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Com a fase Retomada
Segura, a ADC EMBRAER
já está preparando também
os torneios de futebol
society e tênis

EM PARCERIA COM 
A APVE O TORNEIO 
DE TRUCO ABRE 
A TEMPORADA DE 
COMPETIÇÕES

RODRIGO AMORIM, DIRETOR JURÍDICO 
E FINANCEIRO DA ADC EMBRAER, É
O ENTREVISTADO DESTA EDIÇÃO

PARTICIPE DO PRÊMIO 
NACIONAL DE LITERATURA 
DE CLUBES

CHARLES CUSTÓDIO FALA 
SOBRE A RETOMADA DOS 
TORNEIOS E NOVOS PROJETOS

POR
DENTRO

LITERATURA

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 6 - SETEMBRO 2021

DC

OS TORNEIOS
ESTÃO DE VOLTA
NA ADC EMBRAER

Inscrições pelo site
www.colegiosunivap .com.br

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO
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Neste mês de setembro estamos nos preparando para o retorno dos torneios internos, sempre cumprin-
do de forma rígida os protocolos de proteção contra a Covid-19. Tais protocolos são aplicados nas escoli-
nhas desde o retorno das atividades, só permitimos a prática esportiva com os alunos utilizando máscaras. 

As escolinhas estão crescendo a cada dia, e para mantermos o avanço temos os projetos por meio 
da Lei de Incentivo Federal ao Esporte, além ,é claro, das Filiações ao Comitê Brasileiro de Clubes e a 
Confederação Nacional de Clubes, que vão auxiliar a ADC EMBRAER nesta evolução.

Com o apoio e participação de todo nosso quadro associativo, tenho certeza que vamos crescer 
cada vez mais.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva

Editor Executivo: Fabrício Correia
Equipe Branded Content: Victor Barreto
Diagramação/Artes: Adriano Augusto
Departamento Administrativo: Sabine Baumann e Pedro Alves
Departamento Comercial: Juliana Ramos e Will Dias
Distribuição: Rodrigo Melo

PARA ANUNCIAR: 12 3204-3333
Tiragem em responsabilidade da administração do
Grupo Meon de Comunicação e auditada por:
  

Diário da Metrópole LTDA
CNPJ 18.859.803/0001-61
Avenida São João, 2.375 - Conj. 2009 a 2013 - Jardim das Colinas  
São José dos Campos - CEP 12242-000 -PABX (12) 3204-3333
Email: redacao@meon.com.br

O Meon ADC Embraer é um produto do Grupo Meon de Comunicação

Revisão ©nal: Suseli Graham Bell

UNIDADES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

OZIRES SILVA - F91 E F104
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170
Parque Martins Cererê

EGM
Rod. Pres. Dutra, s/n - Distrito
Eugênio de Melo, Res. Galo Branco

EDE
Rua Itabaiana, 40 - Jardim Petrópolis

POLIESPORTIVO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2100
Parque Martins Cererê

CLUBE DE CAMPO
Rodovia dos Tamaios, Km 7.5, s/n
Estrada Municipal Padre Luiz Bortolato, 270
Capuava

ADC EMBRAER
• Presidência ADC Embraer
Charles Anderson Custodio

• Vice-presidência
Antônio Márcio Sarto

• Gerência
Cleber Cruz

DIRETORIA
• Diretor Financeiro e Jurídico
Rodrigo de Amorim B. dos Santos

• Diretor Financeiro
Livio De Assis Soares

• Diretor Administrativo e Secretário Geral
Marcia Rafael Ferreira Lopes

• Diretor Complexo Poliesportivo
Robson Ribeiro da Luz

• Diretor Unidade EDE
Gustavo Fonseca Fernandes

• Diretor de TI
Vinicius Sampaio Araújo

• Diretor de Manutenção
Je¸erson Soares Gomes

• Diretor de Manutenção
André Ricardo Campos Silva

• Diretor de Esportes
Juliano Estevam dos Reis

• Diretor do Clube de Campo e TTE
Alessandro Fernandes Lima Cavalaro

• Diretor Social e de Cultural
Celso Erasmo De Oliveira Júnior

• Diretor Ação Social e EGM
Cleber Alexandre Rosa

• Diretor Ação Social e EGM
Filipe Vollet Marson

• Diretor de Patrimônio
Bruno Domiciano Barbosa

• Diretor de Noturno
Marcio Henrique Castilho

• Diretor de Noturno
Marcio Lucio de Souza

• Diretor de Academia
André Screpanti

• Diretor de Eventos Esportivos
Julio Cesar Silva

• Diretor de Comunicação
Thiago Mitsuaki Demizu

• Locação/Parcerias - (12) 99124-5061
assessoria@adcembraer.com.br

Charles Anderson Custódio | Presidente da ADC EMBRAER

Olá querido leitor, como já anunciamos na Edição Especial ADC EMBRAER 51 anos de muitas histórias e 
conquistas, nossa querida ADCE vem crescendo a cada dia e elevando o seu nível de representatividade 
no âmbito nacional. Somos parte do seleto grupo de TOP 100 Associações do Brasil, e por essa razão não 
podemos parar! Estamos mais motivados e preparados para estarmos mais próximos e conectados com 
você, nosso Associado, razão da nossa existência.  Temos muitas boas notícias e queremos que você e a sua 
família sejam a matéria-prima para a nossa transformação.

O ADCE KID’s está de volta! E o mais legal é que as nossas crianças poderão interagir a partir das próximas 
edições. Outra novidade é a nossa coluna social, onde você poderá enviar sugestões de pautas e quem sabe 
ser o redator da nossa próxima matéria. Além de tudo isso, fazendo a diferença, queremos ouvir a sua história 
e a razão de ser parte da nossa família. Ficou empolgado com tanta novidade? Eu também. Então participe!

Thiago Demizu | Diretor de Comunicação

COM A PALAVRA, O DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
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TORNEIOS INTERNOS

ADC EMBRAER JÁ 
ESTÁ ORGANIZANDO 
CAMPEONATOS EM TRÊS 
MODALIDADES, O PRIMEIRO 
SERÁ O TRUCO EM PARCERIA 
COM A APVE.

TORNEIOS 
INTERNOS

A ADC EMBRAER está organizando o retorno dos 
seus torneios esportivos internos após a liberação 
dos decretos municipais e estadual. Sempre se-
guindo todos os protocolos e medidas de proteção 
aos seus associados, a diretoria esportiva preparou 
tudo com muito cuidado e segurança. A primeira 
competição já acontecerá no dia 25 de setembro. 
O torneio de truco é fruto de uma parceria com a 
APVE - Associação dos Pioneiros e Veteranos da 
Embraer, onde associados de ambos os clubes po-
dem participar. As inscrições estão abertas no nos-
so site para a disputa em três categorias: masculi-
na, feminina e mista. Outros torneios estão sendo 
preparados para os próximos meses, como tênis e 

RETORNO DOS

futebol society, na busca de fornecer sempre o la-
zer com segurança aos associados.

Acompanhe todas as informações sobre os torneios 
em nosso site: www.adcembraer.com.br/torneios.

R$100,00

Saframa
CRECI J-7311

Quer
uma

extra?

ganhar

indique imóveis!

i n d i c o u  g a n h o u!

A cada imóvel publicado 
em nossa plataforma,

ganha

ACESSE INDICOUGANHOU.COM
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POR DENTRO

ADC EMBRAER MAIS 
TRANSPARENTE

Como vem sendo realizado o tra-
balho para melhorar as atividades 
no setor financeiro?

Rodrigo: É importante ressaltar 
que ao iniciarmos a nossa gestão em 
2016 nos deparamos com uma situ-
ação precária do ponto de vista ad-
ministrativo em geral e isto inclui as 
diretorias das quais sou responsável. 
A mais emblemática era a financei-
ra, que é também a mais sensível. 
Não havia reconciliação das contas 
bancárias, a circulação de valores 
era somente em dinheiro, os docu-
mentos e fluxos de aprovação, tanto 
de pagamentos quanto de contratos, 

eram em papel.  Mudamos pratica-
mente tudo o que havia, relaciona-
do ao financeiro. Hoje temos nossos 
relatórios internos em tempo real, 
informações econômicas e financei-
ras diárias para tomada de decisão, 
pagamentos e recebimentos apenas 
por vias eletrônicas em praticamente 
100% das nossas transações, aprova-
ções sistêmicas com fluxo completo e 
arquivamento eletrônico. Isso criou 
uma segurança para todos e garan-
tirmos a lisura de tudo que fazemos 
como gestores.

O que a diretoria Financeira e 
Jurídica vem desenvolvendo para 
facilitar os serviços prestados aos 
associados?

Rodrigo: No que tange o atendi-
mento do associado, nossas melho-
rias no financeiro estão alinhadas 
com nosso processo de automação e 
incluem o sistema desenvolvido por 
nós nomeado como SIGA, com ele os 
associados conseguem acompanhar 
sua situação cadastral, realizando 
abertura de protocolos, podendo 
também realizar inscrições das es-
colinhas como judô, futebol society, 
futsal, esgrima, voleibol entre outros. 
Realizar quitações de pagamentos 
atrasados, solicitações de convites 
mensais, de segunda via, inclusão 
de dependentes, reservas de salões, 

quiosques e quadras, solicitar desli-
gamento, inclusão de classificados 
para ser exibido no site ADCE, visi-
bilidade da posição financeira como, 
impressão de boletos, solicitação de 
alteração de forma de pagamento.

No setor jurídico também ocorre-
ram avanços? 

Rodrigo: Houve a separação do aten-
dimento ao associado e do atendimen-
to as necessidades da ADC Embraer. 
Isto, possibilitou uma dedicação ex-
clusiva do advogado responsável nas 
demandas dos nossos associados em 
atendê-los. E o nosso setor jurídico, as-
sistido por outro escritório de advoca-
cia, pode se dedicar as diversas áreas 
de competência da ADCE com Justiça, 
Contratos, Consultoria. O resultado fo-
ram as reduções a zero das exposições 
de contratos, vitórias nas demandas 
judiciais, e segurança jurídica nas to-
madas de decisões negociais por parte 
da diretoria da ADCE.

Quais  ferramentas a diretoria 
Financeira e Jurídica tem buscado 
para deixar transparente as ações 
do setor?

Rodrigo:  A comunicação é a melhor 
ferramenta para isso. Temos que ser as-
sertivos. Entendo que temos nos apre-
sentado desta forma, internamente e 
externamente. Comunicar a informação 

certa ao público adequado. Entendemos 
que no que tange as informações �nan-
ceiras e jurídicas devermos ser cautelo-
sos, pois são as áreas mais sensíveis de 
uma empresa que podem tanto bene�-
ciar como prejudicar. A transparência 
está no fato de disponibilizarmos infor-
mação de valor ao cliente correto. E para 
isso temos as todas as informações e 
sistêmicas graças a reforma que �zemos 
em nossa gestão.

O que a diretoria planeja visando 
o futuro?

Rodrigo: Aprimorar sempre nossos 
controles e sistemas para garantir 
um processo sólido de melhoria con-
tínua. Isso é o básico para não parar 
no tempo. Considerando, é claro, que 
o trabalho mais árduo já foi feito em 
nossa gestão. Para o futuro, seja para 
o financeiro ou para o jurídico, esta-
mos preparando no curto prazo, um 
book de indicadores para divulgação 
ao associado. Informações claras, 
passíveis de divulgação e de interes-
se de todos. Algumas delas, como por 
exemplo, as alterações no quadro de 
associados, cancelamentos e asso-
ciações, gráficos resumidos de fluxos 
financeiros e econômicos com notas 
explicativas, informações gerais de 
contratos, gráficos com as demandas 
jurídicas e seus resultados, entre ou-
tras informações.

Rodrigo de Amorim Baptista 
dos Santos, tem 41 anos, é 
o atual diretor Financeiro e 
Jurídico da ADC EMBRAER. 
Formado em Direito e pós-
graduado em Administração 
de negócios com MBA em 
Finanças, Controladoria e 
Auditoria. Na ADC Embraer 
desde 2016, ele participou 
de uma entrevista para 
contar as melhorias 
implantadas pela diretoria.

RODRIGO AMORIM FALA SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA EVOLUÇÃO NOS SETORES 
JURÍDICO E FINANCEIRO PARA UMA
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A ADC EMBRAER desde a sua fun- 
dação há 51 anos, sempre teve como 
principal objetivo proporcionar aos 
funcionários da Embraer momentos de 
lazer, união, prática de esportes, apro-
veitando cada período fora do horário 
de serviço com os seus familiares. 

Foi buscando essa satisfação, que o 
Pedro Batista dos Santos, de 68 anos, se 
associou logo no início da ADC Embraer.

“A única forma de termos uma vida 
social, era por meio da ADCE. Pois, 
por meio dela participávamos dos 
Jogos das Indústrias, de torneios in-
ternos e nossa as famílias se reuniam 
para torcer, era uma festa”.

Em seus mais de 50 anos fazendo par-
te da ADC EMBRAER ele proporcionou 

A FUNÇÃO DA
que toda sua família crescesse aprovei-
tando e usufruindo de todo o espaço, 
seja no Clube de Campos, nas acade-
mias, escolinhas, colonias de férias e 
festas realizadas pela associação.

Santão, como é conhecido, não es-
conde de ninguém que participar da 
ADCE foi uma das melhores decisões 
que tomou quando se mudou para São 
José a trabalho por conta da Embraer.

“A melhor maneira de você conviver 
dentro de uma empresa, é participar 
do lado social. E a ADCE proporciona 
isso, une colegas, famílias, paren-
tes e parceiros de trabalho. Além de 
colaborar para conhecermos outras 
pessoas em uma empresa tão grande 
quanto a Embraer”.

ADC EMBRAER NA SOCIALIZAÇÃO
DOS FUNCIONÁRIOS

VENHA FAZER PARTE DA ADC EMBRAER!
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SITE:

WWW.ADCEMBRAER.COM.BR
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VOCÊ NO JORNAL
DA ADC EMBRAER

A partir da próxima edição, teremos um espaço 
em nosso jornal dedicado ao colunismo social, 
onde você associado poderá encaminhar fotos 
de experiências, como viagens, lazer, atividades 
culturais e sociais, inclusive com a família. Para 
participar é simples, envie um e-mail para jor-
nalismo@adcembraer.com.br, contando a sua 
vivência com a ADC EMBRAER, seja uma história 
curiosa no Clube de Campo, participações em tor-
neios esportivos, a sua motivação para levantar 
diariamente cedinho e vir até o Poliesportivo para 
treinar, entre outras.  Estamos esperando e que-
rendo contar a sua história por aqui!

COLUNA SOCIAL
51 ANOS 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

Errata: Na edição nº 5 o depoimento de autoria do 
senhor Florivaldo Fagundes Jacome, foi publicado como 

pertencente ao senhor Florivaldo Mendes
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INSCRIÇÕES PODEM SER REALIZADAS 
ATÉ O DIA 15 DE OUTUBRO.

PARTICIPE DO

A ADC EMBRAER está participando 
do Prêmio Nacional de Literatura de 
Clubes, organizado pela Fenaclubes 
em parceria com o SindiClubes. Está 
é a 6ª edição do prêmio cultural, que 
nasceu em 2011, no SINDI CLUBE de 
São Paulo, com o nome de Prêmio 
SINDI CLUBE / APL de Literatura, em 
âmbito estadual, nas cinco primeiras 

edições. A partir de agora, o concur-
so se tornou nacional. Os associados 
que desejem participar precisam ter 
18 anos ou mais, e se inscreverem em 
uma das seguintes categorias: Poe-
mas, Crônicas ou Conto, até o dia 15 
de outubro.

Con�ra todas as informações em 
nosso site: www.adcembraer.com.br

PRÊMIO NACIONAL DE 
LITERATURA DE CLUBES
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PARA ALIVIAR O ESTRESSE, 

EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE

Domingos Sávio Sandretti, tem 62 
anos, há 36 frequenta a ADC EMBRA-
ER. Mesmo após se aposentar, Sávio, 
como é conhecido, mantém a rotina 
de visitas ao poliesportivo quase to-
dos os dias para utilizar a academia. 
Descontraído e sempre brincalhão, 
o aposentado, começou a treinar na 
ADC EMBRAER buscando um forta-
lecimento para as suas corridas, E 
encontrou na prática do esporte o re-
médio para diminuir estresses do tra-
balho. “Vinha trabalhar de bicicleta 
ou caminhando, cerca de 10 km, ai 
no horário do almoço tirava 45 minu-
tos para vir à academia da ADC, e na 
hora de ir embora corria novamente. 
Já teve dias quando ia trabalhar com 
o carro, que estava indo para casa 

correndo e na metade do caminho 
lembrava do veículo e tinha que vol-
tar para buscá-lo”. Sávio já partici-
pou de corridas de ruas em São José 
dos Campos e nos Jogos Industriais 
pela equipe da ADC Embraer. Hoje 
em dia, aproveita o tempo livre para 
se aventurar sobre duas rodas, a bici-
cleta virou sua grande companheira, 
paixão essa que ele vem passando 
para a sua esposa. “Tem pessoas que 
me conhecem como Sávio “Bike”, 
porque ando por todos os cantos, 
vou para Monteiro Lobato, São Fran-
cisco Xavier e outras cidades. Olha 
que deixo os mais novos para trás. 
Agora estou apoiando minha esposa, 
quando vamos para a ADC EMBRAER 
treinar só vamos de bicicleta”.

Paixão pela prática esportiva
já dura 36 anos e é exercida
na academia do clube

SÁVIO SANDRETTI,
FREQUENTA QUASE DIARIAMENTE A ADC EMBRAER

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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BIENAL
34ª BIENAL DE SP 
FAZ ESCURO MAS EU CANTO 
Pensando a obra de arte como algo permeável às relações que estabelece 
com aquilo que a circunda, e não como algo cristalizado, a 34ª Bienal de SP foi 
concebida para se expandir no espaço – estendendo-se por meio de parcerias 
com 25 instituições culturais da cidade – e no tempo – com a realização, no 
Pavilhão da Bienal, de exposições individuais e performances que antecederiam 
a mostra. Cerca de 90 artistas, de 39 países e mais de 1100 obras estão 
esperando você na maior exposição de arte do país. 
• 4 de setembro a 5 de dezembro de 2021 • Entrada gratuita 
• Pavilhão da Bienal / Av. Pedro Álvares Cabral, s.n. / Parque Ibirapuera, Portão 3  
• Terça, quarta, sexta e domingo das 10h às 19h (última entrada às 18h30)  
• Quinta e sábado das 10h às 21h  (última entrada às 20h30) 

TEATRO
NANY É POP!
UM MUSICAL

Acesse o
QR Code e
saiba mais

Baseada na premissa que a vida sem amor não tem sabor e reza não 
tem louvor, Nany People surge em cena falando e cantando sobre o 
amor. “Nany é POP” é um solo divertido e musical, que decanta o Amor 
em suas diversas situações: romântica, passional, dor de cotovelo ou 
“catraca livre”, diz a artista. Espetáculo divertido, interativo, cheio de boa 
música e que vai contagiar e trazer emoções à plateia do início ao fim. 
• 18 de setembro, sábado, às 21h 
• Teatro Colinas / Av. São João, 2200 / Jardim Colinas / SJCampos
• Duração: 60 minutos 
• 12 anos • R$ 60,00 / R$ 30,00
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