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A ADC EMBRAER completa
51 anos. Neste caderno especial, 
um pouco desta trajetória onde 
todos que por ela passaram 
deixaram sua contribuição e 
construíram sua história.

51 ANOS DE
MUITAS HISTÓRIAS
E CONQUISTAS

A EVOLUÇÃO DA ADC EMBRAER 
NAS CINCO DÉCADAS DE
SUA EXISTÊNCIA

ATIVIDADES ESPORTIVAS 
VOLTADAS À CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COMPLETAM 
36 ANOS DE SUCESSO

DICAS DE ARTE, CULTURA 
E ENTRETENIMENTO PARA 
VOCÊ E SUA FAMÍLIA

CHARLES CUSTÓDIO
PARABENIZA A TODOS OS 
ASSOCIADOS E COLABORADORES 
DA ADC EMBRAER

NOSSA
HISTÓRIA

ESCOLINHAS

CULTURA
A BORDO

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE
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Completamos este mês 51 anos 
de história. Parabéns à Associação 
Desportiva Classista Embraer, que 
Deus nos abençoe, nos dê força e 
sabedoria para planejar os próximos 
51 anos, valorizando nossas tradi-
ções, e sempre oferecendo aos as-
sociados qualidade de vida, através 
do esporte, cultura e entretenimen-
to. Agradeço de modo especial aos 
ex-presidentes e respectivas dire-
torias, assim como todos os sócios 
que certamente contribuíram de for-
ma �ndamental para a construção 
de uma associação sólida e respei-
tada. Hoje olhamos para o passado 
orgulhosos do que construímos, e 
juntos e con�antes trabalharemos 
para criar um excelente �turo.
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Diretora Executiva
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Charles Anderson Custódio
Presidente da ADC EMBRAER

A ADC EMBRAER está comple-
tando 51 anos neste mês de agosto, 
e tem orgulho, ano após ano, em 
se tornar referência em clube na 
RMVale. Seja por meio dos seus ti-
mes competitivos e campeões em 
diversas modalidades, estrutura 
de ponta e lazer oferecido aos seus 
associados e familiares através do 
seu clube de campo. Os associados 

e visitantes que atualmente aprovei-
tam toda a estrutura, que conta com 
ginásio poliesportivo, parques, área 
verde, salões, academia, e diversas 
quadras, pode não se lembrar que 
em cinco décadas, tudo teve início 
em um terreno pastoso. Em nosso 
aniversário o presente é entregue ao 
associado e seus familiares todos os 
dias, pois buscamos sempre evoluir 

51 anos de história oferecendo o melhor aos associados e familiares

PARABÉNS ADC EMBRAER
e melhorar nossa infraestrutura e 
disponibilizar o conforto merecido. 
Olhando para o futuro, a ADC EM-
BRAER aposta na associação ao FE-
NACLUBES (Confederação Nacional 
dos Clubes), na missão de represen-
tar a cidade em competições estadu-
ais, elevar o nível das suas equipes 
esportivas em todas as modalidades 
e formar novos atletas.
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A EVOLUÇÃO DA ADC EMBRAER

A ADC EMBRAER foi fundada no dia 
19 de agosto de 1970, por um grupo 
de funcionários da Embraer que acre-
ditava que os seus companheiros de 
trabalho e familiares mereciam uma 
associação que integrasse esporte, 
cultura e lazer. Nesses 51 anos, a evo-
lução ofertada aos associados e o do-
mínio nas competições esportivas se 
tornaram a marca da instituição.

Viaje pelos
51 anos de história, 
passando por cada 
década de nossa 
existência

Logo em seu primeiro ano, o Grêmio 
Sócio Esportivo Embraer como era 
chamado, contava com 200 sócios, 
suas mensalidades eram revertidas 
para a realização de torneios internos, 
visando preparar o time para os jogos 
municipais. O período foi marcado 
pela compra e construção do clube de 
campo, e em 1975 já contava com sua 
marca registrada, os pedalinhos no 
lago. Em 1977 ocorreu a mudança de 
nome para ADC EMBRAER.

ANOS 70
ANOS 80

A segunda década na história da 
ADC EMBRAER foi focada na expan-
são da estrutura do clube de campo, 
que se tornava um dos principais de 
São José dos Campos, tudo isso após a 
construção de novos espaços sociais, 
quiosques e o aumento da área verde, 
oferecendo aos associados muito lazer.

PedalinhoConstrução Clube de campo

Obras de construção do Salão do Lago

Primeira eleição da associação em 1970
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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

ADC EMBRAER 51 ANOS

Nos anos 90 o esporte municipal 
começava a se tornar pequeno frente 
à qualidade dos times da ADC EM-
BRAER. Após ganhar os jogos Indus-
triais em 1993, o time de basquete da 
ADCE foi disputar o Paulista da mo-
dalidade, onde terminou em sexto lu-
gar, mostrando que no esporte sem-
pre podemos alçar voos mais altos.

ANOS 90

Nesta década diversas melhorias 
em sua estrutura de quadras, quios-
ques e salões foram realizadas. Com 
as ações os associados passaram a 
ter mais conforto para curtir cada 
momento com sua família. Além 
disso, as parcerias com CBClubes e 
Fenaclubes, propiciam que as escoli-
nhas da ADC EMBRAER se equipara-
rem às de grandes clubes nacionais 
na formação de atletas.

Escrevendo seu nome no esporte 
municipal com cada vez mais força, 
a ADC EMBRAER passou a ter um dos 
principais ginásios poliesportivos de 
São José dos Campos em 2002, estru-
tura essa que é aproveitada na for-
mação de novos atletas. Além desta 
construção, o centro poliesportivo foi 
ampliado com um salão para a prática 
de modalidades como artes marciais, 
danças de salão e outras atividades.

ANOS 2000 DESDE 2010

Evento de inauguração do ginásio Poliesportivo em 2002

Piscina do clube de Campo da ADC Embraer
Time de Vôlei da ADC Embraer em ação 

Time de Futsal da ADC Embraer

Time da ADC Embraer recebendo a 
premiação após ser campeão em torneio 

municipal

Time de basquete da ADC Embraer no início dos anos 2000 
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FELIZ ANIVERSÁRIO, ADC EMBRAER

Parabéns ADC EMBRAER pelos 51 anos! 
Nós, como esportistas, vemos clubes como 

a ADC com fundamental importância 
em nossa sociedade pela excelência 

em proporcionar o esporte para tantas 
pessoas! Viva a ADC Embraer!”

Diogo Yabe e Fabíola Molina

A AESJ presta sua homenagem à tão 
respeitosa entidade ADC EMBRAER, que 
durante toda sua caminhada de 51 anos, 

engrandeceu nossa cidade e se firmou 
como parte eterna dela.”

Fred Guratti
Presidente AESJ

Parabéns à Associação Desportiva 
Classista Embraer pelos 51 anos de 

conquistas e trabalho pelo bem comum, 
oferecendo aos associados o melhor do 

esporte, da cultura e do entretenimento.”
Paulo Movizzo

Presidente do Sindicato dos
Clubes e Presidente do Paulistano
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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

Parabéns à ADC EMBRAER pelos 51 anos 
de história. Como esportista pro�ssional �co 

feliz em ter em São José dos Campos um lugar 
maravilhoso e com grande ênfase no esporte.”

Dedé Stefanelli
Ex-jogador e atualmente diretor

do São José Basketball

Parabéns, ADC EMBRAER pelos seus 51 
anos! Muitas felicidades, e que venham mais 

50, 51 e quantos parabéns mais tiverem que vir. 
Contem comigo sempre, um abraço!”

Marcelo Negrão
Ex-jogador de Vôlei

PARABÉNS à ADC EMBRAER pelos 
seus gloriosos 51 anos! Fazer parte desta 
história é um orgulho e alegria para nós 

da TEATROGT. FELICIDADES!!!” 
Teatro GT
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Em julho deste ano celebramos 20 anos de atendimento à 
Embraer, uma parceria que tem sido fundamental para a história 
da Uniodonto de São José dos Campos. Mais recentemente, 
passamos a atender também a ADC EMBRAER, uma entidade 
que, ao longo de mais de cinco décadas, tem promovido com 
grande competência o esporte, a cultura e o lazer em nossa 
cidade, envolvendo e acolhendo não só os associados e seus 
familiares, como também outros segmentos da comunidade, por 
meio de iniciativas de cooperação e parceria. Parabéns pelos 51 
anos de muito trabalho, dedicação e sucesso!”
Dr. Sergio Brito,
presidente da Uniodonto de
São José dos Campos

A ADCCTA parabeniza a ADC 
EMBRAER pelos 51 anos de existência, 
através dos quais e por meio de 
uma história de sucesso e honradez 
demonstra sua magnitude, servindo 
sempre como exemplo pra quem a 
vê. Felicidade e prosperidade é o que 
deseja toda a diretoria da ADCCTA em 
nome de seus associados.”
Salatiel Alves Ferreira Júnior
Presidente ADCCTA

Todos sabemos da 
importância do esporte 
e cultura para a nossa 

sociedade. Quero parabenizar 
a ADC EMBRAER pelo 

excelente trabalho que 
realiza, sempre pensando 

em entregar o melhor para o 
associado. Parabéns pelos

51 anos de excelência! 
Carlos Roberto Toaldo 
Campeão Mundial de Vôlei

anos de muito trabalho, dedicação e sucesso!”
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Quero desejar parabéns 
e felicidades aos 51 anos 
da ADC EMBRAER! Que 
está voando, arrasando, 
fazendo tudo no esporte

e lazer! Abraço!
Ricardo Feghali

Roupa Nova

Parabéns ADC EMBRAER, que 
seu futuro seja tão brilhante 

quanto é sua existência.”
Darcio Ramos

Sócio Vitalício

Parabéns ADC Embraer! Tenho o 
orgulho de conhecer a vocação e 
desejo de vocês incluírem todos 

os colaboradores e família! 
Parabéns pelos 51 anos servindo 

pessoas e a saúde destas.”
Marcelo Pires

CEO & Fundador na
Consolidar Diversidade

Orgulho e satisfação em fazer 
parte desta história de 50 + 1, 
na presidência do Conselho 

Deliberativo, na inauguração do 
Ginásio Poliesportivo em 18 de 

abril de 2002.”
Adão Alves Brandão

Presidente da APVE
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Uma das principais missões da ADC 
EMBRAER desde os anos 80 é formar 
bons valores por meio do esporte. Pen-
sando nisso, investe para trazer cada 
vez mais modalidades para os seus 
associados e familiares. A primeira 
modalidade ofertada por uma escoli-
nha da ADC EMBRAER foi o futebol de 
campo, que teve início em 1984, com 
atletas entre 7 e 17 anos. O projeto se 
utilizava da prática esportiva para au-
xiliar no desenvolvimento dos jovens, 
desde a parte educativa até a socia-
lização com outras pessoas. Renata 
Cristina Souza, 47 anos, é coordena-
dora de esportes e tem como principal 
foco ajudar a transformar pessoas por 
meio da disciplina que o esporte exi-

ESCOLINHAS DA ADC EMBRAER COMPLETAM

CONHEÇA A HISTÓRIA DO PROJETO
PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
QUE COMEÇOU COM UMA MODALIDADE
E FOI GANHANDO NOVOS ESPORTES

ge: “A criança na escolinha, adquire 
pontualidade, na hora de executar 
uma atividade na quadra faz seu me-
lhor e leva essa dedicação para suas 
atividades em casa. O compromisso 
escolar e o respeito um com o outro 
melhoram signi�cativamente.”, a�r-
ma. Com todo crescimento estrutural 
que a ADC EMBRAER vem passando 
desde sua criação, espaços foram sur-
gindo para que novas modalidades 
ganhassem visibilidade. Atualmente 
são oito, que atendem a todos os gos-
tos e idades, entre elas: futebol socie-
ty, vôlei, basquete, futsal, esgrima, 
tênis, judô e ballet. Os interessados 
podem fazer a matrícula diretamente 
pelo site: www.adcembraer.com.br

36 ANOS
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LIVRO

CINEMA
Space Jam: Um Novo Legado 
(Space Jam: A New Legacy, 2021, EUA)
Sequência do clássico dos anos 90 “Space Jam - O Jogo do Século”, 
em que a turma dos Looney Tunes, liderada por Pernalonga vai 
atrás do astro dos esportes Michael Jordan para deter uma ameaça 
alienígena. Desta vez, o escolhido é LeBron James. Quando LeBron 
e seu filho Dom são aprisionados em um espaço digital por uma 
I.A. trapaceira, o jogador precisa trazê-los de volta para casa em 
segurança levando o Pernalonga, a Lola Bunny e uma equipe 
indisciplinada de Looney Tunes a uma vitória contra os campeões 
digitais da I.A. na quadra. 

STAND UP COMEDY
TÁ EMBAÇADO
Com Fábio Rabin

Acesse o QR 
Code e faça um 
passeio virtual

20 e 27 de agosto 
Fábio Rabin, que venceu o prêmio Risadaria na categoria melhor show de 
comédia stand up em 2018, com “Tá Viajando”, estreia agora “Tá Embaçado”, o 
4.º solo de sua carreira. O nome do espetáculo reflete o momento da vida de um 
homem que tenta escapar da rotina para salvar seu relacionamento, enfrentando 
dificuldades diversas como a TPM de sua esposa e sua própria falta de 
sensibilidade dentro de seu casamento. A política, parte intrínseca de seus bem 
humorados comentários, se faz presente com textos hilários sobre atualidades 
do país e do mundo. Rabin, tenta ao máximo conseguir risos frente a todas as 
amarras que nos cercam neste tempo de pandemia e de pandemônio.   
• Teatro Colinas, às 19 horas • Ingresso: R$ 60 / R$ 30
• Duração: 60 minutos • Classificação: 14 anos

Altos Voos e Quedas Livres
• Julian Barnes (Autor)

• Léa Viveiros de Castro (Tradutor)
• Editora Rocco

Aproximando experiências comuns do coronel 
inglês Fred Burnaby, dos franceses, Sarah 

Bernhardt, atriz e Félix Nadar, fotógrafo, os 
três viveram uma aventura audaciosa, em 

diferentes anos do século 19: ver o mundo a 
bordo de um balão, o autor constrói um livro 

interessante e que se aprofunda em questões 
existenciais. Cada uma a seu modo, as histórias 

dos personagens ilustram como a aventura de 
se lançar aos céus, tão pioneira naquela época, 

viria a transformar as perspectivas da cultura 
e da arte. O livro foi considerado pela crítica 

internacional como a obra mais comovente de 
Barnes, autor finamente irônico com grandes 

sucessos editoriais no currículo como “O Ruído 
do Tempo”, “Pulso” e “O Papagaio de Flaubert”.

National Air and Space Museum
Washington – DC

O Museu Aeroespacial de Washington oferece aos 
frequentadores uma incrível viagem virtual. Com o maior acervo 

de aeronaves e naves espaciais do mundo, leva a loucura os 
entusiastas com enormes salões decorados do chão ao teto. 

Entre os modelos disponíveis estão desde o dos irmãos Wright 
ao Módulo Lunar LM-2. Há também foguetes, sondas, câmeras 
que registraram imagens do espaço, satélites, meteoritos e até 

um pedaço da rocha lunar que pode ser tocado pelos visitantes. 
Está disponível em português. 

MUSEU


