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ADC EMBRAER PARTICIPA DE 
CAMPANHA QUE ARRECADOU 
MAIS DE 700 CESTAS BÁSICAS EM 
DEZEMBRO

ACADEMIA E CIRCUITO 30 MINUTOS 
JÁ ESTÃO FUNCIONANDO. 
ATIVIDADES FORAM RETOMADAS 
NA PRIMEIRA SEMANA DE 2022

ANTÔNIO MÁRCIO SARTO, 
O TONHÃO APRESENTA AS 
PRIMEIRAS DIRETRIZES DA NOVA 
GESTÃO DA ADC EMBRAER

SOLIDARIEDADE

POR
DENTRO

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

As inovações são instrumentos 
para maximizar suas 
potencialidades e contribuir 
para o desenvolvimento 
coletivo. Uma palavra de 
estímulo e confiança de Ozires 
Silva, presidente de honra da 
ADC EMBRAER, para começar o 
ano disposto a “novos voos”.

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 15 - JANEIRO 2022

DC

OPÇÃO
 PELO SUCESSO
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COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

Começamos 2022 com muita esperança de que teremos um ano repleto 
de conquistas. Mas nossas conquistas dependem de nossos esforços.

Desta forma, arregaçamos as mangas e iniciamos o processo de transi-
ção da Diretoria Executiva e também do novo Conselho Deliberativo. 

Seguiremos os mesmos rumos, porém com novas ideias. Mudanças 
pontuais são necessárias e estamos trabalhando neste sentido.

Teremos grandes desafios pela frente. Precisamos retomar as atividades 
que haviam sido paralisadas por conta da pandemia. 

Com muita fé em Deus e trabalho intenso e incansável, vamos alcançar 
os bons frutos. Que 2022 seja um ano intenso, com muitas vitórias e mui-
ta saúde. É o que desejamos a todos.
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Não é nada fácil prever o futuro, 
mas é possível planejar ações e atu-
ações que nos levem a materializar 
metas, objetivos e resultados para 
si próprio, para quem nos cerca, ou 
para a comunidade. Se olharmos 
para apenas 15 anos atrás, refletin-
do sobre o que houve no mundo, 
em nosso país, no nosso trabalho, 
constatamos uma série de aspectos 
e resultados diferentes do esperado 
e que desafiaram todas as expecta-
tivas. Certamente ficaremos atôni-
tos ou chocados. Isso mostra o quão 
pouco do tempo utilizamos para an-
tever o que está acontecendo hoje. 
E podemos nos surpreender, cons-
tatando as oportunidades perdidas. 
Do mesmo modo, agora, se olharmos 
para o futuro, os resultados podem 
ser imprevisíveis. Não seremos capa-
zes de prever as incertezas que vão 
nos atingir. No entanto, vale a pena 
tentar nos colocar reflexões, como 
tarefas para planejar e administrar 
nosso destino. Entre os múltiplos ar-
gumentos formulados, algo devemos 

pensar. Não mais deveríamos cul-
tivar a falsa sensação de que temos 
direito à estabilidade, segurança e ri-
queza. Do ponto de vista geral temos 
sobre nós o Governo, cujo orçamento 
se esvaiu, o que era resultado positi-
vo transformou-se em déficits. Boas 
coisas do passado já não são tão boas 
e promissoras. Mas, não percamos as 
esperanças, ao contrário, vamos cul-
tivá-las, pois certamente existem ou-
tras melhores! Se nos basearmos na 
seleção do desempenho e no ambien-
te no qual vivemos emergem duas ra-
zões; a primeira é que o futuro conti-
nua imprevisível, e temos que aceitar 
e viver com isso. A segunda é que a 
sociedade na qual vivemos mudará, 
e muito! Uma dose de otimismo pode 
ajudar, pois existirão boas coisas, 
suficientes para nos animar. Você é 
uma pessoa importante! Assim como 
sua família, amigos e colegas de tra-
balho! Certamente suas mudanças 
pessoais afetarão a todos, do mesmo 
modo que alterações nas vidas dos 
outros também afetarão a sua. Hoje, 

SUCESSO
Ozires Silva,

é engenheiro, foi presidente da 
Embraer e da Petrobras e ministro 

da Infraestrutura. É o presidente de 
honra da ADC EMBRAER

comemoramos líderes e resultados, 
mas os melhores entre eles podem 
não ter habilidade de prever o futu-
ro e fazer acontecer suas previsões 
ou disposições. Assim, novos líderes 
poderão surgir e você pode ser um 
deles. Discute-se muito as inovações, 
pois elas mudaram nossas vidas e 
vão continuar mudando. Ótimo, mas 
elas ocorrem em ritmo acelerado e 
são incertas. Portanto, mesmo as ino-
vações precisam ser dimensionadas, 
sempre com atenção em como elas 
serão procuradas ou aceitas.

Não há fórmulas mágicas para o 
comportamento, e processos de deci-
são de cada um. Mas podemos fazer 
diferenças sobre as formas que nós 
costumamos pensar e realizar. Dian-
te de um problema, é comum consu-
mirmos tempo e esforços, colocando 
dificuldades. Uma sugestão é mudar 
de atitude, enfrentar um novo pro-
blema por outro ângulo. Tome mais 
do seu tempo para visualizar o suces-
so, mesmo sabendo que empecilhos 
surgirão, e eles nunca devem ser ra-

OPÇÃO PELO

zões para que você desista.
Cultivar o sucesso é muito melhor 

para você e para os que o cercam. E 
melhor ainda é desfrutá-lo. Portan-
to, dedique-se a construir sucessos, 
para você e para os outros, de acordo 
com sua capacidade de fazer amigos 
e influenciar pessoas. Estudos feitos 
pela Universidade de Stanford deter-
minaram que um embasamento para 
o sucesso, e longevidade, é o seu re-
lacionamento com a sociedade e com 
as pessoas que o cercam. Parece ser 
verdade. Pense nisso e busque sua 
sorte ampliando seu círculo social. 
Conviver com a sociedade é um dos 
atributos importantes para prospe-
rar. Assim, muna-se na confiança em 
si próprio e seja bem-sucedido!
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O melhor da gastronomia
você encontra no Portal Meon.

UMA VIAGEM GASTRONÔMICA 
PELAS CIDADES

PREPARE
O APETITE! 

ACESSE WWW.MEON.COM.BR
E RECEBA AS INFORMAÇÕES DOS MELHORES 

AROMAS E SABORES DE SÃO PAULO

Entrevistas, receitas, dicas de restaurantes, os 
melhores serviços delivery e promoções exclusivas de 

um verdadeiro clube gastronômico on-line.
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CRÔNICAS

Para iniciar o ano de 2022 em gran-
de estilo e promovendo um intercâm-
bio entre associados e não sócios, a 
APVE e a ADC Embraer abrem inscri-
ções para o Curso de Churrasco, que 
será realizado no dia 19 de fevereiro 
(sábado), a partir das 9 horas, no Po-
liesportivo ADC Embraer.

No curso, com duração de 3h30 e 
destinado a pessoas maiores de 18 
anos, serão abordados tópicos essen-
ciais para um bom churrasco, como: 
temperos/sal; tipos de churrasqueira; 
tempos; carvão: acendimento e con-
trole; conhecendo os pontos da carne; 
temperatura ideal; tipos de cortes de 
assados; utensílios, entre outros.

Além do aprendizado, os partici-
pantes concorrerão a brindes e terão 
direito a degustação de todos os as-
sados mais um (1) kit de bebidas con-
tendo: duas (2) cervejas (Skol 350ml), 
um (1) guaraná (Antarctica 600ml) e 
uma (1) água (500ml).

ADC EMBRAER E APVE 
ABREM 2022 COM CURSO

DE CHURRASCO
EVENTO ACONTECE EM 19 DE FEVEREIRO; 
VAGAS SÃO LIMITADAS

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

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

Gestão de Processos Lean (Dupla Certificação)
 Desenvolvimento de Startups

PÓS-GRADUAÇÃO

Persiga suas paixões

A conquista do seu 
sucesso começa aqui!

FAÇA FAAP

Podem se inscrever associados da 
APVE e da ADC Embraer, pelo valor 
de R$ 85,00; e não sócios, pelo valor 
de R$ 100,00.  Dúvidas e informações 
pelo telefone/WhatsApp (12) 3925-5215. 
As vagas são limitadas!

Serviço:
• Curso de Churrasco
APVE e ADC Embraer
• Data: 19 de fevereiro, sábado
• Horário: a partir das 9 horas
•Sócios APVE e ADC Embraer: R$ 85,00
• Não sócios: R$ 100,00
•Formas de pagamento: 
transferência bancária; débito, 
crédito (2x) ou dinheiro
• Informações APVE: www.apve.com.br 

Acesse o
QR Code 
e faça sua 
inscrição
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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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As atividades da academia e do circui-
to 30 minutos já estão de volta em 2022, 
tudo para que o projeto verão e os treinos 
de nossos associados não parem. Os dois 
ambientes de treinamento tiveram as ati-
vidades suspensas durante o recesso de 
final do ano, mas retornaram no dia 3 de 
janeiro. Com academias nas unidades 
do Poliesportivo e ELEB/EDE funcionan-
do das 6h às 21h, de segunda a sexta, a 
ADC EMBRAER conta com as seguintes 
atividades: circuito 30 minutos, cross 
training, pilates e a musculação. Cada 
uma delas tem seu nível de intensidade 
e é acompanhada por profissionais de 
educação física, tudo para atender com 
qualidade os associados. As atividades 
de cross training e o circuito 30 minutos 
fazem parte de uma parceria com a Core 
Sport, onde são desenvolvidos treinos 
de alta intensidade em um período de 
tempo definido. Estes formatos de treino 
apresentam a junção de várias outras 
práticas esportivas, como musculação, 
corrida, entre outras atividades, e o que 
difere dos outros métodos é a intensi-
dade do esforço, bastante superior a de 
um treino de musculação tradicional.  O 
pilates é outra atividade física disponível 
na unidade do Poliesportivo da ADC EM-

BRAER. Com um método que busca esti-
mular o corpo por inteiro durante cada 
exercício, visando aumentar a mobili-
dade, flexibilidade, força e elasticidade 
muscular, as aulas são bastante procura-
das. Entre os benefícios estão: a melhora 
da postura, maior mobilidade articular, 
alívio de tensões e foco na respiração. 
Além destas modalidades, o sócio tem a 
sua disposição a academia para muscu-
lação, com excelentes equipamentos e 
acompanhamento de profissionais para 
o desenvolvimento dos treinos, direcio-
nando em cada exercício o músculo que 
vai trabalhar e a sua intensidade, poden-
do variar o peso conforme o seu limite.

ATIVIDADES FORAM 
RETOMADAS NA PRIMEIRA 
SEMANA DE 2022

E CIRCUITO 30 MINUTOS 
ESTÃO FUNCIONANDOACADEMIAS

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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POR DENTRO

Metaverso é a palavra do momento em tecnologia. 
Dentro de toda essa revolução, ele ganhou muita força 
depois que o facebook o�cialmente mudou seu nome 
para Meta. Já temos o Second Life e Habbo Hotel que 
são os mais conhecidos, e no universo dos jogos online 
o Fortnite, Minecraft e Roblox. Esse universo virtual 
promete ser a "revolução da internet", isso porque a 
proposta do metaverso é espelhar o mundo real no 
virtual, as pessoas poderão interagir por meio de 
avatares 3D com realidade virtual, utilizando fones, 
óculos e outros meios para viver no ambiente. As 
pessoas ainda não entendem o funcionamento do 
metaverso, mas a sua chegada promete novas conexões 
humanas, diferentes formas de trabalho, lazer, viagens e 
etc. A principal diferença é que o espaço virtual será 
tridimensional, o usuário vai ter a sensação de estar 
dentro da web e experimentar a conexão mais 
completa, parecida com o mundo real.                                                  

Metaverso: a nova experiência da Internet

O mundo está preparado para essa nova realidade ou 
seria virtualidade? 
 

esse pé
de acerola
parece uma
árvore de 
natal!! 

Acreditando que o metaverso é o futuro da internet e 
tecnologia, Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, mudou em 
2021 o nome de sua empresa para Meta. Ele diz que a 
empresa irá abranger tudo o que eles acreditam, focando na 
construção do metaverso.

Ele promete revolucionar as conexões humanas na web

Block- O termo “block” é mais conhecido no Twitter, 
mas é válido para a maioria das redes sociais como 
sinônimo da limitação de acesso de determinado 
usuário às suas informações.

Emoticon- Representação grá�ca textual para substi-
tuir palavras ou emoções, a exemplo de :-) (sorriso) ou 
;-(  (tristeza). 

Ela se enfeita
sozinha com 
as bolinhas 
vermelhas
de frutas

Verdadeiro 
espírito de 
natal E cheio
 de vitamina C

As escolinhas da ADC Embraer de-
ram um pontapé inicial nas atividades 
na segunda semana de janeiro. Todas 
as modalidades estão de volta, são 
elas: Futsal, Vôlei, Society, Judô, Bal-
let e Tênis. As atividades que ocorrem 
durante a semana, estão disponíveis 
nos períodos manhã, tarde e noite. Os 
pais que quiserem fazer as inscrições 
de seu filho podem fazer pelo site: 
www.adcembraer.com.br/escolinhas

DA ADC EMBRAER INICIAM 
AS ATIVIDADES EM 2022

ESCOLINHAS
INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS PELO SITE



MEON ADC EMBRAER
FUTEBOL SOCIETY

19 São José dos Campos, 31 de janeiro de 2022

MODALIDADE É 
SUCESSO NAS 
ESCOLINHAS E EM 
RESERVA DE QUADRAS 
PELOS ASSOCIADOS

VENHA JOGAR

NA ADC EMBRAER

Uma das escolinhas mais procura-
das na ADC EMBRAER é a de futebol 
society, com turmas que variam en-
tre 6 a 16 anos, é ofertada às terças e 
quintas, nos três períodos, manhã, 
tarde e noite. As aulas da modalidade 
já retornaram neste ano de 2022, e os 
interessados em inscrever seus filhos 
podem fazer o cadastro no site www.
adcembraer.com.br/escolinhas.

Além das aulas da escolinha, as 
quadras das unidades do Poliesporti-
vo e da ELEB/EDE que são utilizadas 
nos treinos, podem ser reservadas 
de forma gratuita pelos associados, 
através do portal. Este é mais um dos 
diversos benefícios no qual os sócios 
ADC EMBRAER têm a sua disposição.

FUTEBOL SOCIETY
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A ADC EMBRAER participou no úl-
timo mês de dezembro de uma ação 
solidária em parceria com o DCTA para 
arrecadação de alimentos e brinque-
dos. A campanha de doação do Grupo 
Motorgrid Brasil arrecadou mais de 
700 cestas básicas com kit higiene, 
1.700 brinquedos para crianças e 6 mil 

FAZENDO A DIFERENÇA

absorventes femininos. As doações 
foram entregues aos seguintes locais: 
Casa de Assis, Centro Dandara, Socie-
dade São Vicente de Paula, Comunida-
de Vida Nova, Sociedade Holística, Co-
munidade Canidú, Comunidade Santa 
Cruz, Comunidade Cidade de Deus, 
Comunidade Santa Hermínia e GACC.

ADC EMBRAER PARTICIPA DE 
CAMPANHA QUE ARRECADOU 
MAIS DE 700 CESTAS BÁSICAS

AÇÃO 
SOLIDÁRIA
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Fizemos a lição de casa 
e estamos prontos para 
receber nossos alunos
com toda a segurança.

É Jacareí cuidando 
do futuro, para que a 
pandemia faça parte
do passado.

Saiba mais: www.jacarei.sp.gov.br

volta às

com segurança
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LIVRO

Moonfall – Ameaça Lunar
(Moonfall, EUA, 2022)
• Direção: Roland Emmerich
• Elenco: Halle Berry,
Patrick Wilson, John Bradley
Por motivos desconhecidos, a Lua sai de sua órbita e passa a se 
deslocar em direção à Terra, podendo causar uma colisão em breve. 
A ex-astrounauta da NASA, Jo Fowler (Halle Berry), acha que pode 
resolver essa situação e impedir que o impacto aconteça, mas apenas 
um de seus colegas (Patrick Wilson) acredita nela. Em situação de 
emergência, um grupo de cientistas não especializados no assunto 
aceita a missão de ir até a Lua e impedir a colisão antes que a vida 
humana seja extinta. Mas ao chegarem lá, eles percebem que a Lua não 
é exatamente a pedra gigante orbitando a Terra que acharam que era. 
Com o mundo à beira da aniquilação, Jo Fowler precisará unir forças 
a um homem de seu passado e um teórico da conspiração para uma 
missão impossível no espaço, e salvar a humanidade.

SHOW

RICKY VALLEN - A VOZ MUTANTE
Ricky Vallen traz para o Teatro Colinas seu show “A voz mutante”. O 
espetáculo foi elaborado exclusivamente para esta apresentação 
e traz grandes canções nacionais e internacionais. Ricky Vallen é 
um intérprete de estilo único e incomparável. Mais que um cantor 
extremamente afinado, Ricky Vallen imprime emoção e dramaticidade 
às canções, características marcantes em suas interpretações. O 
cantor tem dois CD’s e um DVD e foi o primeiro artista brasileiro a ser 
indicado em uma das quatro categorias principais do Grammy Latino 
Awards em 2007.
• 05 de Fevereiro, sábado às 21h00
• Local: Teatro Colinas • Duração: 90 minutos
• R$ 120,00 / R$ 60,00 • Classificação: Livre

CINEMA

Em “Todavia”, cidade do interior baiano, 
tudo pode acontecer... e acontece. Nos 
anos 1950, começando com uma explosão 
durante uma missa em louvor à Santa Rita dos 
Impossíveis. Uma fábrica de fogos pega fogo, 
mas todos acham que o barulho é devido às 
comemorações pela vitória do Brasil contra 
a seleção sueca. O responsável: o porco 
de um enfermeiro. Um inventor improvisado 
acredita que, com os restos de sucatas que vai 
encontrando, poderá construir um helicóptero, 
o “Águia de Todavia”, e até marca o dia para 
seu lançamento. A geringonça voará? Este e 
muitos outros relatos desfilam numa sucessão 
de acontecimentos vertiginosos na cidadezinha 
imaginária baiana criada pelo jornalista e 
romancista Fernando Vita, que compõe um 
mosaico debochado, escatológico e cheio de 
aventuras populares com tipos folclóricos neste 
seu segundo livro, depois de “Cartas anônimas”.

O AVIÃO DE NOÉ
• Fernando Vita


