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quatro décadas de existência e 

celebra os 254 anos de fundação 
de São José dos Campos com cada 

vez mais excelência nos serviços 
prestados a seus associados

CELEBRE O 
ANIVERSÁRIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
COM O MELHOR DA
ADC EMBRAER

JOSEENSES QUE TROUXERAM 
O AMOR PELO ESPORTE E O 
CONHECIMENTO EXTERNO PARA 
EVOLUIR COM A ADC EMBRAER

CAMPANHA DO AGASALHO 
ARRECADOU MAIS DE 130 PEÇAS 
QUE FORAM DOADAS AO GAPC

BALÉ - LEVEZA 
E HARMONIA DE 
MOVIMENTOS

CHARLES CUSTÓDIO FALA SOBRE 
OS 254 ANOS DE SÃO JOSÉ E A 
PARCERIA DE SUCESSO DA CIDADE 
COM A ADC EMBRAER

NOSSA
GENTE

ASAS DA
SOLIDARIEDADE

ESCOLINHAS

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 3 - JULHO 2021

DC

www.colegiosunivap.com.br

@colegiosunivap

@univapcolegios

Fundamental | Médio | Técnico

Encorajar
A ADC EMBRAER tem mais de 

quatro décadas de existência e 
celebra os 254 anos de fundação 

de São José dos Campos com cada 
vez mais excelência nos serviços 

prestados a seus associados

CELEBRE O 
ANIVERSÁRIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
COM O MELHOR DA
ADC EMBRAER



COM A PALAVRA, O PRESIDENTE
MEON ADC EMBRAER

10 MEON ADC EMBRAER

São José dos Campos comemora 254 anos de fundação. É tempo de celebrar-
mos o melhor de nossa cidade e também o que temos feito nestes cinco anos 
desde que assumimos o honroso desafio de presidir um colegiado de pessoas 
que amam a ADC EMBRAER e valorizam seus associados, principais persona-
gens de toda nossa história. A pandemia da Covid-19 nos fez acelerar diversos 
processos de automação e nos reinventarmos como associação, mas continua-
mos trabalhando de forma incessante para entregar aos associados melhores 
equipamentos e serviços. Retomamos os trabalhos de melhorias em todas as 
nossas unidades, como o Clube de Campo, o Poliesportivo e as unidades da EDE 
e EGM. Além das melhorias físicas, também ampliamos nossos serviços on-line 
e por meio do caderno MEON ADC EMBRAER estamos chegando ainda mais 
longe com histórias de nossa gente e da associação desportiva que nos une. Das 
atividades que estamos realizando, podemos dizer com orgulho que absoluta-
mente todas foram um sucesso e tudo isso graças à participação e interação dos 
associados e dos colaboradores de nosso time na ADC EMBRAER.  No esporte, a 
partir deste mês conseguimos retornar com as escolinhas e, no espírito olímpico 
que nos move neste tempo, tenho certeza que voltaremos mais fortes como a 
principal força esportiva da região e expandiremos nossa representatividade em 
todo o estado. Celebramos o aniversário de São José dos Campos e queremos, 
junto com a cidade, crescer cada vez mais. Contem sempre com a gente!
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254 anos de São José e nossa vontade de 
levar a ADC EMBRAER cada vez mais longe
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PARABÉNS, SÃO JOSÉ 
São José dos Campos completa 254 

anos e a ADC EMBRAER tem orgu-
lho em fazer parte desta história nos 
últimos 41 anos, sendo o principal 
clube de campo da cidade. Quem 
aproveita e usufrui desta estrutura 
disponibilizada aos associados atu-
almente, pode não se lembrar de 
que décadas atrás, em sua funda-
ção, só havia um terreno alagado e 
um pasto, que após dedicação e pla-
nejamento se tornaram quiosques, 
parques, bosques, ginásios e salões, 
consolidando-se em um grande pre-
sente ao desenvolvimento de quali-
dade de vida para os joseenses. 

Clube de Campo
Se você mora na cidade e nunca foi 

até o Clube de Campo da ADC EMBRA-
ER para uma festa nos salões principais 
ou um churrasco em algum de nossos 
quiosques, não imagina o que está per-
dendo. O clube permite que você tenha 
um contato direto com a natureza e ar 
puro, o que não é possível na correria 
do dia a dia, além de fazer parte de 
eventos especiais de diversas famílias, 
como em festas de formaturas escola-
res, casamentos e aniversários, momen-
tos possíveis até para pessoas que ainda 
não são associadas à nossa ADC.

Esporte
A ADC EMBRAER faz parte da evolu-

ção esportiva da cidade. Sempre com 
equipes fortes e vencedoras em todos os 
esportes, fez com que o nível das compe-
tições municipais subisse de patamar. 
Além disso, em busca de aumentar o 
nível das suas equipes esportivas e re-
presentar a cidade de São José em voos 
cada vez mais altos, se tornou o único 
clube de campo joseense a se associar 
na FENACLUBES (Confederação Nacio-
nal dos Clubes), uma entidade sem �ns 
lucrativos que tem a missão de promover 
e articular ações de defesa da categoria 
clubística e representar, perante os po-
deres públicos, os direitos e interesses 
gerais dos clubes.

Clube de Campo Complexo Poliesportivo

Unidade EDE Parque Industrial

Há mais de quatro décadas a ADC EMBRAER faz parte da história de nossa cidade
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Vale do Paraíba e Litoral Norte

Frete grátis!

Na Lider vale você encontra
produtos de higiene e limpeza

para sua empresa com o
melhor preço da região!

Inovação em 
tecnologia de limpeza!

12 3941-4433 l 98187-0200

/Lider Vale

www.lidervale.com.br

Com mais de 20 anos de trabalhos 
destinados à ADC EMBRAER, a dupla 
Renata Cristina Souza, 47 anos, e José 
Roberto Gabriel, 56 anos, atualmente 
exerce a gestão e coordenação de es-
portes, buscando cada vez mais a inclu-
são de novas modalidades e propiciar 
qualidade de vida aos associados, esti-
veram na sede do Grupo Meon de Co-
menicação, para uma entrevista onde 
contaram suas experiências e ações no 
setor esportivo do clube.

Quais os esportes mais procura-
dos dentre as 58 modalidades ofer-
tadas pela ADC Embraer?

Renata: Em verdade, há procura por 
todos os esportes. Na categoria adulta, 
com os dois segmentos em que reali-
zamos os torneios internos e externos, 
sempre registramos grande participa-
ção. Os torneios internos são realiza-
dos para família juntamente com seus 
dependentes e os torneios externos 
são as modalidades em que o atleta 
representa a ADC EMBRAER. Temos 
as categorias coletivas e individuais, 
ambas com grande representação de 
atletas em campeonatos e torneios. 
Dentre os esportes coletivos o Futebol 
de Campo, Voleibol e Basquetebol, en-

POR DENTRO

IMPACTANDO PELO
ESPORTE RENATA CRISTINA E GABRIEL FALAM 

SOBRE A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA 
ESPORTIVA NA VIDA DAS PESSOAS

Renata SouzaJosé Roberto Gabriel
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stre outras modalidades, também estão 
no mesmo nível, temos títulos de cam-
peões nos Jogos do Sesi. No Voleibol 
Feminino, as equipes são campeãs 
estaduais, na categoria individual ti-
vemos uma ótima representação com 
título Brasileiro no Atletismo e Judô.

Gabriel: A participação dos associa-
dos nestes torneios abrange um bom nú-
mero, sempre com efetivos resultados. 
Isso faz com que os eventos �quem mais 
fortes e os torneios competitivos.

A ADC EMBRAER pensa em in-
cluir novas modalidades em suas 
escolinhas?

Renata: A ideia, junto com o setor 
esportivo, é trazer mais atividades nes-
te segmento. Então, por exemplo, já es-
tão disponíveis esgrima, judô, futsal, 
futebol society e o voleibol, escolinhas 
que a gente já vem trabalhando nos pe-
ríodos manhã, tarde e noite. O futebol 
de campo na ADC EMBRAER é uma das 
escolinhas mais longevas,  tem mais de 
38 anos e vem de uma carreira muito 
bem sucedida na cidade, onde vários 
atletas passaram pela escolinha e hoje 
têm um bom resultado, não só no mu-
nicípio, mas também como jogadores 
bem conceituados em diversas regiões. 

Como diretores de esporte da 
ADC Embraer, como veem a im-
portância da prática do esporte na 
vida dos associados?

Renata: Em tudo, começando pela 
disciplina, comprometimento e res-
ponsabilidade. Porque a criança ali já 
sabe horário, adquire pontualidade, 
na hora de executar uma atividade na 
quadra faz seu melhor e leva essa de-
cisão também para sua casa. O com-
promisso escolar e o respeito um com 

o outro melhoram signi�cativamente. 
O esporte ensina, além da disciplina, 
que juntos somos melhores, todos pas-
sam a pensar mais no próximo.

Gabriel: Quando você pratica esporte, 
passa a respeitar mais, começa a perceber 
que precisa se comportar com respeito na 
vitoria e na derrota. Esse respeito reverbe-
ra na relação com os colegas, equipe, en-
�m, tudo melhora. Trabalhamos juntos, 
com união, garra e disciplina.
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EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE
JOSEENSES QUE TROUXERAM O AMOR PELO 
ESPORTE E O CONHECIMENTO EXTERNO PARA 
EVOLUIR COM A ADC EMBRAERMÁRCIO E VINICIUS

Márcio Pereira Leme Vinicius Sampaio Araújo

VENHA
PARTICIPAR!

Inscrições abertas:
manhã e tarde

ACESSE
WWW.ADCEMBRAER.COM.BR

Para mais informações acessePara mais informações acesse
nosso site!

ACESSE
www.adcembraer.com.br/escolinhas

Futsal

Society

Basquete
EM BREVE

Judô

Tênis

Esgrima

Vôlei Ballet

ENTENDER PARA ATENDER

Com 20 anos prestando serviços à 
Embraer, Márcio Pereira Leme, de 49 
anos, conheceu a ADC EMBRAER mui-
to antes de entrar na empresa. Quando 
tinha apenas 14 anos passou a partici-
par da escolinha de futebol da associa-
ção. A partir daí, estabeleceu relação 
de amor e conquistas esportivas nessa 
vivência que já dura mais de 35 anos. 
“Na ADC EMBRAER comecei como 
aluno da escolinha de futebol em 
1986. Nove anos depois, passei a fazer 
parte da comissão de treinadores. Em 
1998, quando me tornei funcionário 
da Embraer, liderei o time de futsal 
sendo campeão dos Jogos das Indús-
trias contra a GM, no ginásio deles. 
Em 2000 assumi o Futebol Principal, 
onde conquistamos vários títulos 
e ainda hoje estou no comando da 
equipe”, conta Márcio. Formado em 
Engenharia de Produção e pós-gra-
duado em Gestão em Estratégia Em-

presarial, ele faz parte do Conselho 
Deliberativo há quatro mandatos e 
atualmente preside o órgão. Para ele 
o principal objetivo é apoiar e contri-
buir para a transparência das ações 
da diretoria executiva. “Somos um 
time e o nosso objetivo é fazer a ADC 
EMBRAER ser um clube de referên-
cia no Brasil”. O conselheiro vê com 
alegria poder transmitir o amor pelo 
clube para seu filho de quatro anos, 
como aprendeu quando era peque-
no. “Cresci neste clube e hoje tenho 
a imensa satisfação de aproveitar as 
dependências do espaço com o meu 
filho”. Outro funcionário da empre-
sa nascido em São José dos Campos 
é Vinicius Sampaio Araújo, 31 anos. 
Casado e pai de duas filhas, ele gosta 
de aproveitar a ADC EMBRAER para 
praticar esportes e estar com a sua 
família. Funcionário da Embraer há 
14 anos, ele é formado em Engenha-

ria da Computação e possui MBA em 
Gerenciamento de Projetos, ocupan-
do o cargo de supervisor de TI (tecno-
logia da informação). Vinicius reali-
za trabalho social na ADC EMBRAER 
desde 2016, na área de tecnologia da 
informação, e se orgulha por ter im-
plementado algumas melhorias aos 
associados, como: Wi-Fi no polies-

portivo Faria Lima, reformulação do 
site ADCE, em parceria com o Grupo 
Meon de Comunicação, portal do 
associado com alguns módulos, re-
serva de quadras, quiosques e salões 
de festas de forma online, informa-
ções financeiras e geração de convite 
individual para não associados, tudo 
no próprio sistema.
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AÇÃO SOCIAL
Campanha do agasalho realizada no mês de julho arrecadou mais de 130 peças 
que foram doadas ao GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer)

Em uma ação solidária em parceria 
com a Rede Accor por meio do Mercu-
re São José dos Campos Hotel, a ADC 
EMBRAER arrecadou agasalhos para 
doar ao GAPC (Grupo de Apoio a Pes-
soas com Câncer).

O GAPC é uma entidade sem fins 
lucrativos que tem como objetivo aju-
dar os portadores de câncer e suas fa-
mílias, atendendo mais de 20 cidades 
entre as regiões do Vale do Paraíba, 
Sul de Minas Gerais e Litoral Norte, 
dando suporte como serviço social, 
fisioterapia, apoio psicológico, nutri-
cionista, entre outras atividades.

A ação solidária ocorreu duran-
te todo o mês de julho e, de acordo 
com o diretor de ação social da ADC 
EMBRAER, Cleber Rosa, o saldo foi 
positivo: “Com certeza estamos pas-
sando pelo momento mais desafia-
dor de nossa geração e saber que 
podemos, mesmo que pouco, através 
da ADC EMBRAER, envolver-nos com 
trabalhos sociais, bem como ajudar 
pessoas em estado de vulnerabilida-
de tanto física quanto social, é muito 
gratificante e mostra o quão impor-
tante e relevante  uma associação es-
portiva é para a sociedade”. Fo
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LEVEZA E HARMONIA DE MOVIMENTOS
BALÉ

Uma das escolinhas mais procuradas 
na ADC EMBRAER é a de balé, estilo de 
dança que surgiu nas cortes italianas no 
século XVI que, do “balleto”, deu origem 
à palavra francesa que permaneceu, bal-
let, devido ao desenvolvimento da arte 
na França, Rússia e Inglaterra como uma 
forma de dança de concerto.

Ensinado em diversos países no 
mundo, as escolas se aproveitam das 
culturas nacionais e regionais para 
adaptarem a arte ao seu cotidiano, 
facilitando o aprendizado. Esta mo-
dalidade de dança exige movimentos 
dos membros superiores, leveza, har-
monia, postura ereta e simetria dos 
bailarinos. Muitos não conhecem, mas 
existem três estilos de balé: clássico, 
neoclássico e o contemporâneo.

Na ADCE quem ensina a modalidade 
é a bailarina e pedagoga Ana Clara Dias 
Caldieri, de 22 anos, 18 deles dedicados 
à dança. Ela já se apresentou em vários 
palcos e teatros ao longo de sua carreira.  
Ana Clara vê a dança como um processo 
que faz parte da evolução corporal, dire-
tamente relacionado ao esforço e disci-
plina.  “A dança é um processo evolutivo 
do corpo, e sempre precisa de aprimo-
ramento, não é fácil, pois leva tempo e 

dedicação, mas vale muito a pena cada 
esforço dedicado a isso. O tempo todo 
aprendemos passos novos, e o caminho 
vai desde o momento que tiramos medi-
das para o �gurino até a apresentação 
�nal, sempre especial e inesquecível”.

Ana Clara conheceu a modalidade 
de dança aos quatro anos de idade, 
na academia Carmem Lúcia Ballet, 
em São José dos Campos. “Minha 
irmã já fazia balé, então nós duas 
somos bailarinas”. O convite para 
assumir as aulas de balé na ADC EM-
BRAER surgiu após a indicação da 
antiga professora. “Ela precisou sair 
da ADCE e me indicou para dar aula, 
achei uma ótima oportunidade para 
continuar dançando e ensinar tudo o 
que sei sobre balé clássico”.

Formada em pedagogia, Ana Clara vê 
o quanto as aulas ajudam no comporta-
mento, postura, disciplina e funciona-
mento do corpo, para ela é um orgulho 
ver a evolução dos alunos. “As aulas de 
balé têm uma sequência de extrema im-
portância, onde cada passo que damos 
serve para uma parte do corpo, assim, 
os alunos terão segurança su�ciente 
para realização de uma aula de quali-
dade, bem feita e segura”.

Serviço:
1) Requisito mínimo: Ser sócio da ADC EMBRAER como titular ou dependente. Caso não 
seja sócio da ADC EMBRAER, favor entrar em contato pelo Whatsapp: (12) 99719-2699.
2) Será cobrada uma taxa de R$50,00 mensais para manutenção dos equipamentos/
colaboradores da escolinha, pagamento da aula será realizado diretamente à professora do 
Ballet e a Taxa de matrícula corresponde a 50% do valor da mensalidade.
3) Apresentar atestado médico comunicando que o aluno inscrito está apto a prática 
esportiva, durante o ano decorrente. Entregar o atestado nas secretarias da ADC EMBRAER.
4) Providenciar 01 foto 3×4 para confecção da carteira atleta ADC EMBRAER (caso 
possua carteira do ano anterior não haverá necessidade), xerox da certidão de 
nascimento ou identidade caso não tenha entregue.
5) O aluno (atleta) deverá comparecer com o material de treinamento
(collant, meia-calça/saia/tutu, sapatilhas, coque).
6) O cancelamento da inscrição deve ser comunicado ao setor esportivo
no e-mail contato@adcembraer.com.br.
7) Os casos omissos serão resolvidos pelo setor esportivo da ADC EMBRAER.
8) Caso o horário não atinja a quantidade mínima de alunos, o mesmo será
encaixado no horário mais próximo que atenda ao requisito.
9) A faixa etária para a escolinha de ballet é de 03 a 15 anos.

Uma parceria com o MIT International 
Science and Technology Inittiatives 
(MISTI) para o desenvolvimento de 
pesquisas em educação na área STEAM

O INSTITUTO ALPHA LUMEN
TRAZ MAIS UM GRANDE 
PRESENTE PARA A CIDADE.

SJC254ANOS

www.alphalumen.org.br
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QUAL A IMPORTÂNCIA
Dra Bruna Hashimoto
Salaorni Bortolansa 
CRM: 139.505
Ginecologia e obstetrícia  

DA VACINAÇÃO NA GESTAÇÃO?

Referências: 1- Ministério da Saúde. Programa Nacional de Imunização [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2020 [cited 2020 Aug 20]. Available from: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/sobre-o-programa
2- Ministério da Saúde. Calendário de Nacional de Vacinação: adolescente [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2020 [cited 2020 Aug 20]. Available from: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/vacinacao/calendario-vacinacao#adolescente
3 - Lajos GJ, Fialho SCAV, Teixeira JC. Imunização na gravidez, puerpério e amamentação. In: Programa vacinal para mulheres. São Paulo: FEBRASGO; 2017. p. 128-38. (Série Orientações e Recomendações FEBRASGO; no. 13/Comissão Nacional Especializada de Vacinas).

A vacinação materna tem toda a priorida-
de uma vez que consideramos a imuniza-
ção ao longo de toda a vida e talvez seja a 
única imunização pela qual duas gerações 
se bene�ciam diretamente de uma única 
vez e de forma duradoura e e�ciente.  Os 
anticorpos maternos podem proteger seus 
bebês até um pouco mais de seis meses de 
vida, período em que não há imunidade 
dos mesmos pela vacinação própria.(1)

Mulheres que estão planejando en-
gravidar, ou que já estejam grávidas, 
ao receberem vacinas tornam o período 
gestacional mais seguro e saudável.

Algumas mulheres ainda questionam 
o uso e a segurança das vacinas nesse pe-
ríodo pelo medo de reações adversas que 
possam afetar a gestação ou o feto. A maior 
parte desses questionamentos envolve a fal-
ta de informação e confusão sobre os tipos 
de vacinas usadas em gestantes. Vacinas 

que não são compostas de microrganismos 
vivos atenuados (dTpa e In·uenza) já têm 
a segurança bem conhecida, sendo consi-
deradas seguras para o uso na gestação e 
sendo principalmente recomendadas pelo 
benefício que o binômio mãe recém-nasci-
do terão. Indica-se que sejam ministradas 
apenas as vacinas produzidas a partir de 
vírus inativados, bactérias mortas, toxóides 
ou fragmentos de agentes infecciosos. É o 
caso das vacinas contra In·uenza (gripe); 
diºeria, tétano e coqueluche; e hepatite B.

A vacinação com dTpa (tríplice bacteriana 
acelular do adulto) em todas as gestações, 
independente de vacinação prévia contra 
diºeria e tétano se iniciou de maneira siste-
máticas em 2014, visando a transferência de 
anticorpos para o feto e deve ser administra-
da a partir de 20 semanas de idade gestacio-
nal. Trata-se de uma vacina inativada, sem 
riscos para a gestante e para o feto. A mu-

lher deverá receber esta vacina idealmente 
até 45 dias do puerpério, caso não tenha 
sido feita durante a gestação.(3)

 A hepatite B é uma infecção cem vezes 
mais contagiosa que a AIDS. A vacinação 
durante a gestação, assim como outras 
vacinas, promove passagem transplacen-
tária de anticorpos maternos contra o ví-
rus da hepatite B, protegendo o neonato 
de uma possível transmissão horizontal 
até que sua imunização após nascimento 
ocorra de forma completa. O esquema va-
cinal para hepatite B é composto por três 
doses (0-1-6 meses). Na gestação pode ser 
iniciado a partir do primeiro trimestre, po-
dendo-se estender até após o parto. Nos 
casos de vacinação prévia completa, não 
há necessidade de reforço vacinal e, nos 
casos de vacinação incompleta, recomen-
da-se completar as doses faltantes.(2)

 Muitos dos casos críticos de gripe 

acontecem nas gestantes. Na mulher grá-
vida, por ter seu sistema de defesa dimi-
nuído, a in·uenza evolui rapidamente e 
de forma mais grave, inclusive correndo 
risco de óbito. Por isso a importância da 
vacinação contra a gripe em grávidas, em 
qualquer período da gestação.

A vacina contra a gripe é a única que 
pode ser tomada em qualquer período 
da gestação e deve ser aplicada mesmo 
que a mulher já tenha sido vacinada na 
gravidez anterior, ou qualquer outro 
momento de sua vida. A gripe é uma do-
ença grave, pois a mulher grávida tem 
quatro vezes mais chance de desenvol-
ver uma condição crítica, podendo até 
vir a óbito. A vacina da gripe deve ser 
tomada antes ou durante o inverno.

 Todas essas orientações são esclarecidas 
no acompanhamento pré-natal, por isso 
consulte sempre o seu médico.
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