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Estamos finalizando mais um ano de grandes realiza-
ções em nossa ADC EMBRAER. Com responsabilidade, 
espírito público e ciente de que juntos somos mais for-
tes, avançamos muito, mesmo neste período difícil que 
a pandemia nos impôs. Respeitando as determinações 
dos comitês para o Plano de Combate a Covid-19, pre-
paramos nossa associação para voltar a receber os as-
sociados com toda segurança e carinho. Este reencon-
tro, nas piscinas, nos esportes coletivos e principalmente 
no convívio diário transpira emoção e nos dá força para 
continuar o trabalho em direção ao futuro. Ainda esta-
mos celebrando a conquista do prêmio Top 100 Clubes, 
é mais do que um reconhecimento é o nosso passaporte 
para ainda mais excelência nos serviços oferecidos aos 
nossos associados e seus familiares. Feliz Natal a todos.
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NOVOS VOOS

Esta é uma pergunta, infelizmente 
sem boas respostas no nosso país. 
Ela está engasgada na cabeça dos 
muitos que se interessam, pelo de-
senvolvimento do uso do avião, como 
máquina fantástica e instrumento da 
mobilidade, em crescente demanda e 
uso mundial, sempre em benefício do 
desenvolvimento econômico-social.

Encabeçados por Santos Dumont, 
os pioneiros sempre lutaram no sen-
tido de demonstrar que o homem 
poderia voar. A resposta atualmen-
te é ostensiva. Aviões de todos tipos 
estão cruzando os céus, mudando a 
realidade mundial.

Nos momentos dessas reflexões, 
emerge em nossas cabeças o quadro 
da Baixada Santista, na qual, há dé-
cadas não chega ou parte um avião 
de transporte regular, de carga ou 
passageiro, para qualquer outra cida-
de do país! Será que a Baixada não é 
importante o suficiente para abrigar 
um aeroporto metropolitano, adequa-
damente equipado e operado, garan-
tindo chegadas e partidas, mesmo em 
condições meteorológicas precárias?

Infelizmente, este é o mesmo de 

uma enorme quantidade de cidades 
brasileiras, lembrando que nosso país 
continente é composto de mais de 5,5 
mil municípios, muitos deles com um 
volume expressivo de atividade econô-
mica e que precisam da aviação para 
a mobilidade necessária à eficiência 
dos negócios e dos relacionamentos. 
E nossa aviação de transporte somente 
coloca conexões de tráfego aéreo regu-
lar em apenas 100 cidades!

Mas, em que pesem as críticas e as 
dificuldades de mudar cenários no 
nosso país, temos de pretender partici-
par das soluções, não sucumbindo em 
face dos problemas. No fundo, o Brasil 
vive sob o manto de demasiado núme-
ro de leis, regulamentos e normas ex-
cessivamente restritivos, sempre sob 
argumentos dos mais variados tipos.

No caso da aviação ressaltam os da 
segurança dos voos. Sim, sem dúvida, 
um sério propósito esse, o de voar com 
a garantia da decolagem e do posterior 
pouso, tudo executado com sucesso. 
O que não se conseguirá fazer, mesmo 
sob as mais sérias tentativas, é impedir 
ou proibir, os acidentes. Assim, não é 
com restrições burocráticas que será 

POR QUE UMA AVIAÇÃO

Ozires Silva, é engenheiro, foi presidente 
da Embraer e da Petrobras e ministro da 
Infraestrutura. É o presidente de honra 

da ADC EMBRAER

possível chegar ao ideal de segurança 
máxima! Não há cotejo mundial entre 
as regras sobre o voo dos diferentes pa-
íses, mas, muito possivelmente, o Bra-
sil, numa comparação baseada em co-
mentários de quem voa aqui e alhures 
– e com base em inúmeros depoimen-
tos – seja aquele que mais obstáculos 
coloca para uma decolagem.

O que se pode desejar é que o poder 
delegado às autoridades aeronáuti-
cas de cada país, não seja excessiva a 
um ponto de restringir a exploração 
do voo, da forma que se apresentar, 
como transporte, instrução, lazer, 
etc. Ou seja, não se pode limitar os 
direitos do “fazer”, proibindo as pos-
sibilidades de realizar!

Temos de reconhecer que os aviões, 
e a infraestrutura no solo de apoio, de-
senvolveram-se enormemente, trans-
formando o avião, e seus sistemas, em 
algo complexo. Mas, novamente, não é 
se subordinando a essa complexidade 
uma complicada rede regulatória que 
encontraremos as soluções.

Não podemos deixar de reconhecer 
que o Brasil é um país continente e 
que precisa do avião, e de suas con-

sequentes atividades, para a sua tri-
lha de aperfeiçoamento das nossas 
estruturas produtivas em linha com 
as atividades geradora de riquezas 
dos outros países! Assim, mãos à 
obra, cidadãos da Baixada Santis-
ta, vamos dialogar e discutir o título 
deste artigo “POR QUE UMA AVIA-
ÇÃO TÃO PEQUENA”?

TÃO PEQUENA NUM PAÍS TÃO GRANDE?!



MEON ADC EMBRAER
14 MEON ADC EMBRAER

Alexandro Cordeiro se tornou sócio 
da ADC EMBRAER em 2001, e sempre 
esteve muito presente nas atividades, 
fossem elas do Clube de Campo ou no 
Ginásio Poliesportivo.

“Um dos momentos mais marcantes 
nessa trajetória de associado foi a festa de 
15 anos da minha filha que aconteceu no 
clube de campo, onde pudemos usufruir 
de toda a estrutura do clube com muito 
conforto e tranquilidade”, conta o sócio. 

Alex, como é conhecido, tem uma veia 
artística muito forte. Suas apresentações 
caracterizadas de Elvis Presley chamam 

EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE

O ELVIS PRESLEY
DA ADC EMBRAER ALEX É ASSOCIADO DESDE 2001 E SE 

APRESENTA EM DIVERSOS TIPOS DE 
EVENTOS IMITANDO O REI DO ROCK

a atenção de todos. Prova disso foi a sua 
apresentação recentemente no progra-
ma Domingo Legal, apresentado por 
Celso Portiolli no SBT.

“Minha paixão pelo Rock and Roll e 
especificamente pelo rei do rock sur-
giu quando eu via meu pai tentando 
cantar Kiss Me Quick. Depois disso 
passei a ouvir e imitá-lo”.

A paixão foi virando profissão, o que 
levou Alex a se apresentar em festas de 
casamento, aniversários, asilos, entre ou-
tros eventos particulares, o que sempre 
proporcionou felicidade e prazer a ele.
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O Perna de Pau é o campeão do Tor-
neio Interno de Futebol Society edição 
2021, que contou com apoio da Ambipar 
Group. A equipe venceu na última sex-
ta-feira (26) o Porto por 4 a 3 na decisão.

Em uma final equilibrada e com emo-
ção até os últimos minutos, a equipe 
do Perna de Pau conseguiu controlar 

e sair com a vitória na quadra socie-
ty do Complexo Poliesportivo “Ninho 
do Tucano”.

Além do campeão, as premiações indi-
viduais foram definidas todas para o time 
do Perna de Pau. Filipe Escobar foi o arti-
lheiro do torneio com 10 gols. O melhor 
goleiro foi Alexandre Alcantara.

TIME SE SAGROU CAMPEÃO APÓS 
VENCER O PORTO NA FINAL POR 4 A 3 

PERNA DE PAU É 
CAMPEÃO DO TORNEIO 
INTERNO DE FUTEBOL SOCIETY

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

10% de desconto para os 
associados e dependentes ADCE

A FAAP acredita na educação como 
caminho para a transformação de vidas, 

e foi assim que fizemos parte da vida 
de centenas de alunos em 2021. 

Queremos desejar a todos ótimas festas 
e que 2022 seja repleto de realizações. 

Juntos iniciaremos mais um ano de 
superação de desafios e alcance de 

conquistas!

Aponte seu 
celular

Pós-Graduação
Cursos Livres e de Extensão

F E L I Z  N A T A L

Perna de Pau, time campeão

Porto, time vice-campeão
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ESPORTE

A ADC Embraer realizou o seu Torneio 
Interno de Truco com apoio da Ambipar 
Group, no último sábado (04), no com-
plexo Poliesportivo do Ninho do Tucano.

O torneio contou com a presença de 
oito duplas e foi disputado no siste-
ma eliminatório com confrontos “me-

CHIQUINHO E KLEBER
VENCEM TORNEIO INTERNO 
DE TRUCO 2021
EDIÇÃO ACONTECEU NO INÍCIO DE DEZEMBRO
E CONTOU COM A PRESENÇA DE OITO DUPLAS

lhor de três partidas” para definir 
quem avançaria às próximas fases.

A dupla Chiquinho e Kleber se sa-
grou campeã, vencendo Jeferson e 
Ivanildo na final. Em 3º lugar ficaram 
João e Raimundo, enquanto em 4º fi-
caram Chicão e Robertinho.
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ESPORTE

É SUCESSO NA ADC EMBRAER
INTERAÇÃO ENTRE ESCOLINHAS E
SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL DOWN

AÇÃO ACONTECEU NA ADC EMBRAER ENTRE OS DIAS 3 E 5

A ADC Embraer sediou no último fi-
nal de semana a terceira clínica com a 
Seleção Brasileira de Futsal Down.

Entre os dias 3 e 5 de dezembro, os 
atletas puderam conhecer todas as uni-
dades da ADC Embraer e se encontrar 
com os alunos das escolinhas.

As atividades se iniciaram na sexta-fei-
ra (3), quando os atletas foram ao Clube 
de Campo fazer uma visita ao local. De-
pois disso, acompanharam a palestra do 
técnico Cleiton Monteiro, aberta ao pú-
blico, no ginásio Poliesportivo.

O sábado (4) foi dia de interação com 
os alunos das escolinhas da ADC Embra-
er e Prosport, com treinos no período da 
manhã e roda de conversas à tarde.

A Clínica acabou no domingo (5), 
com uma partida festiva entre a Seleção 
Brasileira de Futsal Down contra a ADC 
Embraer. A Seleção venceu o jogo.

A ADC Embraer agradece aos par-
ceiros para a realização deste evento: 
Vale Sul Shopping, Uniodonto, Uni-
med, Fazenda da Vovó, Modena Hotel, 
CoreSport, Revedor, Gillette, Yex, Loop 
Transporte Turismo e Torcida.



MEON ADC EMBRAER
18 MEON ADC EMBRAER

Esse aplicativo é fantástico!! Foi criado por  brasileiros, é 
gratuíto e possibilita a comunicação com crianças 
autistas. 
O app também é indicado para pequenos com 
di�culdades verbais. É muito fácil de usar, basta clicar 
nas �gurinhas que o aplicativo vai transmitir a voz dos 
desejos e sentimentos que a criança deseja expressar. O 
Matraquinha é uma forma de comunicação alternativa 
para ajudar crianças e adolescentes a transmitirem seus 
desejos, emoções ou necessidades. O  mais legal é que 
não precisa de internet pra funcionar, o sistema possui 
voz humanizada, contribui para a autonomia da criança 
e é acessível para crianças de qualquer idade e classe 
social. Os desenhos são muito atrativos e estimulam o 
desenvolvimento cognitivo,  tudo de forma muito 
divertida. Para conhecer o aplicativo, baixe a versão no 
app store e faça parte do clube. Você receberá novas 
imagens por mês e mais recursos dentro do próprio 
aplicativo. Experimente e conte pra gente. 

Matraquinha: aplicativo gratuito para crianças com autismo

E na festa vai ter muito 
bolo e salgadinho.

Cookies- São os dados dos usuários transmitidos entre o 
navegador e os sites, servindo como uma memória para 
os próximos acessos.

GIF- As imagens móveis que hoje viraram uma lingua-
gem à parte nas conversas virtuais existem desde 1987. 
GIF é simplesmente a sigla para “graphic interchange 
format” ou “formato de intercâmbio grá�co”.

No meu prédio 
dois homens 
vão se casar hein?
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DOS TORNEIOS INTERNOS E A BUSCA
POR PROJETOS INCENTIVADOS

POR DENTRO

NOVA DIREÇÃO
PLANEJA RETOMADA

VEJA QUAIS SÃO 
OS DESAFIOS NA 
ÁREA DO ESPORTE
JULIANO ESTEVAM DOS 
REIS, DE 41 ANOS, EXERCE 
A FUNÇÃO DE DIRETOR 
DE ESPORTES DA ADC 
EMBRAER HÁ CINCO MESES. 
O SETOR TEM RETOMADO 
OS TORNEIOS INTERNOS 
E BUSCA PROJETOS 
INCENTIVADOS.

Como você vê o retorno dos tor-
neios internos que vem acontecen-
do, desde as escolinhas até o adulto?

Juliano: Sempre foi importante, 
mas sobretudo agora, nesse período 
pandêmico, que vale lembrar que 
ainda não acabou. Estamos juntos 
aprendendo a lidar, e a prática do 
esporte ajuda e muito na higiene 
metal, além do benefício físico pro-
priamente dito.

Quais os planos da diretoria de 
Esportes para o ano de 2022?

Juliano: Temos muitos desafios e 
trabalho pela frente. Iremos colocar 
em prática os projetos incentivados, 
torneios internos e externos. Mas o 
objetivo maior é promover o bem-es-
tar a TODOS os associados.

Qual a importância dos projetos 
incentivados para o desenvolvi-
mento do esporte na ADC Embraer?

Juliano: É de extrema importância 
para a nossa ADCE, tendo em vista a 
atual situação em virtude da pandemia. 
Isso também vai gerar ainda mais visibi-
lidade e crescimento para nossa ADCE.

Entre as modalidades, quais as 
principais?

Juliano: Todas as inúmeras moda-
lidades que temos em nosso quadro 
é de extrema importância para nós. 
Mas, para não fugir da pergunta, para 
os esportes coletivos vejo o futebol 
(futsal, campo e society) e os esportes 
praticados em quadra de areia (vôlei, 
futevôlei e beach tennis), cuja procu-
ra vem crescendo bastante.

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!
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(12) 99253-1907
www.iogringo.com.br

CIDADANIA ITALIANA E PORTUGUESA

10% DE 
DESCONTO

IO. GRINGO

NO PROCESSO JUDICIAL ITALIANO OU
ADMINISTRATIVO/JUDICIAL PORTUGUÊS

NÃO  EXISTE  LIMITE  DE  GERAÇÃO  PARA  A  CIDADANIA  ITALIANA

VOCÊ  PODE  DIVIDIR  O  PROCESSO  COM  IRMÃOS  E  PRIMOS

VOCÊ  NÃO  PRECISA  TER  SOBRENOME  ITALIANO  NEM  PORTUGUÊS

O  PROCESSO  É  CONCLUÍDO  EM  ATÉ  2  ANOS

VOCÊ  GARANTE  ENTRADA  SEM  VISTO  EM  MAIS  DE  150+  PAÍSES

O PASSAPORTE É SEU E O TRABALHO É NOSSO
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ESCOLINHA

A escolinha de ballet fez, no último sá-
bado (04), a sua apresentação de final de 
ano com o espetáculo a Magia do Circo. 

A apresentação durou cerca de uma 
hora e foi sucesso de público, com a 

A MAGIA DO CIRCO
APRESENTAÇÃO DA ESCOLINHA DE 
BALLET REUNE MAIS DE 350 PESSOAS

presença de mais de 350 pessoas no 
ginásio Poliesportivo da ADC Embraer. 
Todas as turmas subiram ao palco.

Além da apresentação, o evento teve 
venda solidária de pipoca.

(12) 99253-1907
www.iogringo.com.br

CIDADANIA ITALIANA E PORTUGUESA

10% DE 
DESCONTO

IO. GRINGO

NO PROCESSO JUDICIAL ITALIANO OU
ADMINISTRATIVO/JUDICIAL PORTUGUÊS

NÃO  EXISTE  LIMITE  DE  GERAÇÃO  PARA  A  CIDADANIA  ITALIANA

VOCÊ  PODE  DIVIDIR  O  PROCESSO  COM  IRMÃOS  E  PRIMOS

VOCÊ  NÃO  PRECISA  TER  SOBRENOME  ITALIANO  NEM  PORTUGUÊS

O  PROCESSO  É  CONCLUÍDO  EM  ATÉ  2  ANOS

VOCÊ  GARANTE  ENTRADA  SEM  VISTO  EM  MAIS  DE  150+  PAÍSES

O PASSAPORTE É SEU E O TRABALHO É NOSSO
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LIVRO UM AVIÃO E UMA VIOLA,
• Ana Maria Machado
Ganhadora do Prêmio Hans Christian 
Andersen (2000), considerado o Nobel 
da literatura infanto-juvenil, a jornalista 
e escritora Ana Maria Machado (Rio de 
Janeiro, 1941), é autora de mais de 100 
títulos, alguns deles publicados em 17 
países, somando mais de 18 milhões 
de exemplares vendidos. Formada em 
Letras, lecionou na UFRJ e PUC. Desde 
2003, Ana Maria Machado ocupa 
a cadeira 1 da Academia Brasileira 
de Letras. No livro infantil  nos 
apresenta um avião e uma viola, um 
matagal e uma tagarela, um amuleto 
e uma muleta e muito outros pares 
disparatados se reuniram e formaram 
esta história, que, como você vai ver, é 
uma grande brincadeira.

Clifford: O Gigante Cão Vermelho 
(Clifford the Big Red Dog, 2021, EUA)
• Direção: Walt Becker
• Elenco: Russell Peters, Darby Camp, Jack Whitehall
Na animação, a estudante do ensino médio Emily Elizabeth (Darby 
Camp) conhece um criador de animais mágico (John Cleese) que 
lhe dá um cachorrinho vermelho. Entretanto, ela nunca imaginou 
acordar e encontrar um cão gigante de três metros em seu 
pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe (Sienna 
Guillory) está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey 
(Jack Whitehall) vão viver uma grande aventura pelas ruas de 
Nova York com a chegada do novo membro da família.

TEATRO
Diálogo de Luz
A peça é inspirada em fato ocorrido no Rio de Janeiro, às vésperas 
do Século XX: a relação amistosa entre o Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes, conhecido à época como “O Chefe dos Espíritas”, e um 
sacerdote católico chamado Amaro, ninguém menos que o Espírito 
Emmanuel reencarnado. Segundo relato de Chico Xavier, registrado 
no livro “Deus Conosco” (Ed. Vinha de Luz), eles se conheceram e 
“conversaram abertamente sobre o Espiritismo”. Com base nesses 
fatos, confirmados ou revelados por fontes confiáveis, foram 
construídos os diálogos que – se não aconteceram – bem poderiam 
ter acontecido.
• 18 de Dezembro, sábado às 21h00 • Local: Teatro Colinas 
• Drama • Duração: 60 minutos • R$ 60,00 / R$ 30,00

CINEMA


