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FERROViÁRiA FECHA
PARCERiA COM A EQUiPE DE
FUTEBOL FEMiNiNO DA CiDADE

FERROVIÁRIA É CAMPEÃ
DO FUTEBOL QUARENTÃO

CLUBE REALiZA PRiMEiRO
 CAMPEONATO iNTERNO

 DE CROSS TRAiNiNG
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Com a necessidade de se adaptar à normas sobre a legislação de emissão de ruídos, a Associação Atlética 
Ferroviária está se adaptando a novos formatos de eventos sociais, para garantir lazer aos seus associados 
e visitantes. A nova era de eventos teve início com o Domingo dos Namorados, ao som de Diego Luz, e 
exposições de empresas parceiras na área de moda, acessórios, estética e produtos naturais. Ainda 
seguindo a temática do dia dos namorados, houve uma corrida de cinco quilômetros nos bairros 
arredores do clube, com as categorias feminino, masculino e casal, além de um almoço dançante com o 
professor de dança de salão, Alexandre Botelho, ao som de Lia de Oliveira.
O mês contou com mais uma edição do Feriado no Clube, com Fabiano Magalhães e aulões de 
Taekwondo, Crosstraining e Recreação.
A Festa Junina do clube foi um sucesso! Teve jogos juninos, como pescaria; tomba lata; rabo no burro e 
muitas outras. A alimentação foi por conta de food trucks e música ao vivo com Bruno e Hyago, além de 
apresentações das turmas de dança do clube.

EDITORIAL
A Associação Atlética Ferroviária passa por um 
período de reestruturação e modernização em 
diversos seguimentos, como a  lanchonete, que 
está sendo reformulada por meio de um cardápio 
com mais opções, além dos lanches, que estão 
fazendo sucesso, a gestão Novo Tempo 
implantou pastéis e caldinhos com preços 
acessíveis.
O Clube ainda segue aguardando a decisão da 
Promotoria de Justiça para retornar com os 
eventos noturnos. A Ferroviária está fez toda a 
adequação técnica solicitada para ajustar a 

sonorização do ambiente.
Mesmo não realizando eventos noturnos, o Clube 
continua crescendo. A Diretoria Executiva continua 
investindo em novos equipamentos, modernização 
de setores e incentivando as competições 
esportivas.

EVENTOS

JULiO
PiORiNO
PRESiDENTE
DA DiRETORiA 

Corrida dos Namorados

Festa junina

Almoço dançante
Fabiano Magalhães



No domingo, 19 de junho, a A.A Ferroviária e o 
Bandeirante F.C se enfrentaram no Estádio José 
Rodrigues Alves, o São Paulinho, para a �nal do 
Campeonato Sênior 40, conhecido como 
Quarentão. 
A Associação Atlética Ferroviária sagrou-se 
campeã por dois a um, com gol dos jogadores 
Juninho e Marcão.
Os jogadores Marcos Rogério Rodrigo (Marcão) e 
Gisiel Rezende, do time alviverde, foram os 
melhores jogadores de suas posições: artilheiro e 
goleiro, respectivamente. 
Organizado pela Liga Pindamonhangabense de 
Futebol, o jogo teve início às 10h30 e contou com 
muitos torcedores animados, que encheram as 
arquibancadas com as cores verde (Ferroviária) e 
vermelho (Bandeirante).
“Foram anos correndo atrás do título e agora 
conseguimos ser os campeões da cidade. O jogo 
da �nal foi difícil e de grande importância para os 
jogadores, que deram o melhor de si no campo, e 

graças a isso conseguimos vencer! ”, declarou o 
Capitão do time e Diretor de Esporte e Lazer do 
clube, André Dias. Neste ano, foi a terceira vez que a 
Ferroviária participou do Campeonato.
Uma carreata, transportando o troféu, foi realizada 
até o Estádio Dr. Antônio Pinheiro Junior, o campo 
da Ferroviária, onde iniciou o terceiro tempo com 
uma boa comemoração pela conquista do título. 
Durante todo o campeonato, o time alviverde 
possuiu seis vitórias, um empate e uma derrota. 
O Quarentão teve início em 10 de abril e contou com 
nove jogos até a �nal. 

FERROVIÁRIA É
CAMPEÃ DO 
CAMPEONATO
SÊNIOR 40

Diretor de Esporte 
e Lazer do clube,
André Dias



O Judô é uma das modalidades de artes marciais 
mais conhecidas no mundo. Na Associação Atlética 
Ferroviária as aulas têm muitos adeptos, dentre eles, 
Anna Klara da Silva, que vem conquistando diversos 
títulos.
Anna Klara tem 11 anos, e começou a praticar Judô 
aos seis. “Meu pai queria que eu �zesse uma aula 
experimental, eu falava que não iria gostar, pois 
achava que era um esporte só para meninos, mas 
não é não! Desde então passei a amar o Judô”, 
revelou a judoca.
Após dois anos de treinamento, Anna passou a 
participar de competições para iniciantes. “Depois 
me tornei judoca federada e a participar de mais 
competições. Hoje possuo mais de 30 títulos”, 
explicou. 
Anna Klara compete na categoria sub 13 até 38 kg, e 
destaca quais são as principais di�culdades. “Eu sou 
baixinha perto das outras meninas e também 
preciso �car atenta para manter o peso, se não 

preciso mudar de categoria”.
Desde quando passou a treinar na Ferroviária, Anna 
já participou de cinco competições, nas quais 
conquistou quatro títulos de campeã e um quarto 
lugar. Agora, o foco é treinar para o Campeonato 
Interregional e Regional, com o objetivo de 
conquistar uma vaga para o Campeonato Paulista.
“Pretendo aprimorar o meu aprendizado para trazer 
mais resultados para o Clube e para cidade, pois 
gosto muito de praticar Judô, pois é algo que me 
traz prazer, além de ajudar a ter mais disciplina e a 
trabalhar o meu psicológico”, informou Anna Klara. “ 
Quero agradecer a Ferroviária, por meio da gestão 
Novo Tempo, pela oportunidade que me foi dada, 
pela estrutura e também ao meu Sensei Felipe 
Guimarães”, �nalizou.

A Bola Mágica Pinda Sport Clube e a Associação Atlética Ferroviária fecharam parceria, com o apoio da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, para a realização do Campeonato Paulista da Primeira Divisão Feminino 
(A1).
Para que o Campeonato possa ocorrer, serão feitas adequações no Estádio Dr. Antônio Pinheiro Junior. As 
laterais do campo passarão a ter quatro metros de recuo (atualmente são dois metros). O valor do 
investimento será de R$ 150 mil.
“Com essa obra, a Ferroviária será a única instituição com um campo de futebol com as medidas o�ciais para 
receber jogos de grande porte na cidade”, ressaltou o Presidente do Clube, Julio Piorino. 
“A parceria aconteceu por conta da grande amizade entre os dirigentes do Clube e a Bola Mágica, e está 
sendo um marco para a cidade de Pindamonhangaba”, explicou o treinador do time, Marcos Derrico, o Nenê. 
Além dos jogos o�ciais, a equipe de futebol feminino irá treinar no clube e participar de jogos amistosos e 
interações com os associados. O primeiro amistoso ocorreu no dia oito de junho com o time de Futebol 
Society Feminino da Ferroviária.

ATLETA DO CLUBE 
GANHA VISIBILIDADE
NO JUDÔ

BOLA MÁGICA E  FERROVIÁRIA FECHAM PARCERIA



A equipe de ciclismo, Pedal 10, foi criada em 2017, 
atualmente passou por uma reformulação, 
incluindo a equipe de iniciantes, Crocodilos.  A 
reestruturação foi realizada com o objetivo de 
motivar ainda mais a participação do clube nas 
competições, com isso, a busca pelo pedal 
aumentou, trazendo novos atletas. A frente da 
equipe estão os ciclistas e associados, Luiz Carlos 
Martins, Amanda Venuto e Clayton Bonifácio de 
Oliveira.
O Pedal 10 participa de competições municipais e 
estaduais, sendo as principais: Copa Vale, Desa�o 
Natureza, Big Bike e Letappe.
Recentemente, a equipe participou da primeira 
etapa do Desa�o Natureza, em Guaratinguetá. “A 
prova foi no domingo, 29 de maio. Participaram 11 
atletas do Pedal 10, seis conquistaram pódio. É um 
campeonato que vem gente do Rio de Janeiro, São 
Paulo e demais cidades do Vale, é uma prova que 
exige bastante técnica dos atletas, pois tem muito 
morro, descidas e estradas esburacadas”, explicou 
Luiz Carlos Martins.
Todos os atletas foram bem classi�cados, os que 
pegaram pódios foram os seguintes: Eugênio 
Pacheli (2° Lugar Sport Over 60), Silvana Máximo 
(2° Lugar Sport Over 45), Kleber de Sá (5° Lugar 
Sport sub 40), Leonardo Lacerda (2° Lugar Light 
Elite), Eduardo Simões (3° Lugar Light sub 45) e 
André Porto (4° Lugar Light sub 45).
 Para que a equipe possa se sair bem nas 
competições é preciso ter treinos constantes. “Para 
competição normalmente é grupo menor, de 2 a 5 
pessoas, no máximo, ou até mesmo sozinho para 
aumento de performance e foco em velocidade e 
resistência, pois cada atleta treina em um ritmo 
diferente”, explicou Clayton Bonifácio de Oliveira.

PEDAL 10: 
CONHEÇA A 
EQUIPE DE CICLISMO
DA FERROVIÁRIA

“Os treinos também são de acordo com uma 
planilha, onde os atletas trabalham as zonas de 
treinamento, sendo a zona 1, treino mais leve; zona 
2, intermediário e zona 3, onde o atleta chega um 
nível de 80% do seu rendimento”, salientou 
Amanda Venuto.
A equipe ainda possui vagas para quem deseja 
participar. “Temos algumas vagas ainda, são 
poucas, nosso único requisito é que os alunos 
devem participar de competições, nós também 
iremos analisar se esse atleta tem um preparo não 
só físico, mas também mental”, informou Luiz 
Carlos.
 O grupo ainda possui uma conta no Instagram 
(@pedal10.ferroviaria), na qual é possível 
acompanhar cada pedalada da equipe.

Luiz Carlos 
Martins e
Amanda
Venuto

Clayton
Bonifácio
de Oliveira



ACADEMIA E CROSS TRAINING RECEBEM
NOVOS EQUIPAMENTOS

CROSS TRAINING 
REALIZA PRIMEIRO
CAMPEONATO INTERNO

A Gestão Novo Tempo vem investindo pesado em 
equipamentos modernos e de qualidade. 
Há dois meses, a Ferroviária fechou parceria com 
Movement, empresa especiazada em aparelhos de 
exercícios físicos. Na primeira e segunda etapa 
chegaram 22 equipamentos, sendo quatro 
Bicicletas Horizontais, oito Bicicletas Verticais, duas 
Bicicletas de Spinning, uma Air Bike, um Power Hill, 
um Cross 45 Wide, um Supino Idea, uma Remada 
Idea, um RT Desenvolvimento, um Gluteo Idea e um 
Banco Abdominal.
Atualmente dois equipamentos novos estão 
chegando: O Shoulder Idea e o Leg Press Horizontal. 
“Com esses novos aparelhos visamos melhorar a 
performance dos nossos atletas e associados. Os 
equipamentos da Movemet permitem a execução 

No dia seis de agosto, a partir das 8h30, a 
Associação Atlética Ferroviária irá realizar o 
primeiro Campeonato Interno de Cross Training. O 
evento será apenas para associados, que treinam 
ou não a modalidade no Clube.
Serão três categorias: Iniciante (em trio), Scaled 
(em dupla) e RX (individual), cada categoria conta 
com 12 exercícios semelhantes, alterando o peso 
da carga.
“A ideia de fazer o Campeonato surgiu por meio da 
experiência dos nossos professores na área, pois é 
uma forma dos alunos interagirem e se 
prepararem para futuros campeonatos fora do 
Clube”, explicou o Coordenador da Academia, 
Márcio da Silva Julio, sobre a idealização do 
evento. 
O objetivo é difundir ainda mais a modalidade no 

Clube e motivar os alunos, sendo assim, haverá 
premiação de troféus para os três primeiros 
colocados de cada categoria e medalhas para 
todos os participantes.
“Os associados aceitaram a modalidade muito 
bem, tanto que cresceu muito rápido! Toda 
semana têm novos alunos chegando”, ressaltou 
Márcio da Silva Julio. 
As aulas de Cross Training ocorrem de segunda a 
sexta-feira às 6h30; 7h30; 8h30; 9h30;16h;17h; 
18h; 19h e 20h, aos sábados às 7h e 8h.

de exercícios com mais precisão e amplitude”, ressaltou 
o Presidente do Clube, Julio Piorino.
A modalidade de Cross Training também recebeu 
novos materiais, ao todo foram 82 anilhas, sete pares 
de katllebell e nove pares de dumbells, que já estão 
disponíveis para uso.
O investimento em equipamentos para a Academia e 
Cross Training foi em torno de R$ 60 mil.

Shoulder 
Idea 

Leg Press
Horizontal

Campeonato
 interno1º oº 

ARENA CROSS TRAiNiNG



A malha é um esporte em que discos de metal (as 
malhas) são lançados em direção a um pino, em que o 
objetivo é derruba-lo ou jogar a malha o mais 
próximo possível deste pino. É um esporte que exige 
precisão e boa pontaria. 
A modalidade pode ser jogada de forma individual, 
em duplas ou quartetos. Três pontos são 
conquistados para a equipe que arremessar a malha e 
acertar o pino, e um ponto é conquistado para cada 
malha que �car mais próxima ao pino
A Associação Atlética Ferroviária possui uma equipe e 
um campo de malha, localizado no Estádio Doutor 
Antônio Pinheiro Junior, na Rua Doutora Isaura de 
Toledo Silva, nº 45, no Jardim Boa Vista.
Os treinos do time são realizados todas as terças e 
quintas-feiras a partir das 18h30 e aos sábados, a 
partir das 9h.
“A nossa intenção é tornar nosso esporte mais 
popular, consequentemente atrair o público para 
prestigiar e praticar a modalidade. Estamos com uma 
equipe muito forte e buscamos os títulos com muita 
determinação, temos uma equipe experiente e 
jovem”, ressaltou o Coordenador da malha, Luís 
Antônio Soares, também conhecido como Ico.
O time irá disputar o Campeonato Paulista neste mês, 

Teve início a segunda fase da obra que visa expandir a 
lanchonete e a cozinha. Nesta etapa, as paredes da 
lanchonete estão sendo quebradas, para que o local 
possa �car maior, chegando até a parede do ginásio.
“Essa é a fase principal, e para não prejudicar o 
andamento da cozinha, a quebra das paredes está 
sendo feita por etapas, primeiro foi quebrada a parte 
perto do palco, e depois mais próximo a cozinha”, 
explicou o Vice - Presidente da Diretoria Executiva, 
José Cabral. “Quando for quebrar a parede da 
cozinha, o setor será remanejado”, completou.
A primeira fase foi a inserção de lajes no corredor que 
dá acesso a sauna.  “A primeira fase foi a mais 
complicada, precisou quebrar muita coisa, além do 
tempo de cura do cimento, que é de quase um mês”, 
destacou José Cabral.
A terceira e última fase será a modernização da 
lanchonete com novos equipamentos e balcões, além 
de uma nova estrutura elétrica e hidráulica. Também 
haverá a troca de pisos, deixando a tenda e a 
lanchonete no mesmo nível, sem degraus como há 
atualmente.  
Em simultâneo, a Associação Atlética Ferroviária está 

FERROVIÁRIA POSSUI 
EQUIPE DE MALHA

COMEÇA A SEGUNDA
FASE  DA EXPANSÃO 
DA LANCHONETE

em Biguaçu Paulista, também irá disputar os Jogos 
Regionais, Jogos Abertos e a Taça Brasil de Clubes, 
neste último, a equipe da Ferroviária é a atual campeã. 
“Vale ressaltar que temos uma parceria com a 
Secretária de Esportes, o órgão público entra com a 
verba para as despesas dos atletas”, esclareceu Ico.
A equipe que já foi campeã municipal, estadual e 
brasileira possui uma conta no Instagram, em que 
divulgam as competições e resultados 
(@malhaferroviariapinda).

terminando de construir o Banheiro Família 2. “O 
banheiro está quase pronto, faltam alguns detalhes 
elétricos e acabamento”, frisou o Vice-Presidente. 
A previsão de entrega da expansão da lanchonete é 
para o mês de novembro, já o Banheiro Família 2 será 
entregue em breve. 

Coordenador da malha, 
Luís Antônio Soares

Vice - Presidente 
da Diretoria Executiva,
José Cabral



PARCEiROS FERROViÁRiA

FUNCIONÁRIO
DO MÊS

AGENDA DO MÊS

MAIO
Nome: Rayara Wilyana Martins da Silva

Cargo: Operadora de Caixa
Tempo de serviço: 10 meses

JUNHO
Nome: Nicole dos Santos Neves
Cargo: Assistente de Recursos Humanos
Tempo de serviço: 10 meses

16 Julho
Sábado

20h

Onofre 
Gonçalves

Diego 
BeckerGonçalves

INGRESSOS:
Não sócios R$ 15

apresenta

Gonçalves

Camila
vaz

3 julho
dom / 12h

Almoço
no Clube

Samba de
mesa com 

Churrasco
Acompanha: arroz,

feijão, farofa e vinagrete

24JUl 14h
com Renan Mareso

31 JUlho


