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O clube está em ascensão. A Ferroviária está crescendo cada vez mais, os 
associados estão permanecendo e frequentando constantemente o 
clube, o que signi�ca que estamos com baixa inadimplência. Isso mostra 
que estamos conseguindo atender, em grande maioria, os nossos 
associados. Sabemos que temos muitas coisas a melhorar, pedimos um 
pouco de paciência, pois buscamos atender a todos da melhor forma 
possível. A gestão Novo Tempo está no caminho certo, estamos 
reestruturando o clube, fazendo novas obras e melhorando a qualidade 
de cada setor, pensando sempre no bem-estar dos associados. Muitas 
coisas boas estão por vir, temos grandes planos para a Ferroviária.
Agradecemos a con�ança de todos os associados, esperamos que nos 
próximos meses o clube continue crescendo cada vez mais. Um grande 
abraço a todos: associados, colaboradores, diretores e conselheiros.

       Abril foi um mês especial para a Ferroviária, foi 
o mês em que o clube completou 92 anos. 
O início das comemorações foi marcado por uma 
missa de Ação de Graças, na Igreja Matriz. O Café 
com os Craques Alviverdes homenageou os 
antigos jogadores, além de reunir o passado e o 
presente, com os atuais jogadores. A grande noite 
de aniversário foi de rock ao som de Electricall e DJ 
Serginho.  A programação de aniversário ainda 
contou com passeio ciclístico, uma única edição 
da famosa Domingueira e show de Paulo Meyer e 
The Thunderheads.
Os tradicionais Botecos Sertanejos tiveram a 
presença de Renan Mareso, Banda Rodeio, Tadeu 
Alves, Renan Soares, Matheus Ivo e César Barbosa. 
Os Almoços no Clube contaram as apresentações 
com Pagode do Jappa, Dilleto, Vanessa Silva, Lia de 
Oliveira, Fabiano Magalhães e Silvio Macruz.
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A academia da Associação Atlética Ferroviária está 
ativa desde 2005, e com o passar dos anos foi 
necessário acompanhar a evolução dos 
equipamentos e trazer modernidade para o local. 
Em parceria com a Movement, empresa de 
aparelho �tness, o clube adquiriu 22 novos 
equipamentos. “A Movement é uma marca 
conceituada, que está presente em todo pais e 
que abastece todas as academias de alto porte da 
região, escolhemos a marca pela alta qualidade 
em seus equipamentos, que possibilita mais 
conforto para o nosso associado”, esclareceu o 
Presidente do Clube, Julio Cesar Piorino.
Os associados já podem desfrutar de cinco novos 
equipamentos, que já se encontram no clube, os 
outros 17 chegarão em breve. 
“Os equipamentos são de alta tecnologia e com 
formato anatômico, o que proporciona mais 
qualidade nas execuções dos movimentos”, 
explicou o Presidente do Clube sobre os 
benefícios que os associados irão adquirir.
O alto investimento, de mais de R$250 mil, foi 
possível conforme a receita foi entrando no clube. 
Além dos novos equipamentos, a academia 
recebeu uma nova pintura, duas novas catracas 
foram adquiridas e também materiais para as 
modalidades de vôlei; natação e arte marciais. 
A gestão Novo Tempo planeja fazer a troca de 
todos os equipamentos, a estimativa é de R$700 
mil para esta ação. “Em breve iremos fazer novos 

investimentos na academia, para que em dois anos, 
no máximo, todos os equipamentos estejam 
totalmente reformulados e que sejam de alto 
padrão, pois nossos associados merecem a melhor 
qualidade para treinar”, �nalizou Julio Cesar Piorino. 

FERROVIÁRIA ADQUIRE NOVOS EQUIPAMENTOS 
PARA A ACADEMIA

Novos 
Equipamentos 
Aeróbicos



No dia sete de maio, a partir das 20h, a Associação Atlética Ferroviária realiza mais uma edição do Baile do 
Hawaii. As atrações con�rmadas são: Banda Rodeio, DJ Spinelli, Banda Vixê Mainha, DJ Serginho, 
Leonardo Bessa e Bateria Ritmo Quente. As apresentações irão acontecer em dois locais: Na Arena de 
Artes Marciais e no Deck 10. O ginásio irá funcionar como praça de alimentação com diferentes Food 
Trucks e mesa de frutas, além de um backdropp para tirar sel�es. Inicialmente, o Baile do Hawaii 
aconteceria em fevereiro, mas, devido ao agravamento da Covid-19, o evento foi adiado e remarcado para 
o mês de maio, período em que os casos de corona vírus estão mais baixos e os protocolos de segurança 
estão menos rígidos. 

Para a Associação Atlética Ferroviária é uma honra ser o local que muitas famílias escolhem para se 
divertir e praticar esportes, visando melhorar cada vez mais o conforto dos associados, o clube irá 
implementar mais uma obra: um novo banheiro família com chuveiros. 
Devido ao crescimento do clube, e consequentemente de associados, a quantidade de crianças 
aumentou nesse último ano, por este motivo o novo banheiro família está sendo construído.
O Presidente da Diretoria Executiva, Julio Cesar Piorino, apontou outro motivo para a obra. “Muitas 
crianças acabam saindo de um esporte e indo para outro havendo a necessidade de tomar banho. 
Diante dessas necessidades o novo banheiro família será mais completo e irá atender tanto os pais 
quanto as mães, além das pessoas portadoras de necessidades especiais”.
A nova construção será ao lado do banheiro masculino, em frente às saunas. A obra teve início em março 
e será entregue em junho.

HAWAII É AQUI!

CLUBE CONTARÁ COM UM NOVO 
BANHEIRO FAMÍLIA
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Uma das modalidades esportivas que a Associação Atlética Ferroviária tem muito orgulho é o Futebol 
Feminino.   A modalidade é jogada no Brasil há mais de 100 anos, porém só foi legalizada há 26 anos. Até 
então, o futebol feminino era praticado de forma extrao�cial, somente em 1983 que surgiram os primeiros 
times pro�ssionais. Na Ferroviária, os treinos de Futebol Feminino acontecem todas as segundas e 
quartas-feiras, às 20h, no Campo Society.
A professora, Natália Guedes, explica como funcionam as aulas. “As aulas têm duração de 1h30, sendo de 
15 a 20 minutos de aquecimento, depois 15 minutos de fundamentos educativos como: domínio de bola; 
passe; chute e controle de bola, buscando aperfeiçoar o trabalho individual e em equipe. O tempo 
restante aplicamos o que foi aprendido em jogo. Não existe um placar, todas se ajudam e aprendem ao 
mesmo tempo”.
A idade mínima para participar dos treinos é 13 anos. Vale ressaltar que para a pratica de qualquer 
modalidade esportiva é realizada uma avaliação física com pro�ssionais da saúde.

As aulas de Fit Livre Dance auxiliam na queima de 
calorias por meio de coreogra�as modernas, além 
de ser uma ótima opção de diversão.
“As aulas possuem duração de 50 minutos, com 
movimentos que vão do básico ao avançado, 
trabalhando a parte cardiorrespiratória e 
muscular, além de agilidade e memória cognitiva” 
esclareceu a professora da modalidade, Patrícia 
Salgado.   
O Fit Livre Dance não possui um ritmo de dança 
especi�co, abrange diversos estilos, como axé; 
sertanejo; funk; reggaeton; entre outros, em 
resumo, são músicas que fazem ou �zeram 
sucesso. O objetivo é fazer agradar todos os 
adeptos da modalidade.  
As trilhas sonoras das aulas são em torno de 20 
músicas, tanto nacionais e internacionais. As aulas 
são tanto para o público feminino, quanto 
masculino, a partir de 14 anos de idade.

FUTEBOL FEMININO REÚNE AMANTES 
DA MODALIDADE

FIT LIVRE DANCE É SUCESSO NA FERROVIÁRIA

Prof. Patrícia Salgado

Prof. Natália Guedes



As artes marciais são técnicas de lutas individuais 
ligadas a defesa pessoal. Como exercício físico, 
auxiliam na �exibilidade, postura, fortalecimento 
dos músculos e controle da respiração. 
Como exercício comportamental, as Artes 
Marciais auxiliam no equilíbrio e a desenvolver 
re�exos.
Na Associação Atlética Ferroviária há cinco 
modalidades de Artes Marciais: Capoeira (Mestre 
Vera Moranguinho), Muay Thai (Instrutor Ricardo), 
Jiu Jitsu (Professor Julio César), Taekwondo 
(Mestre Guto Guarnieri) e Judô (Professor Felipe 
Guimarães).  
Para auxiliar na gestão das modalidades, as Artes 
Marciais contam com o apoio do diretor Carlos 
Bicho, que explica as características dos adeptos 
dos esportes no clube. 

DIRETORIAS 

DIRETORIA DE ESPORTE
E LAZER: 
ARTES MARCIAIS

“Todas as pessoas podem praticar: iniciantes; 
intermediários e avançados, tanto crianças; 
adolescentes; adultos e terceira idade. 
Os atletas aprimoram suas técnicas e os que 
desejam competir e se tornar pro�ssionais 
conseguem, mas também temos espaço para 
aqueles que buscam ganhar massa muscular, 
emagrecer ou ter um hobby”. 
Os dias e horários de cada modalidade podem ser 
conferido no site do clube e no balcão da 
academia.

A Diretoria de Manutenção é de grande importância 
para o clube, é por meio dela que todos os problemas 
relacionados ao funcionamento do clube são 
rapidamente resolvidos, para que os associados 
consigam usufruir das dependências do local de 
forma segura.
O setor é administrado por três pessoas: O Diretor 
Luciano Fritisch e os Coordenadores Claudemir Pires 
e José Carlos dos Santos.
“Trabalhamos de forma preventiva e corretiva, 
vistoriando diariamente cada setor do clube para 
sanar rapidamente os problemas, de forma a não 
impactar os associados”, relatou Luciano Fritisch.
 “A manutenção está sempre atenta para resolver 
todos os imprevistos que podem ocorrer para o não 
funcionamento do clube, sendo assim nossos 
colaboradores da manutenção estão prontos para 
atender todas as solicitações de intervenções que 
sejam solicitadas pelos demais setores do clube”, 
completou o Claudemir Pires.
Além do Diretor e Coordenadores, a manutenção 
possui dez colaboradores, que atuam nas áreas de 
estacionamento, limpeza e reparos gerais.

“O bom trabalho é graças ao perfeito entrosamento 
do setor com a Gestão do nosso Presidente, que 
está sempre focado em atender todas as nossas 
solicitações”, �nalizaram os responsáveis pela 
Diretoria de Manutenção.

CONHEÇA ALGUMAS DAS DiRETORiAS DO CLUBE!

DIRETORIA DE MANUTENÇÃO É RESPONSÁVEL PELO ZELO 
DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE
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CLAUDEMIR
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COORDENADOR
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DiRETOR



A Diretoria Social é o braço forte da Gestão, pois é 
responsável por realizar a programação de todos 
os eventos, buscando agradar todos os gostos dos 
associados e visitantes, propondo a diversi�cação 
dos eventos com sertanejo; pagode; rock; pop 
rock, som Retrô, com as Noites do Passinho e 
stand up para a galera dar risada, sempre em 
parceria com a Diretoria de Lanchonete, que 
proporciona ótimas opções gastronômicos.
“Durante a pandemia tivemos nosso trabalho 
prejudicado e nos limitamos às ações como venda 
de Feijoada, que ajudou a movimentar o clube 
quando estava fechado”, explicou o Diretor Social, 
Alexandre Pió, sobre o trabalho da diretoria 
durante a pandemia. 
Com a retomada dos eventos, os tradicionais 
Boteco Sertanejo e o Almoço no Clube voltaram a 
ser realizados, agora, a agenda de grandes 
eventos está sendo planejada e irá começar neste 
mês de maio com Baile do Hawaii e na sequência 
uma Festa Junina, além de apresentações de stand 
up e eventos gastronômicos.
"Quero agradecer a todos nossos membros da 

DIRETORIA SOCIAL É ENCARREGADA PELA ORGANIZAÇÃO 
DE EVENTOS DO CLUBE

Diretoria Social e nossos funcionários pelo apoio, 
e ao presidente Julio e vice Cabral. Cresci como 
associado dentro do clube e já colaborei como 
estagiário, gerente, conselheiro e hoje como 
Diretor, sempre buscando fazer o melhor pela 
nossa Ferroviária", declarou Alexandre Pió.
A Diretoria Social é formada pelo Diretor, 
Alexandre Pió, a Coordenadora Social, Tatiane 
Morais e a Comissão Social, com os membros 
Messias Moreira e Domingos de Oliveira Reis.

A Diretoria Jurídica é composta pela Comissão de 
Justiça Disciplinar, formada por quatros membros: 
Helder Souza Lima, Pedro Leandro de Azevedo, 
Joel Mota Junior e Benedito Elias Salum.
 A comissão tem por objetivo resolver con�itos 
entre os sócios e entre os sócios e os funcionários. 
O advogado, Helder Souza Lima, explica como 
funciona o órgão. “Toda vez que tiver que aplicar o 
estatuto como regra de convivência no âmbito da 
Ferroviária, a Comissão de Justiça Disciplinar atua 
no sentido de resolver aquele con�ito e esclarecer 
alguns pontos no sentido de que alguém precisa 
mudar de opinião, que precisa ter uma atitude 
diferente”. Após a apuração dos fatos de cada 
ocorrência, os membros da Comissão se reúnem 
para tomar as medidas cabíveis, que pode ser uma 
advertência por escrito, uma suspensão e até 
exclusão do clube, dependendo da gravidade da 
infração cometida.  Cada caso é analisado de 
forma imparcial, para que todo envolvido seja 
ouvido. “Damos o pleno direito de defesa para o 
associado, de forma que temos tido sucesso nessa 
empreitada, no sentido de que o sócio quando 
passa pela comissão disciplinar ele di�cilmente 
comete de novo a in�ação, acaba tendo 

consciência de que é preciso obedecer às regras 
e conviver em harmonia com os demais 
associados e funcionários de forma a manter o 
ambiente familiar”, esclareceu o advogado.
A Diretoria Jurídica sempre faz o possível para 
aconselhar, orientar e conscientizar os 
associados, para eles tenham disciplina 
consciente, de que eles têm deveres, obrigações 
e direitos, mas que não podem abusar dos seus 
direitos, pois é preciso respeitar as regras de 
convívio coletivo.

DIRETORIA JURÍDICA PREZA PELO BOM CONVÍVIO NO CLUBE
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Março
Nome: Andressa Mayara Martins 
Cargo: Operadora de caixa
Tempo de serviço: 6 meses

Abril
Nome: Felipe Guimarães 
Cargo: Professor de Judô e Pilates 
Tempo de serviço: 12 anos

MAIO
06/05 –  Cadu Santos
13/05 –  Zane e Thiago e Gustavo Gael 
20/05 –  Renan Mareso
27/05 – César Barbosa

MAIO
01/05 –  Samba Entres Amigos
15/05 –  Nota Samba 
22/05 –  Alan Jones
29/05 – Batukaí

AGENDA SOCIAL

Sertanejo
Boteco

Almoço
no Clube

FUNCIONÁRIO DO MÊS

SÁB - 07/05 – BAiLE DO HAWAii
SÁB - 28/05 –  NOiTE DO PASSiNHO 3


