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        No segundo semestre de 2021, encontramos 
um grande desa�o em relação a retomada das 
atividades do clube, era tudo uma incerteza, uma 
incógnita. Conforme o Governo do Estado de São 
Paulo liberava a retomada do comércio e dos 
eventos, juntamente com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, fomos retomando as nossas 
atividades e os associados também foram 
retornando.
Com o objetivo de trazer mais associados para o 
clube, �zemos promoções para venda de joias e 
acordos para associados que em algum momento 
pararam de ser sócios.
Também inauguramos a Arena de Artes Marciais, 
que foi um marco no clube, pois as artes marciais 
estavam com espaço pequeno e acanhado, ainda 
conseguimos adequar o local para receber o 
Crosstraining. Foi um investimento alto e que 
permitiu a contratação de novos professores.
Os associados pediram, e o orçamento permitiu, a 
inserção de novas modalidades para crianças, 
como natação, artes marciais, dança e cross.
Através de uma metodologia de trabalho 
moderna e arrojada implantada pela diretoria 
gestão Novo Tempo, a administração atual 

        A Associação Atlética Ferroviária iniciou o ano com 
diferentes atrações para o associado.
As sextas-feiras e domingos continuaram com os 
tradicionais eventos, Boteco Sertanejo e Almoço no 
Clube, trazendo grandes músicos como Anderson 
Miro, Renan Mareso, Cristiano Barreto, Willian e Diego, 
Luís Sales, Sedusamba, Pagode do Jappa e Nego Bino.
Ainda em janeiro os sócios puderam se divertir com a 
primeira Conexão Comédia do ano, com Onofre 
Gonçalves e Je�nho Farias, o ceguinho da Praça é 
Nossa.
O mês também foi marcado pela inauguração do 
Banheiro Família, localizado ao lado do Deck 10. A obra 
foi um pedido dos próprios associados que a gestão 
Novo Tempo conseguiu atender com muito empenho.
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consegue atender os associados com inúmeras 
modalidades de esportes e lazer pelo melhor 
preço entre os clubes da região, fornecendo 
serviços diferenciados de qualidade.
Foi um semestre produtivo para a gestão Novo 
Tempo, e a equipe segue trabalhando forte para 
que 2022 traga muitas melhorias. Em janeiro 
inauguramos o Banheiro Família e reformamos a 
área descoberta do Deck 10. O foco é manter a 
manutenção do clube em dia e com os recursos 
realizando mais obras, fazendo a diferença para o 
associado sentir-se bem em um ambiente 
agradável, sempre respeitando as normas de 
segurança e sanitárias impostas pelo Governo e 
órgãos �scalizadores.
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     A Gestão Novo Tempo sai na frente outra vez. 
Visando sempre o bem-estar dos associados, 
buscando ampliar os serviços e também 
melhorando os protocolos sanitários para 
diminuir aglomerações, surgiu o projeto Sauna 
Novo Tempo. O objetivo do projeto é abranger o 
horário de funcionamento da sauna, pois existem 
associados que, às vezes, têm di�culdades em 
frequentar os horários pré-estabelecidos, 
pensando nisso, e atendendo à solicitação de 
muitos associados, o clube irá expandir os horários 
de atendimento.
Nas Quartas e sextas-feiras, a sauna irá funcionar 
das 16h às 22h, aos sábados das 9h às 13h e das 
16h às 20h e aos domingos das 9h às 13h e das 16h 
às 19h. Também irá ocorrer o funcionamento, 
inédito, edição nas quintas-feiras, das
17h às 21h. Esses horários são de caráter 
experimental pelos próximos três meses, e a
sauna será desligada 15 minutos antes.

O horário de funcionamento do parque aquático 
também será expandido, passando a funcionar 
das 9h às 21h. “Estamos pensando nessa 
ampliação de horário para atender aos protocolos 
sanitários, pois o objetivo é dar opção aos 
associados de horários com menos aglomeração, 
ajudando na diminuição da disseminação da 
Covid-19”, esclareceu o Presidente da Diretoria 
Executiva, Julio Cesar Piorino.

O projeto Sauna Novo Tempo foi pensado e 
analisado minuciosamente, pois foi realizado um 
estudo sobre o consumo de energia elétrica do 
clube. Outro projeto deve ser iniciado ainda neste 
ano, a mudança para energia solar.
“É um projeto audacioso, porém vai trazer mais 
qualidade de vida para o associado, além de trazer 
energia limpa para a nossa Ferroviária, tendo a 
possibilidade de ampliar ainda mais nossas 
atividades sem precisar fazer o repasse de valores 
para os nossos associados, que já contam com a 
menor taxa de manutenção do Vale do Paraíba, 
assim diminuindo os custos com a conta de energia 
elétrica”, �nalizou o Presidente da Diretoria 
Executiva.

GESTÃO NOVO TEMPO 
CRIA MAIS UMA AÇÃO
ADMINISTRATIVA

Projeto Sauna Novo Tempo. 
Novo horário de funcionamento da sauna

O horário de funcionamento do parque
aquático também será expandido



A Associação Atlética Ferroviária tem como um de 
seus valores exaltar o associado que cuida, preza e 
presta serviços para o bom funcionamento do 
clube. Recentemente, em cerimônia realizada no 
dia 15 de janeiro, três associados receberam o 
Título de Sócio Benemérito, uma homenagem 
para agradecer a dedicação que eles têm com a 
Ferroviária.
Amilton Paulo do Nascimento é Diretor Assessor 
do clube, frequenta o local desde 1986, foi 
Conselheiro em 2018 e é Diretor desde 2017. 
“Receber essa homenagem foi muito importante, 
é um reconhecimento do trabalho que venho 
realizando. Vou continuar trabalhando para que o 
clube cresça e se desenvolva ainda mais e 
também para ver os associados felizes. Agradeço a 
todos os diretores e a presidência pela 
homenagem”.
Vitório Aluísio Lemos das Virgens, conhecido 
como Vitorinho, frequenta o clube desde 1996, é 
Conselheiro da Ferroviária desde 2007 e hoje está 
em seu terceiro mandato. “É uma satisfação sem 
dimensão receber essa homenagem, é uma 
recompensa por toda a dedicação que tenho com 
o clube”.
José Eduardo Bissoli Consolino, é o Encarregado 
da Manutenção e atua no clube há 20 anos. “Estou 
muito contente em receber o título de Sócio
Benemérito, me dedico a esse clube há anos e ser 
reconhecido pelo meu trabalho não tem preço”.

Em virtude dos novos casos de covid-19, suas 
variantes e da gripe H3N2, a Diretoria da Associação 
Atlética Ferroviária decidiu adiar o Baile do Hawaii, 
que aconteceria no dia cinco de fevereiro. Uma nova 
data será marcada, provavelmente em abril.
As vendas de ingressos estão suspensas até 
segunda ordem. As pessoas que já adquiriram 
podem pedir reembolso na tesouraria do clube, 
porém o ingresso será válido para a nova data a ser 
de�nida.
A programação de carnaval será cancelada pelos 
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mesmos motivos, a preocupação com a saúde e 
bem-estar dos associados.
A Associação Atlética Ferroviária, por ser um local 
de prestígio na cidade e receber diversas pessoas, 
entre associados e não associados em eventos, 
tem a responsabilidade de contribuir na luta 
contra o Corona vírus e a gripe H3N2. Atualmente, 
segundo os boletins epidemiológicos, 
Pindamonhangaba tem em torno de 200 novos 
casos por dia de covid-19. Certo da compreensão 
de todos e em respeito às famílias de vítimas da 
Covid19, assim que a situação for favorável, a 
gestão Novo Tempo irá retomar com os
grandes eventos.

BAILE DO HAWAII
É ADIADO

José Cabral (vice-presidente),
Amilton Nascimento e Julio Piorino
(presidente da Diretoria)
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Vitório Aluísio e Julio Piorino
(presidente da Diretoria)

José Cabral (vice-presidente),
José Eduardo Bissoli e Julio Piorino
(presidente da Diretoria)



No �nal de semana,15 e 16 de janeiro, a 
Associação Atlética Ferroviária realizouo Festival 
de Verão. No sábado, 15, a programação teve 
início com festival de natação para crianças
e adultos, com o objetivo de estimular o espírito 
competitivo, lazer e inclusão. Também houve um 
aulão de Fit Dance Kids com a professora Natália 
Carvalho. Ainda no sábado, ocorreu a inauguração 
do Banheiro Família, localizado ao lado do Deck 
10, e conta com banheiro feminino, masculino, 
fraldário e banheiro para pessoas com 
necessidades especiais (PNE).
A construção foi iniciada em agosto de 2021 e 
�nalizada em janeiro deste ano.
O banheiro família é uma obra solicitada pelos 
associados há anos e a gestão Novo Tempo 
conseguiu acolher a demanda. “É um banheiro 
moderno, aconchegante e de fácil acessibilidade, 
que o associado pode curtir com a família”, 
declarou o Presidente da Diretoria Executiva, Julio 
Cesar Piorino. Os banheiros localizados no 
corredor abaixo da lanchonete continuam em 
pleno funcionamento, porém com a construção 
do banheiro família, foram sanados alguns 
problemas que haviam no clube, como um local 
adequado, o fraldário, para que os pois possam 
trocar seus �lhos. A construção leva o nome do 
associado Mauro Emanoel Buono, que é sócio 
desde criança, pois seus pais frequentavam o 
clube. “Antigamente o clube era  onde está o 
supermercado Excelsior, quando mudou para o 
local que é hoje, ajudei na construção como 
servente de pedreiro. Hoje, aos 84 anos, receber 
essa homenagem é muito bom, estou tão 
contente que se eu morresse hoje, eu morreria 
feliz”, declarou o homenageado. Além do 
banheiro, a área descoberta, ao lado da 
lanchonete também foi reformada. “Nós 
ampliamos a área descoberta e a transformamos 
em uma área moderna, também �zemos o 
nivelamento do chão, pois o mesmo era irregular,
e colocamos piso antiderrapantes e novas duchas. 
Assim o associado tem mais comodidade e 
segurança”.
O evento ainda contou com um bom pagode, ao 
som do cantor Fabiano Magalhães.
Já no domingo,16, a programação contou com um 
aulão de Aqua Dance com a professora Vera 
Moranguinho e o tradicional Almoço no Clube 
com Pagode do Jappa.

BANHEIRO FAMÍLIA
É INAUGURADO



A Associação Atlética Ferroviária conta com o 
trabalho do Conselho Deliberativo, que tem a 
função de �scalizar a Diretoria Executiva e fazer 
cumprir o estatuto social.
Atualmente o Conselho Deliberativo possui 26 
Conselheiros e 10 Conselheiros Vitalícios, além de 
cinco Conselheiros Fiscais e cinco pessoas ativas 
na Comissão de Sindicância.
O atual Presidente do Conselho, Helcio César, 
explica como funciona o trabalho do órgão. “O 
Conselho pode auxiliar na melhoria do clube, 
�scalizando e relatando as ocorrências; 
trabalhando junto com a diretoria, para que o 
sócio seja bene�ciado e atualizando o estatuto 
social, o deixando mais adequado às
necessidades do sócio”.
Uma das funções do Conselho Deliberativo é 
avaliar as previsões orçamentarias.
“As previsões são avaliadas levando em conta o 
relatório feito pelo Presidente da Diretoria 
Executiva, de acordo com a necessidade do clube”, 
esclareceu Helcio Cesar.
Hoje em dia, o Conselho atua de forma mais ativa, 
como por exemplo nos plantões de �nais de 
semana, para que esse trabalho ocorra de maneira 
ativa e com sucesso, o Presidente do Conselho 
Deliberativo informa qual é o segredo.
“É preciso que haja um bom relacionamento entre 
os Presidentes, do Conselho e da Diretoria 
Executiva, como eu tenho com o Julio Cesar 
Piorino, desta forma é possível atender com mais 
agilidade as necessidades do clube, não existindo
divergências. Prova disso é o crescimento que o 
clube está tendo, com várias inaugurações de 
novos espaços e várias novas modalidades. A 
locomotiva embalou e a tendência é novas obras e 
modalidades neste ano que se inicia”.
Para ser Conselheiro do clube é preciso montar 
uma chapa para concorrer na eleição, que 
acontece a cada quatro anos. Ao todo 14 
associados podem concorrer e o critério é ser 
sócio há mais de quatro anos.
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Helcio César - Presidente do 
Conselho Deliberativo

Helcio César  presidindo reunião
do Conselho Deliberativo

Eleição do Conselho acontece
a cada quatro anos



Com objetivo de tornar o clube um lugar mais 
sustentável, e consequentemente, trazer ainda mais 
benefícios para o associado, a Gestão Novo Tempo 
teve a iniciativa de trocar bebidas em garrafas de 
vidro por latas.
O Presidente da Diretoria Executiva, Julio Cesar 
Piorino, ressaltou a importância desse projeto. “Esse 
projeto sustentável tem o propósito de auxiliar o 
meio ambiente ao fazer reciclagem, além disso, a 
reciclagem retorna em valores para
o clube, e também as latas possuem um preço mais 
acessível para o associado”.
O dinheiro obtido da reciclagem é aplicado em 
benfeitorias para o clube, como na manutenção de 
equipamentos. “Não é um valor tão alto, mas tudo 
que entra no clube de receita é revertido para o 
associado”, destacou o Presidente.
Além da reciclagem e do custo benefício para o 
associado, as latas também são mais fáceis de 
armazenar e gelam mais rápido. Já as garrafas de 
vidro ocupam mais espaço, devido aos engradados 

Segundo a Instrução Técnica nº 17 (IT 17) do Corpo 
de Bombeiros, é preciso formação, implantação, 
treinamento e reciclagem da Brigada de Incêndio 
para atuação em edi�cações, com o objetivo de 
prevenir e combater o princípio de incêndio e 
primeiros socorros. Para seguir essa determinação e 
sempre pensando no bem-estar dos associados, a 
Associação Atlética Ferroviária realizou o curso de 
Brigada de Incêndio para funcionários de cada setor. 
O curso teve a duração de 12 horas e foi ministrado 
pelo Diretor de Segurança do clube, Roberto Carlos 
Mantovani.
O curso abordou na parte teórica temas como: 
combate de incêndio com extintores e mangueiras, 
uso de extintores, termos de prevenção dos 
principais focos de incêndio, regra dos três do 
triângulo de fogo, propagação de fogo e métodos 
de combater incêndio. Na parte técnica/operacional, 
o ponto inicial foi a partir do momento em que a 
prevenção falhou e foi necessária a ação, utilizando 
extintores e mangueira. “O curso de prevenção de 
incêndios possibilita que os nossos colaboradores, 

FERROVIÁRIA
POSSUI PROJETOS
VOLTADOS PARA A
SUSTENTABILIDADE

FERROVIÁRIA
REALIZA CURSO
DE BRIGADISTA PARA
COLABORADORES

no caso de pequenos focos de incêndio ou 
pequenas emergências, já estejam preparados, 
usando os nossos equipamentos de forma 
independente para prevenir e não deixar que esse 
incêndio se propague, ou seja tendo controle 
assíduo dele e se por ventura não controlar na sua 
totalidade, pelo menos até a chegada do corpo de 
bombeiros para tomar as maiores providências”, 
explicou
Roberto Carlos Mantovani.
O colaborador do setor da lanchonete, Irineu Soares 
Neto, participou do curso e relatou sobre a 
experiência. “A melhor forma de poder ajudar uma 
pessoa é sempre procurar prevenir acidentes, 
identi�cando o que está errado e arrumando na 
mesma hora. Agora estamos preparados para dar o 
atendimento apropriado e esperar o socorro chegar, 
trazendo mais segurança para os associados e 
colaboradores”. .

e podem ser perigosas ao quebrar.
Outra iniciativa voltada para a sustentabilidade é a 
economia de papel sul�te para a elaboração dos 
carnês. Por meio do aplicativo do clube, o AAF Pinda 
(disponível no App Store e no Play Store) é possível 
baixar os boletos e imprimir em casa ou pagar pelos 
aplicativos bancários.
A criação do aplicativo foi possível por meio de um 
novo sistema adquirido pela Ferroviária, o Real Clube. 
“Nosso maior objetivo com essa iniciativa é minimizar 
os efeitos ambientais, pois diminuindo o gasto com 
folha de sul�te, evitamos corte de árvore, sendo 
assim, um benefício para o associado, para o clube e 
para o meio ambiente”, informou o Presidente Julio 
Cesar Piorino.



O Cross Training é uma modalidade funcional, que é 
baseada em movimentos naturais do corpo 
humano, como pular; correr; agachar; entre outros, 
porém trabalhados em alta intensidade e com 
movimentos variados.
O Cross é uma modalidade que vem ganhando 
adeptos a cada dia, além de dos adultos, um novo 
público vem ganhando seu espaço, as crianças.
As crianças realizam praticamente as mesmas 
atividades que os adultos, porém, de maneira lúdica, 
por meio de brincadeiras, como o Vivo-Morto. “Com 
essa brincadeira, as crianças aprendem a base do 
agachamento, e também é possível misturar essa 
prática com o wall ball, que consiste em arremessar a 
bola na parede”, explicou o professor do Cross Kids, 
Willian Wellington do Carmo.
O professor ressalta a importância dessa 
modalidade para as crianças. “É importante para 
desenvolver a coordenação motora, a lateralidade, a 
parte sócio emocional e também aprender o 
trabalho em equipe”.
Na Associação Atlética Ferroviária, o Cross Kids é 
oferecido para as crianças de 4 a 11 anos e acontece 
toda terça e quinta-feira, das 18h às 19h, na Arena de
artes marciais e cross training.

FEVEREIRO
04/02 – Guilherme e Helluan
11/12 –  César Barbosa
18/02 –  Anderson Miro
25/02 –  Ed e Maycon

FEVEREIRO
DOM - 13/02 – Pedro Freire
DOM  - 20/02 – Art do Barulho
DOM  - 27/02 – Samba entre Amigos
SEG - 28/02 – Nota Samba

AGENDA SOCIAL

Sertanejo
Boteco

Almoço
no Clube

NOVA MODALIDADE:
CROSS KIDS!

QUA - 23/02 – FESTA A FANTASiA DA ACADEMiA


