanço do clube foi 
positivo. A Associação Atlética Ferroviária vem 
crescendo constantemente, antigos associados 
retornaram e novos fazem parte do clube, 
chegando próximo a quantidade de associados 
que o clube possuía antes da pandemia.

Mais benefícios estão por vir para melhorar a 
acomodação do associado, como a ampliação dos 
horários das modalidades esportivas, kids e 
adulto, e a reestruturação da lanchonete, cozinha 
e pista de dança, a�m de adequar a Ferroviária às 
necessidades do associado, escutando e 
analisando sempre as opiniões que chegam à 
Diretoria Executiva. Acreditamos que em breve a 
pandemia será superada e poderemos oferecer 
ainda mais qualidade de vida e estrutura para os 
associados.

        O último mês proporcionou grandes eventos 
para a Associação Atlética Ferroviária. 
O Boteco Sertanejo contou com Zane e Thiago, 
Matheus Ivo, Rafael Lucca, Renan Mareso e César 
Barbosa. Já o Almoço no Clube, além de dispor de 
um cardápio vasto, houve apresentações musicais 
de Mosquito do Cavaco e sua Batucada, Zé 
Ubatuba, Luís Sales e Magrão Samba. 
A primeira edição da Noite do Passinho, em 
fevereiro, foi um grande sucesso! Por este motivo, 
uma segunda edição foi feita em 19 de março. DJs 
Serginho e DJ Adriano K foram os responsáveis 
pelo som, o evento ainda contou com a 
participação especial do Robôshow.

EDITORIAL

JULiO 
PiORiNO
PRESiDENTE 
DA DiRETORiA

Neste mês de abril iniciamos o segundo trimestre 
do ano e também comemoramos os 92 anos da 
Ferroviária, temos orgulho de representar o clube 
nesse momento de ascensão, e durante o mês 
iremos ter uma vasta programação de eventos 
sociais e esportivos.

EVENTOS PARA TODOS OS
PUBLiCOS

Zane e Thiago

RobôshowDJ Serginho
DJ Adriano K

Mosquito do 
Cavaco

Renan 
Mareso



A Associação Atlética Ferroviária é o clube mais 
antigo da cidade, sendo inaugurado em 12 de 
abril de 1930. O clube foi criado por trabalhadores 
da estrada de ferro Campos do Jordão e da estrada 
de Ferro Central do Brasil, que se reuniam para 
jogar futebol. Em uma reunião fundaram a 
Associação Atlética Ferroviária, no antigo Clube 
Literário.
O primeiro campo de futebol foi na Vila Nair, 
depois mudou para o terreno entre o atual ginásio 
esportivo do clube e as o�cinas da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão. Em 1945 foi comprada 
uma chácara, no bairro Boa Vista, após alguns anos 
foi inaugurado o estádio Dr. Antônio Pinheiro 
Junior, que continua sendo o campo de futebol da 
Ferroviária, também é conhecido como Baixada. 
O clube teve sua sede em diferentes locais, como o 
prédio em que hoje é o Supermercado Excelsior e   
a atual Biblioteca Municipal do Bosque. Em 1977, a 
Ferroviária foi instalada na atual sede, no bairro da 
Galega, e inaugurada em 1982.
Em seus 92 anos, A Associação Atlética Ferroviária 
obteve muitas conquistas, além de manter o 
campo de futebol, atualmente o clube possui 
quatro piscinas, sendo uma aquecida; toboágua; 
saunas; playgrond; ginásio de esportes; arena de 
artes marciais e crosstraining; academia; campo 
society; banheiro família; lanchonete, mais de 20 
modalidades esportivas e eventos sociais aos �ns 
de semana.
Muitos Presidentes passaram pelo clube e 
colaboraram da melhor forma possível para fazer 

da Ferroviária um lugar cada vez melhor para 
associado. A atual gestão, Novo Tempo é formada 
por Julio Cesar Piorino, Presidente da Diretoria 
Executiva, o Vice-Presidente, José Benedito Alves 
Cabral e o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Helcio Cesar. 
“É uma honra estar tendo a oportunidade de estar à 
frente da Ferroviária, de estar colocando em prática 
as necessidades do clube e servir nossos associados. 
Nosso Alviverde vem crescendo cada dia mais e é 
muito grati�cante contribuir para o clube que amo”, 
declarou Julio Cesar Piorino.
 “Sou associado do clube desde 1974 e tenho 
orgulho de fazer parte da Diretoria Executiva. É uma 
honra participar desses 92 anos da Ferroviária e 
ajudar o clube a crescer, só tenho que agradecer e 
deixo registrado os meus parabéns para esse clube, 
ressaltou José Benedito Alves Cabral. 
“Desde criança tinha muita vontade de ser sócio e 
poder frequentar as dependências do clube. Estar à 
frente do Conselho, como Presidente, é uma honra, 
estamos em uma crescente, o clube vem sendo bem 
administrado e as obras não param, teremos ainda 
mais novidades em breve para atender ainda mais 
os associados e funcionários”, informou Helcio Cesar.
Durante o mês abril, o clube irá contar com diversas 
atividades para comemorar os seus 92 anos. A 
programação pode ser veri�cada no �nal deste 
informativo e nas mídias sociais.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA
FERROVIÁRIA 
COMPLETA 92 ANOS

Inicio da construção
do Ginásio de Esportes

Obras em andamento Sede �nalizada

Julio Piorino e
José Cabral



A gestão Novo Tempo, adquiriu para o estádio Dr. 
Antônio Pinheiro Júnior um mini trator para cortar a 
grama do campo de futebol. A aquisição do 
equipamento já era solicitada pelos associados há 
muito tempo. 
A entrega do mini trator foi realizada no dia cinco de 
março e leva o nome do colaborador Luiz Carlos 
Marcondes, também conhecido como Café, que 
atua no estádio.  “Essa homenagem mexeu muito 
comigo, pois são muitos anos que eu convivo aqui 
na Ferroviária, eu praticamente nasci aqui, meu pai 

CIPA 2022
É FORMADA

era o zelador e depois eu passei a trabalhar no clube, 
trabalhei uns 14 anos aqui, saí e voltei, agora faz sete 
anos que retornei para a Ferroviária”, relatou o 
homenageado. 
Antes da aquisição, a Associação Atlética Ferroviária 
tinha gastos com terceirizados para o corte de 
grama ou os colaboradores do campo cortavam 
com um aparador de grama semipro�ssional. “É 
uma importante aquisição para a Ferroviária, 
estávamos gastando muito dinheiro por ano com a 
manutenção do campo e era um investimento que 
podíamos estar fazendo em outras áreas do clube, 
como academia, sauna e piscina”, destacou o 
Presidente do Clube, Julio César Piorino. 
O Diretor de Esporte e Lazer, André Luiz Dias da 
Silva, também esteve presente na entrega do trator 
e destacou a importância do equipamento para o 
estádio. “Esse mini trator vai auxiliar muito na 
manutenção do campo e gerar economia. Essa 
aquisição era um sonho que tínhamos há muito 
tempo e graças a Deus, nessa atual gestão 
conseguimos comprar”.
O investimento além de econômico, irá agilizar o 
serviço de corte de grama.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) da Associação Atlética Ferroviária foi formada. 
A equipe é composta por José Eduardo Bissoli, 
Nicole Neves, Dyana Jacob e Redison Ferreira. 
A comissão tem o objetivo de prevenir acidentes e 
doenças decorrentes do trabalho, de modo a 
preservar a saúde dos colaboradores.
O Presidente e a Secretária da Cipa foram escolhidos 
pelo Presidente do clube, Julio Piorino. “Vamos fazer 
um bom trabalho para prevenir os funcionários, 
além de fazer reuniões para melhorar cada vez mais 
o ambiente de serviço”, declarou o presidente da 
Cipa e encarregado da manutenção, José Eduardo 
Bissoli. 
“Para mim, participar da Cipa 2022, na gestão Novo 
Tempo, está sendo muito importante para o meu 
crescimento aqui na empresa. Embora eu seja formada 
em RH, aqui é o meu primeiro contato com a Comissão, 
agradeço ao Julio Piorino em poder participar dessa 
equipe, relatou a secretária da Cipa e gestora de RH, 
Nicole Neves.
Uma eleição, entre os colaboradores, foi realizada para 

eleger mais dois integrantes, que relatam sobre a 
experiência das eleições. “Me candidatei porque acho 
importante ter uma visão cuidadosa de vários setores 
do clube, sabendo que o principal objetivo é a 
segurança e cuidado com os funcionários”, informou o 
instrutor de academia, Redison Ferreira.
“Foi uma experiência muito boa, espero poder 
retribuir a altura os meus colegas que a mim con�aram 
o seu voto, para representá-los e fazer do nosso local 
de trabalho um lugar mais seguro”, a�rmou a gerente 
geral, Dyana Jacob.
Os integrantes permanecem na comissão por um ano, 
após este período é feita uma nova eleição.

FERROVIÁRIA ADQUIRE UM MINI TRATOR 
PARA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

Integrantes CIPA 2022



Em atividade desde 2005, a academia da 
Associação Atlética Ferroviária vem sendo o carro 
chefe do clube. O local é procurado cada vez mais 
pelos associados, devido ao grande espaço e aos 
100 equipamentos disponíveis.
Além da sala de musculação, a academia conta 
com uma sala de funcional, em que os exercícios 
são a partir de movimentos naturais do ser 
humano, como pular, correr e agachar. O local 
também possui uma sala com as modalidades de 
Jump, Sh’bam, Fit Dance, G.A.P, Alongamento, 
Dança de Salão, Jazz, Capoeira, Ginastica Rítmica e 
Pilates. 

Atualmente a Academia tem à sua frente, os 
Coordenadores Marcio Julio e Guto Vinhas, mas o 
local existe há 17 anos, e surgiu para suprir a 
necessidade de obter mais variedades de 
atividades físicas, até então o foco era voltado 
para futebol e a malha. “Na época, as academias 
estavam surgindo na cidade e a Ferroviária 
precisava entrar na vanguarda do esporte”, 
ressaltou Guto Vinhas. 
 “Hoje a Academia é essencial para o clube, e 
atende cerca de 700 a 800 pessoas diariamente. O 
local agrega ao associado uma forma de 
socialização e uma vida mais sadia, pois a 
atividade física melhora tanto a saúde física, como 
o bem estar mental”, ressaltaram os 
Coordenadores sobre a grandiosidade do setor. 
Para manter um bom funcionamento, a academia 
possui quatro instrutores e cinco estagiários, que 
atuam de forma atenciosa e paciente para auxiliar 
os associados em seus exercícios físicos. 

O associado interessado em usar a sala de 
musculação deve assinar os termos e 
regulamentos necessários. É preciso trazer um 
atestado médico ou assinar o Par-Q, (disponível 
para pessoas de 15 a 70 anos, pessoas fora dessa 
faixa etária devem trazer atestado médico), que se 
trata de um termo de responsabilidade sobre sua 
própria saúde. A partir de então, a pessoa está 
apta para fazer a avaliação física e frequentar a 
Academia. “Na avaliação física, um professor 
quali�cado vai fazer a avaliação com o aluno para 
montar a série que ele pode estar fazendo na sala 
de musculação.  É medido peso, altura, análise 
postural, frequência cardíaca e pressão arterial”, 
explicou Guto Vinhas.
Para as demais modalidades, basta comparecer ao 
local da aula no horário e dia da atividade. 

ACADEMIA DA FERROVIÁRIA
É SUCESSO HÁ 17 ANOS

Ginástica Rítimica

Aula de Jump

Musculação

Guto Vinhas e
Marcio Julio 



A natação infantil é uma das modalidades voltadas 
para as crianças que mais fazem sucesso na 
Associação Atlética Ferroviária, por este motivo, a 
gestão Novo Tempo ampliou os horários para que 
pudesse atender todos os associados interessados 
na modalidade. 
No período da manhã há três turmas: terça e quinta 
às 8h (5 a 7 anos), quarta e sexta às 8h (8 a 10 anos) e 
terça e quinta às 11h (5 a 10 anos). A tarde, quarta e 
sexta, há uma turma às 17h (5 a 10 anos).
No período da noite existem cinco turmas: terça e 
quinta às 18h e às 19h (5 a 7 anos) e às 20h (8 a 10 
anos). Quarta e sexta, às 18h e às 19h (8 a 10 anos).
 “Eu trabalho com uma metodologia bem 
estruturada da natação, na qual os alunos são 
divididos por níveis de acordo com a idade e a 
habilidade aquática. Dos cinco aos seis anos de 
idade é a fase que trabalham os diferentes estilos de 
nado, a movimentação dos braços e a respiração 
lateral. Dos 7 aos 12 anos é a etapa do 
aperfeiçoamento dos estilos de nado”, explicou o 
professor, Eugênio Luiz, sobre o método de ensino. 
No clube ainda existem as aulas de natação mamãe 
e bebê, que acontecem terça e quinta, às 10h e 
quarta e sexta em dois horários,16h e 20h.

No dia 14 de março, o Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ferroviária se reuniu para avaliar as 
prestações de contas, relativas ao ano de 2021, da Diretoria Executiva. 
As prestações de contas foram divididas em três partes: administrativa, processos e �nanceiro, sendo 
informado o balanço de cada diretoria, os processos que o clube tem trabalhado (isenção de IPTU, 
sonorização e regularização do terreno) e a receita orçada e realizada. 
Ao �nal, o Conselho �scal deu parecer favorável e o Conselho Deliberativo aprovou as contas por 
unanimidade.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Helcio Cesar, avaliou a reunião ordinária. “O Conselho Deliberativo 
considerou positiva a reunião. As contas foram aprovadas por unanimidade e todas as perguntas foram 
respondidas com clareza.  Em meu ponto de vista, o formato de apresentação em grá�cos facilita muito o 
entendimento”. 
Com a aprovação das contas e o aval do Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva pode continuar a fazer o seu 
trabalho em prol dos associados e auxiliar ainda mais no crescimento do clube.  
“Parabenizo o Presidente da Diretoria Executiva Julio Piorino e toda a sua equipe de diretores, que vem 
fazendo uma excelente administração. Eu, como Presidente do Conselho Deliberativo, acompanho de perto 
os trabalhos que estão sendo feitos e as melhorias”, �nalizou Helcio Cesar. 

NATAÇÃO KIDS ESTÁ
ATRAINDO DIVERSOS
ADEPTOS

CONSELHO APROVA ORÇAMENTO DE 2021

 Essa modalidade é para os bebês de seis meses a 
quatro anos. 
“As crianças de seis meses aos dois anos devem ser 
guiadas para que vivenciem e sintam a água, 
dominando os movimentos corporais e, no correr do 
tempo, aprendam a respirar embaixo d’água. Já as 
crianças de três e quatro anos aprendem a ir de um 
ponto ao outro. Já com movimentos de nado.
A natação traz muitos benefícios para quem pratica, 
como fortalecimento dos músculos e as articulações, 
melhora a capacidade cardiorrespiratória, ajuda na 
prevenção de doenças, desenvolve autocon�ança, 
estimula as habilidades motoras, previne acidentes 
(mesmo sabendo nadar deve haver supervisão de um 
adulto) e auxilia na socialização. 

Prof. Eugênio

Helcio César  Presidente
do Conselho Deliberativo



O muro que envolve o parque aquático está sendo ampliado, pois, atualmente, os não associados que passam pela 
rua conseguem ter visão do local e há a possibilidade de adentrar no clube pulando o muro. Para sanar esses 
problemas, o muro terá um metro de altura e será colocado concertina.  

Todos os bens de uma instituição são patrimônios. 
Na Associação Atlética Ferroviária, todos os 
equipamentos, como materiais de escritório e 
academia, e demais objetos de uso constantes, de 
todos os setores, são considerados patrimônios.
A Diretoria de Patrimônio tem o objetivo de fazer o 
controle dos objetos existentes no clube, a �m de 
auxiliar as �nanças e investimentos, além de 
colaborar no controle de reposição e qualidade dos 
equipamentos.
 O Diretor de Patrimônio da Ferroviária é Nilson José 
Barbosa, ele explica como funciona este trabalho. 
“Nós fazemos o cadastro de tudo quanto é bens 
adquiridos ou ganhos pelo clube, são lançados no 
sistema e nós os identi�camos com plaquinhas 
numéricas. Cada equipamento tem a sua 
identi�cação, e também é informada a forma que foi 
adquirido. Materiais que não utilizamos mais, por 

NiLSON
BARBOSA
DiRETOR DE 
PATRiMÔNiO

NOVA OBRA: 
LANCHONETE, 
COZiNHA E PISTA 
DE DANÇA SERÃO 
AMPLIADAS

MURO

conta da validade ou quebra, 
também são lançados no sistema e é informado 
o motivo do descarte”. 
As plaquinhas de identi�cação que são 
colocadas nos objetos possuem o logo do clube 
e o número de identi�cação. “Quando chega um 
equipamento novo, essa plaquinha é adesivada 
no equipamento para que possa ser utilizado”, 
explicou o diretor.
Atualmente a Associação Atlética Ferroviária 
tem, em média, 2.140 itens registrados. “O 
registro de todos os bens é um processo 
vagaroso, mas deste modo a presidência poderá 
conferir o registro de patrimônios com mais 
facilidade”, �nalizou o Diretor Nilson José 
Barbosa. 

A gestão Novo Tempo iniciou uma reforma no clube, 
que visa a cobertura do corredor que dá acesso a 
sauna e a piscina aquecida, além da expansão da 
cozinha, lanchonete e pista de dança.
Um dos objetivos da obra é trazer mais comodidade e 
espaço para o associado, e também, um design mais 
so�sticado, proporcionando um espaço amplo, 
aconchegante e atrativo.  
A reforma irá ocorrer em duas etapas, e o Presidente da 
Diretoria Executiva, Julio Cesar Piorino, explicou de 
que forma as etapas serão realizadas. “ A primeira fase 
é a cobertura do corredor de acesso a sauna, onde será 
feita uma nova laje, a parede da lanchonete será 
reestruturada e também uma nova cobertura que será 
continuação do teto da lanchonete. A segunda fase 
será o nivelamento do piso da lanchonete e a 
expansão dos setores”.
Os setores que estão sendo reformados ganharão 
melhorias. A pista de dança irá ter uma melhor acústica 

e o piso será nivelado, trazendo mais segurança; a 
cozinha terá uma melhor estrutura, para atender as 
demandas dos associados e a lanchonete irá contar 
com um design moderno e arrojado. 
A obra não irá interferir no funcionamento da 
cozinha, da lanchonete e dos eventos do clube. “Os 
serviços irão continuar normalmente, foi feito um 
cronograma especializado para que as obras não 
inter�ram no bom andamento do clube”, destacou 
o Presidente do clube. 
A previsão de entrega da obra está com perspecti-
va para dezembro de 2022.

CONHEÇA A DIRETORIA 
DE PATRIMÔNIO



1/04 -  Renan Mareso
e Banda Rodeio 
08/04 – Tadeu Alves
22/04 -  Renan Soares
29/04 -  César Barbosa

03/04 – Pagode do Jappa
10/04 – Dileto
17/04 –  Vanessa Silva 
24/04 – Silvio Macruz

AGENDA SOCIAL

FALA ASSOCIADO

Sertanejo
Boteco

Almoço
no Clube

anosAbr�
M Ê S  D E  A N i V E R S Á R i O

DOM 03/04
Missa de Ação
de Graças
10h – Igreja Matriz

TER 12/04
18h - Entrega de material
esportiva da academia
AAF x São Paulo FC
19h - Futsal Categoria Adulto

SEG 18/04
Feriado
9h Passeio Ciclístico
9h Atividades Cross 
12h Almoço Churrasco
Som ao Vivo com Lia Oliveira

QUI 21/04 - Feriado
Atividades Esportivas
Almoço no Clube
13h Pagode com 
Fabiano Magalhães

DOM 24/04
12h Almoço no Clube 
Som ao Vivo 
Sylvio Macruz – MPB
19h Domingueira
da Ferroviária

SÁB 30/04
20h Paulo Meyer
O melhor do Rock e
do Blues
Participação:  Motogrupo 
Ferro & Asfalto

SÁB 09/04
Café com os
Craques Alviverdes
10h - Campo Society
Noite de Aniversário
20h no Deck
Banda Electricall
O melhor do Rock e Pop

DOM 17/04
Páscoa
Chegada do 
Coelhinho da Páscoa
12h – Almoço no Clube
Churrasco e Som ao Vivo
com Vanessa Silva

Heliedes Rodrigo
 Vendramini Jonas Brandão

“Alguns amigos que já eram associados do clube me 
indicaram e acabei virando sócio, pois é um lugar 
que consigo trazer a minha família para fazer 
atividades também. Eu uso bastante a academia, a 
sauna, a piscina e também gosto de jogar futebol, 
uso praticamente o clube todo, é um lugar que 
consegui fazer várias amizades. Já indiquei o clube 
para os meus amigos e eles já se 
tornaram sócios também, é um 
local que tem tudo: estrutura, 
segurança, boa localização e 
atividades por um preço 
acessível”.

“Eu vim de São Paulo para Taubaté há um ano e oito 
meses e minha irmã já queria ser sócia da Ferroviária, 
então viemos para conhecer o clube e nos tornamos 
associados. Eu usufruo de praticamente tudo que o 
clube oferece, faço crosstraining, aula de dança, 
natação, academia, futebol e venho toda sexta-feira 
à noite no Boteco Sertanejo. Indico a Ferroviária pois 
os colaboradores são muito 
atenciosos, desde a limpeza até 
o presidente; não tem 
burocracia para utilizar o 
clube; tem várias 
modalidades e é um ótimo 
custo benefício. Venho todos 
os dias, e já indiquei o clube 
para amigos, que também 
estão trazendo outras pessoas! ”


