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A ADC Embraer participou 
da 1ª Semana Nacional dos 
Clubes, organizada pelo 
Fenaclubes, entre os dias
27 de outubro e 02 de 
novembro. Durante o encontro, 
recebeu a placa referente ao 
TOP 100 Clubes no Brasil.

SENSEI BÁRBARA É 
CAMPEÃ NA SELETIVA 
PARA O CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE JUDÔ

ANTÔNIO MÁRCIO SARTO,
O TONHÃO, FALA SOBRE
O MARKETING DA
ADC EMBRAER

CHARLES CUSTÓDIO FALA SOBRE 
A IMPORTÂNCIA DA CONQUISTA 
DO PRÊMIO TOP 100 CLUBES E OS 
PRÓXIMOS PASSOS

ESPORTE

POR
DENTRO

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE
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DC

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

ADC EMBRAER 
GANHA O PRÊMIO

TOP 100 CLUBES NA 1ª SEMANA 
NACIONAL DOS CLUBES
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Nossa ADC EMBRAER deu um passo de suma importância na busca da sustentabilidade 
financeira, esportiva e cultural. Durante 18 meses, mesmo período da pandemia, a Dire-
toria da ADC Embraer se especializou na criação de projetos com incentivo fiscal criando 
um departamento exclusivo. Fizemos benchmarking com grandes clubes do Brasil, como 
o Pinheiros e o Paulistano, clubes estes que figuram entre os cinco maiores clubes da 
América Latina. Em 2021 tivemos 6 projetos: corrida de rua, judô, tênis, esgrima, futebol 
de campo e futsal. Teremos um futuro brilhante em 2022. Com os aportes realizados pelas 
empresas que investem no esporte através do incentivo fiscal federal, chegaremos a um 
valor incentivado da ordem de R$ 3 milhões, recursos exclusivos para as seis modalidades. 
Com o ‘know how’ e a especialização adquirida pela diretoria executiva da ADC EMBRAER, 
a partir de 2022 criaremos mais seis projetos de incentivo fiscal Federal totalizando 12 mo-
dalidades esportivas com infraestrutura de ponta beneficiando o associado titular e seus 
dependentes, principalmente as crianças. E para finalizar em 2022 as modalidades adultas 
na ADC Embraer em sua grande maioria irão disputar OCB-ES, são torneios promovidos 
pelo Comitê Brasileiro de Clubes e pela Fenaclubes - Confederação Nacional dos Clubes. 
Os atletas terão alimentação, hospedagem e passagem aérea para disputa dos torneios  É 
uma visão de futuro para que possamos dar todo suporte esportivo. Esperamos manter a 
mesma sinergia em 2022 e a busca continua para o crescimento da instituição.
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HOMENAGEM

A ADC EMBRAER participou da 1ª 
Semana Nacional dos Clubes, organi-
zada pelo Fenaclubes, entre os dias 
27 de outubro e 02 de novembro. O 
congresso contou com palestras de 
medalhistas olímpicos como Cesar 
Cielo, Hortência e Rebeca Andrade, 
além de outras apresentações re-
ferentes a gestão de clubes, forma-
ções esportivas e musicais. Durante 
o evento, a ADC EMBRAER recebeu 
a sua placa referente ao TOP 100 
Clubes no Brasil, entregue a Márcio 
Pereira Leme, Presidente do Conse-
lho Deliberativo. Além de Márcio, 
outros três colaboradores estiveram 
presentes no congresso representan-
do a associação. Um deles foi Jorge 

Luiz Moutinho, de 41 anos, que vê 
a participação e a premiação como 
um reconhecimento pelo trabalho da 
associação. “A participação em um 
evento como este mostra que estamos 
no caminho certo. E isso coroa o tra-
balho de todos os envolvidos na ADC 
Embraer, desde os colaboradores 
aos associados, incluindo a gestão”, 
disse Jorge. Com a presença no con-
gresso, a ADC Embraer passa a ter a 
oportunidade de receber projetos in-
centivados com apoio do CBClubes e 
do Fenaclubes, associações que tem 
como objetivo fomentar e intensificar 
a formação de novos atletas, além de 
contribuir com a estrutura dos clubes 
filiados.

1ª SEMANA NACIONAL 
DOS CLUBES

ADC EMBRAER MARCA PRESENÇA NA

Congresso organizado pelo 
Fenaclubes contou com a presença 
de medalhistas olímpicos
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É FUNDAMENTAL PARA A RETOMADA
DO CRESCIMENTO DO BRASIL?

NOVOS VOOS

cado em demasia para os jovens que se 
questionam sobre qual a competência 
que pensam atingir e em qual setor. 
Mas não é isso. Ao contrário, essa dú-
vida que assola a cabeça dos estudan-
tes de Engenharia pode se tornar um 
excitante processo de avaliar o peso de 
cada valor, algo muito importante para 
antecipar o prazer de trabalhar e, ao 
final, ver o seu trabalho materializado.

Creio que pode lhe ter valor o meu 
exemplo pessoal, pois, nos meus 18 
anos de idade tive a sorte de ser levado 
para uma entrevista (que tomei como so-
mente uma conversa) com um Professor 
de Física. Não sabia que estava sendo 
avaliado! Conversamos durante duas 
horas e não sei individualizar qualquer 
tema, pois não estava tomando a con-
versa como uma entrevista profissional 
definida. Ao final, meu entrevistador 
simplesmente disse: “Você precisa ser 
Engenheiro!!!”.

Peço ao Leitor deste texto, estudante 
de Engenharia, que reflita sobre o que 
possa ter ocorrido no diálogo. Estávamos 
no ITA – Instituto Tecnológico de Aero-
náutica, de São José dos Campos (SP), 
e eu realmente pensava em trabalhar 
numa empresa da indústria aeronáutica. 
Pensava em fabricar aviões e a conversa, 
que sobretudo exaltou a Engenharia, 

Muito se tem estudado e publicado o 
quanto a Educação, ampla, abrangente 
e de alto nível, faz diferenças no desen-
volvimento das nações e regiões. Den-
tre todo o mosaico e resultados das dis-
ciplinas da Engenharia, encontramos 
fatores determinantes para o desenvol-
vimento econômico das nações. Cada 
vez mais a criação e a produção de bens 
de crescentes valores agregados fazem 
a diferença na balança comercial do 
mundo globalizado. A capacidade des-
sa projeção depende de vários fatores, 
entre eles a existência, quantidade e 
qualidade de profissionais de Engenha-
ria. Com a rápida evolução da tecnolo-
gia e a consequente obsolescência das 
existentes, a formação dos(as) profis-
sionais de Engenharia deve privilegiar 
múltiplos conteúdos essenciais, ensi-
nando-os(as) a se adaptar rapidamente 
aos novos conhecimentos e técnicas.

Em todas as reuniões das Comissões 
Econômicas para América Latina e Ca-
ribe da Organização das Nações Unidas 
(Cepal/ONU), têm-se recomendado uma 
prioridade da Educação nos programas 
de formação de profissionais dos jovens, 
dando ênfase essencial à Engenharia. 
Nos países industrializados, observa-se 
a inclusão de países que nos surpreen-
dem a todos, com expoentes como China 

e Coréia do Sul. Esses países ostentam 
resultados surpreendentes com esforços 
e investimentos destacados para a Enge-
nharia e graduações técnicas, não con-
seguidos em outras regiões mundiais.

Aliar o espírito empreendedor e o com-
prometimento com os resultados são al-
guns dos requisitos para a atuação como 
engenheiro(a), pois esta habilitação leva 
ao saber trabalhar em equipe.

A Engenharia engloba um conjunto 
maior de conhecimentos e habilida-
des, pois o bacharel domina conceitos 
em Administração, Economia e da pró-
pria Engenharia. Sendo assim, o enge-
nheiro e engenheira torna-se uma peça 
fundamental em indústrias e empresas 
de quase todos os setores. Por ter auto-
ridade em saber integrar mão-de-obra, 
equipamentos e matérias-primas, é a 
indicação perfeita para atuar no avan-
ço da qualidade e aumento da produti-
vidade. Também gerencia recursos hu-
manos, financeiros e materiais de uma 
empresa. Até em virtude desta gama 
de envolvimento e atuação, é impres-
cindível, porém, que os profissionais 
de Engenharia estejam sempre muito 
atentos em desempenhar suas fun-
ções e habilidades com muita ética e, 
sobretudo, considerando os aspectos 
ambientais. Isso tudo parece ser intrin-

estimulou na vida que me marcou para 
sempre: a construção aeronáutica!

Terminando este rápido texto, diria 
que todas as ciências, artes e ofícios 
se entrelaçam, todos se juntando para 
produzir uma obra útil que possa trazer 
benefícios tangíveis que serão aprovei-
tados por muitos. Podemos começar 
como uma engenharia, ajustando ma-
teriais e suas estruturas, para finalizar 
um quadro de parede ou um pesado 
viaduto ostentando a dureza do con-
creto ou dos metais utilizados, mas, ao 
mesmo tempo exaltando a beleza da 
arquitetura, por suas formas amenas e 
atrativas aos olhos da Natureza.

Tudo isso somado faz o desenvol-
vimento humano e mesmo natural, 
mas para tanto precisamos de algo 
importante, DE VOCÊ, equipado com 
as armas da EDUCAÇÃO, trabalhando 
para tornar a vida de todos melhor, a 
maioria de desconhecidos. Isso tudo 
necessitando das mãos mágicas das en-
genheiras e dos engenheiros, pois sem 
eles, muito do que temos pode não ser 
suficiente para o desenvolvimento eco-
nômico tão postulado por todos

POR QUE ENGENHARIA

Ozires Silva, é engenheiro, foi presidente 
da Embraer e da Petrobras e ministro da 
Infraestrutura. É o presidente de honra 
da ADC EMBRAER
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A Sensei Bárbara Faria Ribeiro, pro-
fessora de judô da ADC Embraer, se 
sagrou campeã na seletiva para o 
Campeonato Brasileiro, na categoria 
meio pesado, classe sênior, que acon-
teceu em São Bernardo do Campo (SP). 
A judoca, que já foi atleta do Minas 
Tênis Clube por quatro anos, retor-
nou a São José dos Campos em agos-
to deste ano para representar a ADC 
Embraer. Com a vitória na seletiva, 
ela garantiu a participação no nacio-
nal que acontece entre os dias 22 e 27 
de novembro, em Pindamonhangaba. 
Bárbara conta que o retorno aos ta-
tames para uma competição após 

quase dois anos não poderia ser 
melhor. “É um orgulho poder re-
presentar a minha cidade e a ADC 
Embraer, junto com a minha irmã 
Sensei Ana Paula como técnica”. 
A seletiva contou com atletas reno- 
mados na modalidade. A Sen-
sei representante da ADC Embra-
er venceu todos os combates por 
ippon, pontuação máxima no judô. 
Com a vaga no Brasileiro, o objetivo 
agora é alcançar voos mais altos. “Sigo 
trabalhando duro para conseguir trazer 
mais um ouro para nosso clube e garan-
tir minha vaga na Seletiva olímpica, em 
dezembro”, completou Bárbara.

PROFESSORA E REPRESENTANTE DA ADC 
EMBRAER GARANTIU PRESENÇA NO TORNEIO 
NACIONAL QUE ACONTECE EM NOVEMBRO

SENSEI BÁRBARA É 
CAMPEÃO NA SELETIVA
PARA O CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ

São José dos Campos            pos.faap.br          (12) 99671-7317
(12) 3925-6400

10% de desconto para os 
associados e dependentes ADCE

Sucesso
É um desejo que pode ser conquistado

com muita luta e  determinação.

Aponte seu 
celular

Pós-Graduação
Cursos Livres e de Extensão

Sem dúvidas,
o melhor caminho.

A conquista do seu 
sucesso começa aqui!

FAÇA FAAP
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ESPORTE

As duas duplas representantes da 
ADC EMBRAER conquistaram me-
dalhas de prata em suas categorias 
no Campeonato Brasileiro de Judô 
na modalidade Kata 2021, formato 
online. A competição nacional orga-
nizada pela Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ) aconteceu no dia 6 de 
novembro, e contou com a participa-
ção das duplas Pedro Daoud Bian-
chini dos Santos (Tori) e Ygor Lima 
Marson (Uke) na categoria Katame no 
Kata. Os senseis Sidney Massayuki 
Fukayama (Tori) e Airam Rodrigues 
da Cunha (Uke), parceiros há sete 

DUPLAS DA
ADC EMBRAER
CONQUISTAM MEDALHAS 
DE PRATA NO CAMPEONATO 
BRASILEIRO DE JUDÔ

anos, competiram na categoria Kime 
no Kata. O Sensei Sidney Fukayama 
conseguiu transmitir seu conheci-
mento e confiança à dupla de Katame 
no Kata, que fez uma linda apresen-
tação executando golpes com pre-
cisão, rendendo uma pontuação de 
425,50.  Na disputa do Kime no Kata, 
os senseis se aproveitaram do entro-
samento e perfeição dos golpes, fi-
cando com a pontuação de 617,50. As 
duplas se apresentaram no tatame da 
ADC EMBRAER, e concorreram com 
atletas renomados a nível nacional e 
internacional.

AS CONQUISTAS NA MODALIDADE KATA 
ONLINE VIERAM NAS CATEGORIAS KATAME 
NO KATA E KIME NO KATA

flamboyant.emplanej.com.br

(12) 9 7403-2481VENDAS:
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As duas equipes que fizeram parte 
da final do torneio interno de futebol 
society da ADC EMBRAER, com apoio 
da Ambipar Group, foram definidas. 
O duelo ocorreu entre Perna de Pau e 
Porto F.C. A definição para partida final 
ocorreu após as vitórias das equipes 
nos confrontos de semifinais, quando o 
Perna de Pau venceu o EDE F.C. por 1 a 

FINALISTAS

0, e o Porto F.C. bateu o Renegadoz F.C. 
pelo placar de 17 a 4. Além da disputa 
pelo título, foi definida a artilharia do 
torneio, até então dividida pelos atletas 
Filipi Escobar, do Perna de Pau, e Gui-
lherme Pacheco, do Porto F.C., ambos 
com nove gols marcados. O jogo acon-
teceu no dia 26 de novembro, na quadra 
do Complexo Poliesportivo, às 19h.

DO TORNEIO INTERNO
DE FUTEBOL SOCIETY

ESPORTE

GRANDE FINAL ACONTECEU NO DIA 26 DE 
NOVEMBRO NA QUADRA DO POLIESPORTIVO
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O Cubo de Rubik ou cubo mágico como ele é conhecido, 
chama muito atenção das crianças e dos adultos 
principalmente pelo valor educativo. Esse brinquedinho 
de passatempo possui muitas vantagens quando o 
assunto é aprendizado. 
O cubo possui seis faces, cada uma com pequenos 
cubos coloridos. Essas características fazem com que ele 
seja um objeto de curiosidade para as crianças. 
O jogo é fácil de entender, mas a complexidade exige 
muita concentração e habilidade com as mãos, além 
disso você precisa ter grande capacidade de atenção 
para lembrar do movimento das peças. Por isso traz 
muitos benefícios para o desenvolvimento da mente 
infantil. Existem versões digitais que podem ser 
baixadas pela loja de aplicativos ou o mais comum que 
é comprar o brinquedo para manuseá-lo. 
As crianças aproveitam os benefícios independente do 
modelo escolhido, todos são divertidos.

Passatempo e diversão que ensinam
Os benefícios do cubo mágico para crianças

vai fazer alguma 
mágica ou não?

Podcast - Programas em áudio que podem ser 
escutados a qualquer momento. Junção das 
palavras “iPod” e “broadcast”, foi o nome que 
acabou pegando. 

Stream - Trata-se da transmissão de conteúdos, 
como fazem a Net�ix, o Spotify ou o YouTube. 
Uma ação contínua, como aponta o nome 
streaming.

Então...

Experimente uma versão do game na sua loja de 
aplicativos e divirta-se. 

humm ...

Orthoservice é o único
hospital ortopédico da região
com certificado de excelência!
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WhatsApp

/Lider Vale

www.lidervale.com.brVale do Paraíba, Litoral Norte e
Sul de Minas

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!

MARKETING BUSCA POR MAIS
POR DENTRO

FACILIDADES E BENEFÍCIOS 
PARA ASSOCIADOS
HÁ TRÊS ANOS A FRENTE DA DIRETORIA DE MARKETING,
TONHÃO COLOCA ESTES PONTOS COMO PILARES DO SETOR
ANTÔNIO MÁRCIO SARTO, CONHECIDO COMO “TONHÃO, TEM 46 ANOS E VEM EXERCENDO A DIRETORIA DE 
MARKETING DA ADC EMBRAER HÁ TRÊS ANOS. O SETOR TEM SIDO FUNDAMENTAL NESTE PERÍODO PARA 
OFERECER CADA VEZ MAIS BENEFÍCIOS, FACILIDADES E QUALIDADE DE VIDA AOS ASSOCIADOS.

renciados em produtos e serviços que 
utilizamos em nosso dia a dia.

O que o setor de Marketing tem 
realizado para evidenciar cada vez 
mais a ADC EMBRAER?

Tonhão: O nome ADC EMBRAER, 
além de ter a força e reconhecimento 
do nome EMBRAER, hoje tem se des-
tacado no cenário regional e nacional 
como um Clube vitorioso que supe-
rou as dificuldades apresentadas pela 
pandemia, onde muitos ficaram pelo 
caminho. Nossa equipe de Marketing 
está empenhada em cada vez mais 
apresentar nosso clube como o maior e 
melhor do Vale do Paraíba, sendo uma 
associação de grande valor e respeito, 
inclusive tendo sido reconhecida re-
centemente entre os 100 melhores clu-
bes do Brasil pela Fenaclubes e sendo 
filiada de forma inédita ao CBC.

O que a diretoria tem realizado 
para captar novos parceiros e ofe-
recer benefícios aos associados?

Tonhão: A Diretoria de Marketing 
tem uma equipe especializada tra-
balhando intensamente na busca de 
parcerias com empresas que podem 
agregar valor e proporcionar uma série 
de benefícios aos associados. São des-
contos, promoções especiais e muitos 
outros benefícios aos associados. 

Qual a importância dos benefí-
cios ofertados aos associados?

Tonhão: Além da qualidade de 
vida, com a prática de esportes e as 
opções de lazer que a ADC EMBRA-
ER proporciona a seus associados, os 
benefícios oferecidos pelas empresas 
parceiras são o diferencial, a cereja do 
bolo, são várias opções em descontos, 
promoções exclusivas, pacotes dife-

O que a Diretoria de Marketing 
planeja visando o futuro da ADC 
EMBRAER?

Tonhão: A Diretoria de Marketing 
vislumbra um horizonte de grandes 
oportunidades para nossa ADC EM-
BRAER. As filiações a Fenaclubes e 
CBC demonstram nossa capacidade 
de gestão, organização e empenho 
em atingirmos nossos objetivos, 
sendo o principal deles colocarmos 
nossa associação no ranking das 10 
melhores do Brasil e ser reconhecida 
como formadora de atletas de alta 
performance.  Nosso planejamento 
está baseado em continuarmos esta-
belecendo parcerias com empresas 
de renome nacional, impulsionados 
pelos projetos incentivados, que já 
estão aprovados, e de outros projetos 
que vamos desenvolver. 
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SAÚDE & VIDA SAUDÁVEL

A perda de audição pode estar asso-
ciada ao declínio cognitivo e desenvolvi-
mento de demências e Mal de Alzheirmer 
Nosso ouvido, assim como o restante 
de nosso corpo, passa pelo processo 
natural de envelhecimento, e conse-
quentemente, vamos perdendo gra-
dativamente a capacidade de escutar. 
Estudos mostram que a partir dos 60 
anos de idade, 5 a 20 % da popula-
ção já apresenta algum grau de perda 
auditiva e após os 75 anos de idade 
mais da metade vai ter alguma perda.  
Mais do que dificultar a comunicação, 
vários estudos têm apontado para a 
relação da perda de audição com o de-
clínio cognitivo, desenvolvimento de 
demência e Mal de Alzheimer. Esses 
estudos demonstram que em idosos, 
a porcentagem de pessoas que desen-
volveram demência é maior em indi-
víduos com perda auditiva do que em 
quem não tinham esse problema. Al-

PERDA AUDITIVA E DECLÍNIO COGNITIVO
guns estudos têm mostrado também 
um maior declínio cognitivo em idosos 
que apresentam dificuldade de escutar.  
Não se sabe ao certo qual o mecanismo 
que faz com que a perda auditiva este-
ja relacionada a esses problemas. Pode 
estar associado a vários fatores, como a 
tendência de isolamento social em quem 
tem perda de audição, tornando o idoso 
menos ativo e mais propenso também 
ao desenvolvimento de depressão. Além 
disso, como uma grande área de nosso 
cérebro está dedicado ao estímulo audi-
tivo e à comunicação, a privação desse 
estímulo nessas áreas pode acelerar a 
perda de massa encefálica, que também 
ocorre com a idade. Estudos mostram 
que a privação sonora causada pela de-
ficiência pode acelerar a perda de massa 
encefálica em até 1 cm cúbico por ano.  
Tudo isso pode ser minimizado com a 
identificação precoce da perda auditiva 
e seu tratamento, que envolve o uso de 

próteses auditivas, e em casos severos, 
cirurgias como o Implante Coclear, que 
restabelece a capacidade de escutar em 
pessoas com perdas muito avançadas.  
Infelizmente, as pessoas tendem a ne-
gligenciar a perda de audição, a ne-
gar a perda e mesmo ao identificar o 
problema, se recusam a usar os apa-
relhos auditivos, pois tanto a perda 
auditiva quanto os aparelhos auditi-
vos têm um estigma negativo na so-
ciedade. Quando finalmente aceitam o 
uso deles, geralmente depois de muita 
insistência dos familiares, já houve 
um declínio muito grande no entendi-
mento – pela privação sensorial des-
ses anos de negligência e negação – e 
os aparelhos vão gritar dentro desses 
ouvidos sem que se consiga entender. 
Por isso o diagnóstico e tratamen-
to precoce são muito importantes. 
Portanto, cuide bem de sua audição, ela 
é muito importante para seu cérebro.

Marcelo Naoki Soki 
CRM 119990
RQE 55636
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LIVRO ESPERA PASSAR O AVIÃO
• Flavio Cafiero
Flavio Cafiero nasceu no Rio de Janeiro, 
em 1971. Em 2013 publicou seu primeiro 
romance, o celebrado “O frio aqui fora” 
(Cosac Naify), finalista nos prêmios Jabuti 
e São Paulo de Literatura. Nesta obra 
conta a história de  Felipe, um técnico de 
som de filmes radicado em Portugal, que 
volta ao Rio de Janeiro para participar da 
produção cinematográfica de seu amigo de 
faculdade. O retorno mexe com seus afetos 
adormecidos e seus traumas. A morte do 
irmão é um dos nós que ele não consegue 
desatar. Acompanhamos durante a leitura o 
tempo presente e a torrente de recordações, 
até que um acontecimento empurra Felipe 
para os braços da violência e da mais funda 
incompreensão. Narrado com extremo 
engenho e equilibrando consciência e 
mundo concreto, este romance é um relato 
habilidoso sobre a coragem de escutar.

Encanto
(2021, EUA)
• Direção: Byron Howard, Jared Bush, Chasire Castro Smith
• Elenco: Filipe Bragança, Stephanie Beatriz, John Leguizamo
• Duração: 103 minutos
O mais novo filme da Walt Disney Studios chega para literalmente 
“encantar”. A história de uma família extraordinária, os Madrigais, 
que vivem escondidos nas montanhas da Colômbia, em uma 
casa mágica, em uma cidade vibrante, um lugar maravilhoso e 
encantador chamado Encanto. A magia do Encanto abençoou 
todas as crianças da família com um dom único, desde super força 
até o poder de curar. Todas as crianças, exceto uma, Mirabel. 
Quando ela descobre que a magia em torno de Encanto está em 
perigo, percebe que ela, a única Madrigal comum, pode ser a 
última esperança de sua família excepcional. 

TEATRO
Noel Rosa, o poeta da vila e seus amores
Com texto de Plínio Marcos e direção de Dagoberto Feliz, o 
espetáculo passeia pela história da vida de Noel Rosa e traz diversas 
músicas de sua carreira, convidando o público a entrar no clima 
dos botequins cariocas, ambientes favoritos do cantor. Por todo 
o espaço cênico são espalhadas mesas e cadeiras nas quais os 
espectadores são convidados a se acomodarem e a degustarem 
quitutes e bebidinhas. Nasce, então, um cenário de botequim ou 
cabaré, que envolve atores e público no mesmo universo de nomes 
como o radialista Casé e o sambista Wilson Batista – figuras que 
emolduraram o Rio de Janeiro da década de 30.
 • 17 de Dezembro às 21h• Local: Teatro Colinas
• Musical • Duração: 60 minutos • R$ 80,00 / R$ 40,00

CINEMA


