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        O crescimento do clube está sendo visível, 
devido ao trabalho administrativo que está sendo 
feito, o retorno de associados e novos associados. 
O retorno das atividades do clube está sendo um 
sucesso!
Nós temos muitos atrativos para os associados, e 
estamos conseguindo fazer um bom trabalho para 
seguir em frente durante a pandemia, sempre 
seguindo os protocolos sanitários, trazendo 
segurança para os associados exercerem suas 
práticas esportivas e lazer no clube.

A Gestão Novo Tempo está desenvolvendo um 
grande trabalho de melhorias no clube, em 
praticamente todos os setores, como manutenção, 
academia, artes marciais e lanchonete. Algumas 
das novidades já podem ser observadas, como 
reabertura do Deck 10, retorno da pista de dança e 
a Quarta do Boteco. Outras novidades poderão ser 
vistas em breve, como a expansão da lanchonete, 
cozinha e a pista de dança do clube, além da 

        O mês de fevereiro contou com grandes 
músicos nos eventos da Associação Atlética 
Ferroviária, como Guilherme e Helluan, César 
Barbosa, Anderson Miro, e Ed e Maycon no Boteco 
Sertanejo. Para animar o Almoço no Clube, o som 
foi por conta de Pedro Freire e Fabiano Magalhães.
Fevereiro ainda teve uma programação de carnaval 
para os associados, com pula-pula, carrinho de 
pipoca e pintura facial para as crianças, além de 
dança na piscina com o Rhass e som ao vivo com 
Nota Samba, Samba entre Amigos e André Moura. 
O carnaval ainda contou com o tradicional bloco da 
academia com Walesom e aulas temáticas.
A Noite do Passinho contou com a apresentação de 
DJ Serginho e DJ Adriano K, relembrando os bons 
tempos da famosa Domingueira da Ferrô, com o 
melhor dos anos 80 e 90.
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cobertura do corredor que dá acesso a piscina 
aquecida e sauna e também faremos reparos no 
telhado do ginásio poliesportivo e a troca da lona 
localizada não área da lanchonete

Nós não estamos medindo esforços para trazer 
cada vez mais melhorias para o clube, mesmo 
mantendo a mensalidade por um preço acessível.

Estamos fazendo muitas benfeitorias no clube e 
�camos felizes com a con�ança dos associados em 
nosso trabalho.

EVENTOS

DJ Serginho e DJ Adriano K
agitaram a A Noite do Passinho

Pedro FreireGuilherme e Helluan

César Barbosa
no Boteco Sertanejo

Banda
Nota Samba



        O almoxarifado é o setor que consiste em 
estocar produtos que serão utilizados pela 
empresa, como produtos de limpeza, higiene e 
alimentação. 
Na Associação Atlética Ferroviária, a 
Coordenadora de Almoxarifado é Ana Flávia 
Gomes, ela explica como o setor funciona no 
clube. “O almoxarifado �ca fechado e funciona 
com horário, há funcionários que realizam a 
entrega dos produtos estocados para os demais 
setores”.
É de suma importância que uma boa organização 
e um bom controle de mercadoria seja realizado, 
para que o setor funcione corretamente, de 
modo que não haja perca e prejuízos. “O controle 
de mercadorias do almoxarifado é feito por um 
sistema, uma contagem semanal, no qual 
veri�camos o que precisa ser comprado, prazo de 
validade e outras informações a respeito do 
produto”, explicou Ana Flávia. 
O almoxarifado também precisa trabalhar em 
perfeita harmonia com os outros setores, 

     A lanchonete da Associação Atlética Ferroviária 
possui um novo coordenador, Mário Celso Ferreira, 
sócio assíduo desde 2016, mas frequentava o clube 
antes disso, nas famosas domingueiras da Ferrô, 
festa que conheceu sua esposa e estão casados há 
25 anos. Mário também frequenta e auxilia na 
Baixada.
Nesses seis anos de associado, Mário realizou alguns 
eventos, como Festa Julina Comunitária (2019), 
Noite da Pizza (2019) Retrô Bene�cente em prol do 
Lar das Crianças Irmã Julia (2019) e a Retrô em comemoração aos 60 anos da Baixada (2021).

“Me sinto honrado pela con�ança em mim depositada, 
e principalmente entusiasmado com esse novo desa�o 
pessoal”, declarou o novo diretor sobre assumir a 
direção da lanchonete.
Mário explica como pretende trabalhar com equipe. 
“Vou adotar uma comunicação que seja boa para cada 
colaborador, sendo consistente e buscando o 
engajamento com as de�nições das responsabilidades 
de cada um, elogiando mais e criticando menos”.
Para o futuro da lanchonete, o diretor da lanchonete 
pretende ampliar a cozinha, modernizar a lanchonete 
e principalmente, melhorar o atendimento aos 
associados, evitando �las nos caixas e balcão.

MARIO CELSO FERREIRA
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DA LANCHONETE

Mario Celso Ferreira

principalmente com a lanchonete e a cozinha, a 
Coordenadora explica o motivo. “Os três setores 
precisam estar sempre se comunicando, pois o 
almoxarifado que controla o estoque e consumo 
da lanchonete e da cozinha, estes setores 
também precisam informar as quantidades de 
cada mercadoria que precisam, pois se o 
almoxarifado não comprar, falta mercadoria para 
ser vendida”.
Para a Ana Flávia o objetivo é sempre aperfeiçoar 
e manter o almoxarifado organizado, mantendo o 
controle atualizado e prezando pela comunicação 
entre setores. 

ALMOXARIFADO: SUCESSO PARA
O CONTROLE DE MERCADORIAS

Equipe da Lanchonete

José Cabral, Ana Flávia e Júlio Piorino



Sempre visando o bem-estar e a melhor 
qualidade de vida do associado, a Gestão Novo 
Tempo realizou grandes investimentos na área de 
manutenção, no Society e na Arena de Artes 
Marciais e Cross Training. 
A área de manutenção contou com melhorias no 
cuidado e zelo das dependências do clube. O 
Society recebeu 12 holofotes de LED de 200 watts, 
com o objetivo de economizar energia e deixar o 
local bem iluminado. Já a Arena de Artes Marciais 
e Cross Training receberam novos equipamentos, 
que estarão disponíveis para os associados no 
início de março.

“Veri�camos a necessidade de cada setor do clube 
e avaliamos os locais que mais precisavam de 
benfeitorias, e assim, aplicamos o valor que era 
necessário para suprir essas defasagens”, explicou 
o Presidente da Diretoria Executiva da Associação 
Atlética Ferroviária, Julio Cesar Piorino. “Portanto, 
o associado irá poder aproveitar ainda mais as 
modalidades esportivas oferecidas no clube”, 
completou.
Mais investimentos estão nos planos da Gestão 
Novo Tempo, como a obra de expansão da 
cozinha, lanchonete e pista de dança, além da 
cobertura do corredor que dá acesso as saunas e a 
piscina aquecida. As obras se iniciam em no início 
de março. 

Devido a pandemia de Covid-19, diversos setores 
tiveram que fechar suas portas, e com a Associação 
Atlética Ferroviária não foi diferente, devido a 
decretos do Governo do Estado de São Paulo e da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, o clube teve que 
paralisar suas atividades até que um novo decreto 
fosse emitido. 
Por estas condições muitos associados não 
conseguiram pagar a mensalidade, que é a maior 
receita do clube, por este motivo não foi possível 
manter o salário dos professores no ano de 2021.
Com o passar do tempo e melhora no quadro 
pandêmico, o clube voltou a funcionar, os sócios 
retornaram, acordos foram feitos e novos associados 
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chegaram. Dessa forma, o principal objetivo da 
Gestão Novo Tempo, de Julio Cesar Piorino e José 
Cabral, foi pagar esses valores em atraso, que 
começaram a ser pagos em fevereiro de 2022. 

ACORDO COM PROFESSORES

Novos equipamentos
para o Cross Training 

Artes Marciais recebeu novos equipamentos

Society recebeu 12 holofotes 
de LED de 200 watts

Julio Cesar Piorino e Guto Vinhas



O Futebol Society é uma modalidade consagrada 
na Associação Atlética Ferroviária, chegando ao 
clube no ano de 2000, devido a solicitações dos 
associados. 
 “Os sócios chegam ao local e é feita uma lista de 
acordo com a ordem de chegada, assim formamos 
os times, seis atletas e um goleiro para cada time. 
Fazemos um sorteio para ver a ordem que os times 
entram em campo e distribuímos os coletes, por 
�m, fazemos nossa tradicional oração e iniciamos 
o jogo, explicou o Coordenador do Society, 
Benedito Adalberto Tuão, também conhecido 
como Pinda. 
Na Ferroviária os jogos acontecem segunda e 
quarta, das 18h às 20h, e sábado das 15h às 19h, e 
cada partida dura de 10 a 15 minutos. Os jogos são 
divididos por idade, na segunda jogam de 20 a 35 
anos e na quarta para acima de 40 anos.
Na terça e quinta-feira têm aulas de funcional com 
o professor Guina, em que são realizados testes de 
aptidão, e no �nal ele é feito um jogo entre os 
participantes.
“Qualquer sócio pode participar e jogar, desde 
que seja no dia de sua faixa etária, e também que 
tenha calção e meião verde, por ser a cor da 
Associação Atlética Ferroviária”, esclareceu Pinda.
As principais diferenças entre o Futebol de Campo 
e o Futebol Society são que o Society possui 
tempo de jogo e tamanho de campo menor, além 
de grama sintética e também menos jogadores.  

VOLEIBOL É 
SUCESSO NO CLUBE

SOCIETY REÚNE 
AMANTES DO 
FUTEBOL

Jó e Pinda - Coordenadores do Society

O Voleibol é uma pratica esportiva em que o 
objetivo do jogo é não deixar que a bola caia em 
seu lado da quadra, mas deve fazer com que ela 
caia na quadra do time adversário. O jogo é 
composto por três sets, sendo que cada um 
termina quando um time chega a 25 pontos.
Na Associação Atlética Ferroviária os treinos da 
modalidade acontecem às segundas, quartas e 
sextas-feiras, em três horários: 18h (iniciação), 19h 
(intermediário) e às 20h (avançado). Porém, a 
turma de iniciantes não ocorre na segunda-feira.
“Na turma de iniciação são ensinados os 
fundamentos do Voleibol e nas turmas 
intermediaria e avançada fazemos um bate-bola”, 
explicou a Coordenadora do Vôlei, Josiane 
Monteiro Porto dos Santos. 
Os fundamentos do Voleibol são cinco: saque, 
ataque, bloqueio, levantamento e recepção. Para 
que um aluno avance de turma é feita uma 
avaliação. “Conforme vão melhorando nos 
fundamentos os alunos avançam de nível”, 
esclareceu Josiane.
A modalidade estreou no clube em 2019, por 
iniciativa da associada Marlene de Paula, que 
praticava Vôlei e acreditava que o clube teria 
estrutura para trazer a modalidade. Hoje, as três 
turmas contam com mais de 40 alunos ao todo.
Os alunos interessados em praticar Voleibol 
devem comparecer na quadra durante o horário 
da aula e procurar a 
Coordenadora Josiane, ou o 
Professor Carlinhos. 
“Vamos fazer uma 
avaliação com a pessoa 
para veri�car em qual 
turma se encaixa e 
também uma bate-bola 
para ver como se sai”, 
relatou Josiane. 

Josiane Monteiro



ÁRVORE É REMOVIDA
PARA SEGURANÇA
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A grande árvore, localizada entre o campo do 
Society e o estacionamento, precisou ser retirada, 
pois apresentou riscos tanto para os associados e 
colaboradores, como para a população em geral 
que transita na Avenida Dr. Francisco Lessa Junior.
“A árvore podia cair a qualquer momento que 
houvesse chuva e vento forte, pois o tronco estava 
muito pesado para a raiz sustentar, além das raízes 
�carem expostas. Era uma árvore de 30 metros e 
sua galhada podia chegar a 800 kg, caso caísse 
poderia causar danos ao prédio que existe do 
outro lado da avenida e machucar alguém no 
clube ou fora, além de poder cair em cima de algo”, 
explicou o Coordenador de Segurança, Carlos 
Chinachi. 
O principal objetivo dessa ação é preservar a 
segurança dos usuários do clube e da avenida que 
passa ao lado, zelar sempre pelo bem-estar de 
todos.
“O ideal é plantar árvores no clube que não cresça 
tanto e que a raiz não seja grossa e não muito 
cumprida, e se possível, não plantar perto de 
muros e em locais com muita construção”, 
salientou o Coordenador de Segurança. 

Vale ressaltar que antes de qualquer retirada de 
árvore, foi realizado um estudo da Secretaria do 
Meio Ambiente, em que foi 
constatado que era 
necessário a remoção 
completa da árvore, 
para segurança de 
todos.

Carlos Chinachi
Coordenador 
de Segurança

Atualmente, a Associação Atlética Ferroviária está 
trabalhando para que toda documentação do clube 
�que em dia na Prefeitura.
Uma das ações que está sendo feita é a atualização 
dos desenhos das dependências do clube, por meio 
de uma planta ilustrada no sistema AutoCad, em 
que serão acrescentados todos os prédios novos 
que há no local.
“O clube tem muitas construções que não estão nos 
registros da Prefeitura, como a Arena de Artes 
Marciais e Cross Training, a piscina aquecida, o 
estacionamento, a lanchonete do Society, algumas 
partes da lanchonete e algumas divisões internas”, 
esclareceu Luiz Antônio da Fonseca Bondioli, 
Conselheiro do clube 
responsável pelos 
procedimentos de 
regularização e que 
também atua como 
Engenheiro Civil. 

O Conselheiro 
também ressaltou a 
principal di�culdade 
desta ação e como 
estão fazendo para 
sanar. “Não tínhamos um 
arquivo pronto para atualizar os 
desenhos, tínhamos apenas cópias. Então, estamos 
copiando os desenhos que já tinham e atualizando 
com os novos prédios no AutoCad, assim, 
futuramente, quando precisar atualizar novamente 
será possível atualizar no sistema”. 
Quando os desenhos estiverem prontos serão 
encaminhados para a Prefeitura aprovar, em 
seguida, um engenheiro da instituição municipal irá 
comparecer ao clube para conferir todas as áreas e 
medidas. 
A regularização do prédio é de grande importância, 
pois é através dela que se paga o IPTU. 
 Outra ação que está sendo realizada é regularização 
dos Instruções Técnicas dos Bombeiros, como a 
instalação e a sinalização de extintores, hidrantes, 
saídas de emergências e demais sinalizações de 
segurança, para que seja possível obter o Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Luiz Antônio
Bondioli



Uma vez por mês, a Diretoria Executiva da 
Associação Atlética Ferroviária se reúne para 
avaliar e tomar as decisões necessárias para que o 
clube continue funcionando corretamente. 
“Nas reuniões abordamos as melhorias para os 
associados, discutimos os pontos de investimento 
e avaliamos o que foi realizado e o que podemos 
realizar, então essas reuniões são muito 
importantes e produtivas para o clube e o 
desenvolvimento do nosso trabalho”, ressaltou o 
Presidente da Diretoria Executiva, Julio Cesar 
Piorino.

Na reunião do mês de fevereiro os assuntos 
discutidos foram os plantonistas do �nal de 
semana, possibilidade de abertura de um novo dia 
para a modalidade de voleibol e regras para 
melhorar o controle da sala de jogos e da quadra, 

A Quarta do Boteco é um evento inédito criado 
pela Gestão Novo Tempo, para que o associado 
possa aproveitar as atividades do clube e em 
seguida curtir um jogo de futebol com uma boa 
porção.
Os jogos de futebol a serem transmitidos são de 
acordo com o campeonato que estiver 
acontecendo, como o Paulistão e Brasileirão.
O cardápio do evento segue com as tradicionais 
porções que o clube oferece, como contra�lé, 
fritas e calabresa, porém o destaque é a mais nova 
porção do clube: porção de torresmo 
acompanhada de anéis de cebola, ovo de 
codorna, amendoim e mandioca, por R$ 42,00. O 
evento irá ocorrer todas as quartas-feiras com 
pratos diferentes a cada dia.
A primeira Quarta do Boteco aconteceu em nove 
de fevereiro, o evento foi um sucesso e houve a 
transmissão do jogo São Paulo x Santo André. 

DIRETORIA EXECUTIVA
SE REÚNE PARA
TRAZER MELHORIAS
AO CLUBE

FERROVIÁRIA
REALIZA A 
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além de investimentos e expansão da lanchonete e 
cozinha. São assuntos que visam trazer melhor 
qualidade de vida para o associado e melhor 
controle do clube.
A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente, 
Vice-Presidente, diretores nas áreas administrativa, 
�nanceiro, social, saúde, segurança, patrimônio, 
esporte e lazer, manutenção, jurídica, lanchonete e 
assessoria.  Além da comissão administrativa, 
social, de segurança, manutenção, esporte e lazer, 
patrimônio e jurídico.

Quarta 
do BotecoQuarta 
do Boteco

Julio Piorino e José Cabral



AGENDA SOCIAL

FUNCIONÁRIO
DO MÊS

FEVEREiRO
Lidiane Leme de Jesus

Vinhas Scacchetti
Professora de Jump,

G.A.P, musculação 
e avaliadora física
17 anos no clube

JANEiRO
Dara Raquel 
Rodrigues de Oliveira 
Ajudante Geral
4 anos no clube

Sertanejo
Boteco MARÇO

04/03 SEX – Zane e Thiago e Matheus Ivo
11/03 SEX – Willian e Diego
18/03 SEX – Renan Mareso
25/03 SEX – César Barbosa

Almoço
no Clube

MARÇO
01/03 TER  – André Moura
06/03 DOM – Mosquito do Cavaco e sua Batucada
13/03 DOM  – Zé Ubatuba
20/03 DOM  – Luís Sales
27/03 DOM  – Magrão Samba


