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Premiação é realizada pelo 
Fenaclubes (Confederação Nacional 
Dos Clubes) e será entregue na
1ª Semana Nacional de Clubes e
traz a ADC EMBRAER no seleto
clube dos melhores do país

PARA VIBRAR AINDA 
MAIS COM OS 51 ANOS DE 
HISTÓRIAS E CONQUISTAS 
DA ADC EMBRAER

REGISTRO DA EVOLUÇÃO DA ADC 
EMBRAER NAS CINCO DÉCADAS DE 
EXCELENTES SERVIÇOS PRESTADOS

UM CASAL AINDA MAIS UNIDO 
PELA PRÁTICA DE ESPORTES, 
ANGELA E JOSÉ WALTER

ATIVIDADE ESPORTIVA PARA 
TODAS AS IDADES RETORNA 
ÀS AULAS PRESENCIAIS NA 
ADC EMBRAER

CHARLES CUSTÓDIO FALA 
DE FUTURO E ACREDITA NA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DO ESPORTE 
PARA OS PRÓXIMOS ANOS
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Ao completarmos 51 anos de história, de-
vemos voltar no tempo para valorizar todas 
as conquistas que nos trouxeram até aqui, 
desta forma construiremos  um futuro cada 
vez melhor.  Visando os próximos anos, a 
Associação Desportiva Classista Embraer, irá 
continuar sempre oferecendo aos associados 
qualidade de vida como prioridade, além de 
aproximar cada vez mais as pessoas da prá-
tica esportiva, fomentar a cultura e promover 
entretenimento.  Vale ressaltar que a filiação 
ao Comitê Brasileiro de Clubes, irá nos trazer 
frutos que poderão ser colhidos por todos os 
associados por meio da evolução de nossa 
estrutura interna. Seguiremos na direção de 
colocar a ADC Embraer entre os melhores 
clubes do país, cientes de que atualmente 
nos encontramos no Top 100.

Neste aniversário de 51 anos, devemos cele-
brar as conquistas e aprender com as di�cul-
dades. Devido à pandemia nos foram apresen-
tados cenários que nem mesmo o melhor dos 
gestores poderia prever, com desa�os inimagi-
náveis. Apesar disso, aprendemos a ser otimis-
tas e esperançosos num ³turo próspero.  Vale 
ressaltar que a ADC EMBRAER resiste devido 
a vocês associados, colaboradores e familiares, 
e continua a prestar os serviços de excelência 
de forma segura, respeitando a legislação sani-
tária e determinações dos entes governamen-
tais. Aqui vai meu agradecimento ao presidente 
Charles e aos diretores que, desde o começo 
desta gestão, estão comprometidos com o 
progresso desta associação de forma ilibada e 
responsável.  Parabéns ADC EMBRAER! Hoje e 
sempre! E parabéns a todos nós!

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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A ADC Embraer está na lista dos 100 
principais clubes do Brasil, realizada 
pela Fenaclubes – Confederação Na-
cional dos Clubes, a premiação será 
entregue na 1ª Semana Nacional de 
Clubes em outubro. De acordo com a 
entidade, o Prêmio Clube TOP 100 é 
uma forma de homenagear e reconhe-
cer os clubes que mais se destacaram 
no ano, entre os milhares do gênero 
no país. Entregue anualmente, duran-
te o Congresso Brasileiro de Clubes, 
conforme programação o�cializada, a 
classi�cação estimula a busca conti-
nua pela excelência da atividade.

O presidente da ADC EMBRAER, 
Charles Anderson Custódio, desta-
cou a importância do reconhecimen-
to do clube que busca agora se des-
tacar nos processos de formação de 
atletas. “É uma sensação incrível, es-
tamos apenas começando, mas com 
ambição de tornar  a ADC EMBRAER 
uma potência na formação de atle-

Premiação é 
realizada pela 
Fenaclubes 
(Confederação 
Nacional dos 
Clubes) e será 
entregue na 
1ª Semana 
Nacional de 
Clubes

ADC EMBRAER
ESTÁ NO TOP 100 
CLUBES DO BRASIL

tas, filhos dos associados”.
A conquista é reflexo direto do cres-

cimento ordenado da ADC EMBRA-
ER, além da profissionalização em 
curso, que apresenta frutos já neste 
primeiro momento. “Existem mais 
de 100 mil clubes no Brasil e a ADC 
EMBRAER está se preparando para o 
futuro e graças ao emprenho da Dire-
toria, Conselho Deliberativo e Fiscal, 
estamos entre os ‘Top 100 clubes’ do 
Brasil. O clube está se profissionali-
zando, já temos 6 projetos aprovados 
de esportes na Lei Federal e publica-
dos no Diário Oficial da União pron-
tos para captação de recursos, isso 
vai colocar as modalidades de judô, 
esgrima, futsal, tênis, corrida de rua 
e futebol em nível de excelência”, 
completou Charles. A premiação será 
recebida em outubro pelo presidente 
da Diretoria Executiva, com a parti-
cipação do presidente do Conselho 
Deliberativo, Márcio Pereira Leme.
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ADC EMBRAER 51 ANOS

2º campeonato estadual de atletismo liga máster, no Ibirapuera (SP) - 2006

Campeonato Brasileiro de
Atletismo Master de 2006

Equipe de natação da ADC Embraer
em ação nos Jogos das Industrias 

Equipe de Basquete campeã dos
Jogos Industriais em 2002 

Equipe de pesca

Equipe de bocha campeã dos
Jogos Industriais em 2002

Equipe de vôlei campeã dos
Jogos das Indústrias de 2007 

CONQUISTAS DA ADC EMBRAER EM
CINCO DÉCADAS DE DEDICAÇÃO
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Time de boliche no JOI em 2019

Escolinha de futebol de campo, vice campeã
da Copa Meio Ambiente em 2002

Time da ADC EMBRAER de Kart nos
Jogos Industriais de 2019

Time de vôlei campeão do Jogos do
SESI nível estadual em 2019

Equipe de Tênis da ADC Embraer
disputando o JOI 2019 

Troféu Brasil de atletismo em 2007

Medalhistas no estadual
de atletismo em 2006 

Escolinha de futsal campeã
de torneio municipal

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
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Parabéns ADC EMBRAER
51 anos! Um orgulho imenso

fazer parte desta história”

Quintana,
pintor das aeronaves
especiais da Embraer

ADC EMBRAER lugar de
felicidades, conquistas,  risadas 

e suor. Parabéns pelo dia. Vamos 
celebrar as conquistas. Abraço!”

Marcos Silveira ,
associado da ADC EMBRAER

FELIZ ANIVERSÁRIO, ADC EMBRAER

Tempo de festa, pois a ADC Embraer 
completa 51 anos de existência. Mais 

um ano de muito sucesso e realizações. 
Um trabalho feito com compromisso, 
dedicação, honestidade e seriedade 

sempre gera bons frutos. Que esse ano se 
repita em in�nitas vezes e que cada vez 

existam mais motivos para comemorar!”

Joel Donizetti,
associado da ADC EMBRAER

Há 51 anos o DCTA acompanha os caminhos, a 
determinação e o entusiasmo da Associação em 
sempre permear desa�os e gerar frutos para as 

próximas gerações no esporte. A ADC EMBRAER 
busca cada vez mais a valorização e a excelência 

nos serviços aos associados e tenho a plena 
certeza que o DCTA tem orgulho em fazer parte 

desta história. Parabéns ADC pelos 51 anos!”

Major-Brigadeiro Potiguara,
Diretor Geral do DCTA
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Hoje comemoramos um dia 
especial para todos os que fazem 
parte dessa linda história nesses 
51 anos. Parabéns ADC Embraer”

Jamil Dimas Lopes Ribeiro, 
associado da ADC EMBRAER

A ADC EMBRAER sempre foi uma inspiração para 
aqueles que, como eu, amam o esporte e se utilizam dos 

seus incentivos e instalações para praticá-lo. Porém, 
não é só isso! É também referência em organização, 

benefício para os associados e principalmente nas ações 
sociais que adota para o crescimento da sociedade. 
Sou sócio há 22 anos e não canso de repetir: A ADC 

EMBRAER só me traz orgulho!”

Newton dos Anjos,
Conselheiro de Relações
do Trabalho da FIESP

Parabéns a todos os associados, 
diretores e aqueles que foram, são 
e serão sempre importantes para 

este nosso clube! Estamos todos de 
parabéns! Feliz aniversário

ADC EMBRAER.”

Edson Carlos Olbera,
associado da ADC EMBRAER

ADC EMBRAER, que faz aniversário, se fosse 
descrever tudo o que já nos proporcionou a mim, 
minha família, amigos e a milhares de associados 
daria para escrever várias páginas, só posso dizer 
que sempre foi uma extensão da Empresa no lado 
esportivo e lazer trazendo diversão entretenimento 
e saúde mental a todos associados. Parabéns ADCE 
e continue proporcionando esporte e lazer aos seus 
sócios como foco principal da missão de um clube 

como o nosso.”

 Florisvaldo Fagundes Jacome,
associado da ADC EMBRAER há 45 anos
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NEM SÓ A COVID-19 NOS ASSOMBRA
SAÚDE & VIDA SAUDÁVEL

Com a chegada da pandemia causada 
pelo Covid-19, a corrida para a descoberta 
de uma vacina e�caz para combater a co-
rona vírus se transformou na prioridade 
número 1 do setor farmacêutico. A neces-
sidade emergente de prover uma vacina 
e�caz, fez com que todos os setores se 
unissem em prol da saúde pública.

Diferentemente de outras pande-
mias vividas, tivemos o desenvolvi-
mento das vacinas em prazo recorde. 
É sabido que as vacinas atuais para 
combater a corona vírus são experi-
mentais, mas tem atendido de forma 
efetiva. Por outro lado, a busca pela 
imunização da Covid-19, fez com que 
tivéssemos uma queda na cobertura 
vacinal para outras doenças impor-
tantes e graves.

Uma delas é a doença pneumocóci-
ca (DP). Responsável por infecções nos 
pulmões e ouvidos (otites de repetição), 
por meningite e infecções do sangue 
(bacteremia e sepsis), a doença pneumo-
cócica é prevenível por vacina. Ela é mais 

comum no inverno e, frequentemente, se 
associa à gripe, agravando o quadro. A 
DP é provocada pela bactéria pneumo-
coco (Streptococcus pneumoniae), cau-
sa mais comum de doenças graves em 
crianças menores de 5 anos — posto que 
era ocupado por outra bactéria, a Haemo-
philus in²uenzae tipo b (Hib), fortemente 
combatida com a vacinação.

Qualquer pessoa pode ter doença pneu-
mocócica, mas a idade e certas condições 
clínicas são os principais fatores de risco. 
Crianças menores de 5 anos (mais ainda 
as menores de 2 anos), idosos e pessoas 
com doenças como Aids, anemia falcifor-
me, diabetes, com doença do coração ou 
do pulmão, são muito mais propensas a 
adoecerem de forma grave e até fatal.

Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), a DP é responsável por 
15% de todas as mortes de crianças 
nessa faixa etária em todo o mundo. É 
também a maior causa de mortalidade 
infantil por doença prevenível por vaci-
nas. Entre adultos a partir dos 50 anos 

e, principalmente a partir dos 60 anos 
de idade, a pneumonia pneumocócica 
também é uma das principais causas 
de internação e morte.

O Streptococcus pneumoniae é o 
agente infeccioso que mais comumen-
te causa pneumonia bacteriana em 
crianças e adultos. Segundo o Centro de 
Prevenção e Controle de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC, na sigla em in-
glês), anualmente, cerca de um milhão 
de adultos contraem pneumonia pneu-
mocócica e 5% a 7% morrem da doença. 
Diferente do que acontece em crianças, 
meningite e septicemia por pneumo-
coco são raras entre adultos, mas têm 
uma letalidade de 10% ou mais.

Transmissão:
Ocorre por meio de gotículas de saliva 

ou secreções. Ambientes fechados ou 
com aglomeração de pessoas facilitam a 
disseminação da bactéria. A forma mais 
segura e e�ciente de prevenir a doença 
é a vacinação. Existem três vacinas com 
indicações e esquema de doses bem pre-

Dra. Rosemeiry T. Marçal
Otorrinolaringologista

CRM: 71200-SP

cisos. A vacinação de rotina está indicada 
apenas às crianças com até 5 anos e adul-
tos a partir dos 60; mas pessoas de qual-
quer idade que apresentem maior risco 
para a doença pneumocócica também 
precisam se vacinar.

Vacinas Disponíveis:
A VPC10 - 10-valente (VPC10) pre-

vine cerca de 70% das doenças graves 
(pneumonia, meningite, otite) em 
crianças, causadas por dez sorotipos 
de pneumococos.

A VPC10 - 13-valente (VPC13) pre-
vine cerca de 90% das doenças gra-
ves (pneumonia, meningite, otite) em 
crianças, causadas por 13 sorotipos de 
pneumococos.

A VPP23 - 23-valente (VPP23) pre-
vine Doenças causadas por 23 tipos de 
pneumococos.

Essas vacinas são disponibilizadas na 
rede pública (UBS e CRIE’s) e na rede 
privada. Sempre é muito importante 
conversar com seu médico para obter a 
indicação correta.
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NOSSA GENTE

Há cerca de 10 anos frequentando e 
realizando atividades físicas na ADC 
EMBRAER, o casal Angela Maria Ribei-
ro de Oliveira, de 48 anos e José Walter 
de Oliveira, 52 anos, participam do gru-
po de corrida e musculação no polies-
portivo. Para o caderno Meon ADC EM-
BRAER, os dois relataram experiências 
e o quanto a realização das modalida-
des e os treinos foram importantes para 
obterem uma melhora na saúde.

Como foi que vocês 
conheceram a ADC EMBRAER?  

José Walter: Faz quase 10 anos que 
frequento a ADC EMBRAER, vim para 
cá e procurei um esporte devido à saú-
de. Fiz um exame de rotina, e o mesmo 
apontou que minha pressão estava 
alta. Depois disso comecei a buscar 
saúde. Comecei frequentando a acade-
mia e fazendo ginástica, até que ingres-
sei no grupo de corrida. Amo o esporte, 
agradeço a ADC Embraer e toda sua 
equipe apoiadora. O esporte foi como 
uma válvula de escape, onde no pior 
momento da minha vida, consegui me-
lhorar minha saúde, tirar o estresse e a 
preocupação que vinha tendo.

Angela: Acompanhava o Walter nos 
treinos de academia, mas não sentia 
vontade de integrar o grupo de corrida. 
Estava sempre junto tirando fotos, indo 
às provas, treinos, e raramente partici-
pava quando tinha caminhada. Conhe-
cendo mais a estrutura da ADC EMBRA-
ER descobri o pilates, e pratiquei por 2 
anos e meio, em sequência comecei a 
realizar mais atividades na academia. 
Após a pausa que tivemos devido à 
pandemia, resolvi dar uma oportunida-
de para a corrida e peguei gosto. Hoje 
em dia faço corrida, circuito 30 minutos 
e também outras atividades.

Durante a pandemia, o que 
motivou vocês a retornarem 
os treinos na ADC Embraer?

José Walter: Um dos motivos pelo 
qual a gente voltou e continua a trei-
nar foi o cuidado e protocolos que a 
ADC EMBRAER implementou para 
proteger seus associados nas ativida-
des físicas. Sempre com aferição de 
temperatura na entrada do clube, res-
peitando o número limite de pessoas 
na utilização da academia, além de 
álcool em gel em todos os pontos.

Um casal que procurou melhorar sua saúde por meio do do esporte
ANGELA E JOSÉ OLIVEIRA

Como funcionam os 
treinos de corrida?

José Walter: A corrida a cada dia é 
uma surpresa. Você vem ao treino e aí 
descobre o que vai fazer, qual a distân-
cia, se é morro ou tiro, volume de corri-
da, então, o treino já é um desafio. Disso 
surgem outros desafios, onde o nosso co-
ordenador e a professora de corrida, nos 
puxam e motivam a ir além. Tendo um 
desafio individual na condição de qual-
quer um. Um exemplo, por estar mais 
tempo o meu pode ser 20 km e o da mi-
nha esposa 5 km, tudo no limite de cada 
pessoa. Sempre buscando se superar.

O que mais atrai vocês 
na ADC EMBRAER?

Angela: Para mim, demorou um 
tempinho para chegar e conquistar 
tudo. Está sendo bom, além de pra-
ticar uma atividade que gosto, faço 
novas amizades e saio um pouco do 
ambiente familiar, conhecendo mui-
to mais gente. Sem falar que além de 
nós dois, tem o meu filho que parti-
cipa também. Você acaba trazendo e 
envolvendo a família aos poucos.

José Walter: Em todas as ativida-
des que realizo, eu percebo que a 
ADC tem um clima muito familiar, 
pois tem marido e mulher no grupo 
de corrida, tem familiares treinan-
do juntos no circuito 30 minutos, na 
musculação, isso faz com que as pes-
soas se sintam acolhidas.
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UMA MODALIDADE ESPORTIVA QUE A 
ADC EMBRAER APRESENTA AOS SEUS 
ASSOCIADOS DE TODAS AS IDADES

TÊNIS
Um dos professores da escolinha de 

tênis na ADC EMBRAER é Almir dos 
Santos Dias, de 35 anos, que começou 
a praticar o esporte há oito anos, e a 
paixão foi tão grande que apresentou à 
sua esposa. “Depois que comecei a dar 
aulas, ensinei a minha esposa a jogar, o 
desenvolvimento dela foi tão grande que 
foi campeã de um torneio vencendo os 
12 jogos”. A modalidade dentro do clube 
tem uma abordagem tão familiar e sem 
limites para idades, que os �lhos come-

çam a treinar e trazem os pais. “Por ser 
uma atividade sem restrições de idade, 
ensinamos a técnica para níveis inician-
tes, o que facilita o aprendizado e a in-
teração dos pais com os �lhos durante 
as aulas.”, falou Almir. O tênis está pre-
sente na ADC EMBRAER desde os anos 
80, e já rendeu muitas conquistas em 
torneios municipais e industriais. Os 
interessados podem se inscrever 
diretamente pelo site: www.adcem-
braer.com.br/escolinhas.
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