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Parceria com o Grupo Meon de 
Comunicação, conglomerado multi-
plataforma responsável por diversos 
veículos de imprensa na RMVale, tra-
rá informações e prestação de servi-
ços, além de benefícios aos associa-
dos da ADC EMBRAER

ADC EMBRAER É O 
NOVO CADERNO DO 
MEON JORNAL

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
A GRIPE H1N1 ARRECADOU MEIA 
TONELADA DE ALIMENTOS

UM DOS GRANDES NOMES DA 
AERONÁUTICA BRASILEIRA SAÚDA 
A TODOS OS ASSOCIADOS

CHARLES CUSTÓDIO FALA SOBRE COMO
GERIR COM GARRA E DETERMINAÇÃO A
ADC EMBRAER EM TEMPOS DE PANDEMIA

ESPORTE OLÍMPICO É 
UMA DAS NOVIDADES NAS 
ESCOLINHAS DE ESPORTE

SOLIDARIEDADE
NA ADC EMBRAER

OZIRES SILVA,
HONRA E MÉRITO

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

VENHA PRATICAR
ESGRIMA

ALÉM DO INFORMATIVO INTEGRADO 
AO MEON JORNAL, A ADC EMBRAER 

PASSA A CONTAR COM  NOVO PORTAL 
DE NOTÍCIAS E RELACIONAMENTO

BEM-VINDOS A 
BORDO!

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 1 - JUNHO 2021

DC



COM A PALAVRA, OS PRESIDENTES
MEON ADC EMBRAER
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Caros associados,
A ADC Embraer está iniciando o projeto 

de comunicação em um novo cenário para 
se posicionar de forma mais abrangente no 
mundo do esporte e entretenimento.

Mesmo com as restrições durante a pan-
demia, mas com o aval do poder público, 
conseguimos mobilizar algumas atividades 
priorizando a saúde do associado.

Nosso objetivo é oferecer esporte e quali-
dade de vida para associados, com projetos 
voltados para o esporte e cultura.

ADC Embraer de forma inédita conseguiu 
aprovação de dois projetos com incentivo ¨s-
cal federal e já estão publicados no Diário O¨-
cial para o desenvolvimento das modalida-
des µtsal e µtebol society, das categorias de 
base dos associados da ADC Embraer, com 
isso, poderemos criar e colocar uma estrutu-
ra pro¨ssional para as escolinhas do Clube.

Ainda temos a previsão para o ¨nal de Ju-
nho de mais quatro projetos incentivados a 
nível federal para as modalidades de esgri-
ma, judô, tênis e corrida de rua.

Isso é um esforço de toda a diretoria exe-
cutiva e conselho ¨scal que, há 18 meses, 
vêm atendendo a requisitos do Governo 
Federal e da Secretaria Nacional de Espor-
tes. Esse trabalho tem intuito de buscar 
sustentabilidade do Clube e formar atletas 
e principalmente cidadãos.

O projeto em parceria com Meon tem 
o objetivo de unir duas grandes marcas e 
ampliar o acesso às informações do maior 
clube do Vale do Paraíba.

Para ¨nalizar queremos apresentar o CBC- 
Comitê Brasileiro de Clubes e o Fenaclubes 
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que é a Confederação Brasileira de Clubes.
No Brasil existem mais de 100 mil clubes, 

mas aproximadamente 180 deles atendem 
todos os requisitos para o credenciamento.

Com esse credenciamento, podemos co-
locar atletas da ADC Embraer para disputar 
campeonatos regionais estaduais e brasi-
leiros, com o sonho de formar atletas para 
mundiais e olimpíadas, seguindo o exemplo 
de nossos parceiros Paulistano e Pinheiros.

Vem aí o novo cenário esportivo na ADC 
Embraer e é de suma importância a partici-
pação de todos os associados.
Charles Anderson Custódio
Presidente da ADC EMBRAER

Ozires Silva
Presidente de honra da ADC EMBRAER

Um sonho que virou realidade
Em 1948 um grupo de pioneiros lidera-

dos pelo Brig. Montenegro decidiu criar no 
Brasil uma escola que formasse engenhei-
ros aeronáuticos capazes de fazer com 
que um país como o Brasil, de dimensões 
continentais, pudesse fabricar aviões que 
suprissem as comunicacões necessárias 
para o desenvolvimento.

Eles sonhavam que um dia o Brasil passas-
se a fazer parte do pequeno grupo de fabri-
cantes de aviões. O sonho dos pioneiros virou 
realidade com a criação do CTA e do ITA.

Em 1963 um pequeno grupo de enge-
nheiros formados pelo ITA pensou que se 

poderia projetar um avião que popularizas-
se o uso da aviação regional motivando a 
criação da Embraer em 1970.

Desde então, a empresa produziu um 
protótipo que estendeu pelo futuro uma 
variedade ampla de aviões de transporte 
aéreo que hoje voam nos mais variados 
países do mundo.

Esse pequeno resumo mostra que so-
nhos podem se transformar em realidade 
através de dedicação de pioneiros determi-
nados e capazes de transformar a realidade.

O mesmo ocorreu com a ADC Embraer 
que se manteve ativa e criativa ao longo de 
todos esses anos. Hoje tenho 90 anos e 
com a cabeça ainda muito cheia de entu-
siasmo pelo futuro, apesar dos problemas 
que a humanidade enfrenta hoje, sempre 
acreditando que podemos fazer o melhor.

Assim convocamos os associados da 
ADC Embraer a pensarem grande e que 
considerem cada momento do presente um 
ponto de partida para novas realizações.

Todos devem imaginar que terão suces-
sores com as mesmas idéias de pensar 
grandes futuros.

Faço esse apelo a todos a pensarem 
grande para que nossos ¨lhos e descen-
dentes possam encontrar oportunidades 
para o seu desenvolvimento pessoal.

Assim meus amigos, como presidente 
de honra da ADC Embraer, que sejam fe-
lizes e tenham sempre momentos de ale-
gria e de felicidade.
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FIRMAM PARCERIA INSTITUCIONAL

FIRMAM PARCERIA PARA PROJETOS ESPORTIVOS

ADC EMBRAER E GRUPO
MEON DE COMUNICAÇÃO

ADC EMBRAER E INSTITUTO SIRIUS

Com certeza você já ouviu falar da 
ADC EMBRAER, mas você sabia que 
muito do que acontece na entidade não 
é somente para sócios? Por isso, a partir 
de agora, o Meon se torna um dos veícu-
los de comunicação da ADC EMBRAER 
com o público externo. Os sócios e não 
sócios terão acesso à informações exclu-
sivas, como conteúdo esportivo, educa-
tivo, cultural e recreativo.

Segundo Charles Anderson Custódio, 
presidente da ADC EMBRAER, essa par-
ceria só foi viável graças “à diversidade 
de conteúdo, estilo de publicação do gru-
po e associação de assuntos de interesse 
comum entre as duas empresas”. Com as 
publicações em larga escala, além dos 
funcionários, seus dependentes e comu-
nidade em geral, também terão acesso à 

A ADC EMBRAER, preocupada em me-
lhorar o vínculo esportivo entre sócios e 
modalidades, �rmou parceria com o Ins-
tituto Sirius, entidade sem �ns lucrativos, 
com trabalho de formação de atletas.

Com a parceria será possível o aumen-
to no número de modalidades de escoli-
nhas para prestigio dos sócios, garante 

informações, até então restritas aos só-
cios, garante o presidente.

“A ação faz parte de um projeto de 
marketing para novos negócios junto 
às parcerias ADC EMBRAER, e expan-
são da marca”, afirma Marcio Sarto, 
vice-presidente e diretor de marke-
ting da ADC EMBRAER.

A parceria com o Meon ocorre pelo 
fato de a empresa ser um portal de ino-
vações, apresentar grande abrangência 
regional, além do crescimento digital 
promissor. Fato esse que impulsionou o 
interesse de Suseli Graham Bell, asses-
sora da presidência da ADC EMBRAER, 
na intermediação dessa parceria.

Segundo ela, a pandemia da Covid-19 
fez com que houvesse uma mudança de 
postura nos veículos de comunicação 

em geral. “Antes da pandemia, as infor-
mações eram restritas aos sócios, com as 
mudanças, entendemos que precisáva-
mos de um acesso que fosse diversi�ca-
do e aberto aos não sócios também, por 
isso a parceria com o Meon”.

Para Regina Laranjeira Baumann, 
diretora executiva do Grupo Meon de 
Comunicação, a parceria é a concre-
tização de mais um sonho, valorizar 
os símbolos do desenvolvimento re-
gional, repercutindo boas ações e 
práticas para a melhoria das condi-
ções de vida da população.

“A ADC EMBRAER é um exemplo 
de como uma associação classista 
pode fazer a diferença na vida de toda 
uma cidade. Graças à gestão de ho-
mens e mulheres pensando no coletivo 

construíram um importante patrimô-
nio para nossa região. Tenho certeza 
que iremos voar alto”, a�rmou.

Para Thiago Mitsuaki Demizu, diretor 
de comunicação da ADC Embraer,  é 
importante que a instituição encare a 
comunicação como uma aliada para os 
negócios, pois o bom relacionamento 
com o público, interno ou externo, as-
segura o conhecimento do leque de be-
nefícios, valoriza os recursos e o poten-
cial de suas instalações, e ainda auxilia 
no fortalecimento do mercado.

A distribuição do jornal impresso para 
os associados será feita de forma gratui-
ta nas portarias das unidades e por meio 
digital, através do Portal Meon, onde a 
ADC EMBRAER terá destaque na página 
inicial e também na intranet.

Cleber da Cruz, gerente geral da ADC 
EMBRAER. “O objetivo dessa parceria é 
aumentar a grade de modalidades das 
escolinhas, trazendo mais benefícios e 
oportunidades para nossos associados”.

A ADC EMBRAER começa a colher 
frutos dessa amizade, “os sócios já 
contam com as escolinhas de tênis e 

esgrima, modalidades individuais e fu-
turamente, vôlei de quadra e, vôlei de 
areia, que são esportes coletivos e estão 
suspensos por conta da pandemia”.

Também está previsto que o Instituto 
Sirius deverá cuidar da manutenção das 
quadras do ginásio poliesportivo ADC 
EMBRAER, o que inclui a troca de ilumi-
nação por led, o reparo da iluminação 
das arquibancadas, a troca do placar 
eletrônico e reparo no piso do ginásio. 

Para William Alex Araújo Maga-
lhães, fundador do Instituto Sirius, 
com a parceria o Instituto fará uso do 
ginásio poliesportivo para treinos e 
jogos e os atletas poderão utilizar a 
academia para treino físico.

Magalhães reforça que “O objetivo da 
parceria é defender uma prática peda-
gógica que considere a Diversidade dos 
Conteúdos na Prática de esportes”.

Ele ressalta que todos os professores 
das escolinhas de vôlei, tênis e esgrima 
são pro�ssionais renomados no cenário 
de suas especialidades, colaborando 
para que os sócios possam ter o melhor 
aprendizado de seus esportes preferidos.

Charles, Presidente da ADCE; Regina, Diretora-executiva 
do Meon; e Antônio, Vice-presidente da ADCE
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PRESENTE NA ADC EMBRAERAÇÃO SOCIAL
ASAS DA SOLIDARIERADE

No dia da vacinação, os funcionários 
e seus familiares foram convidados a 
doar um alimento ou item de higiene 
pessoal, campanha promovida pelo  
programa “Estar de bem” da EMBRA-
ER junto com a ADC EMBRAER.

A ADC EMBRAER ficou responsável 
pela parte de arrecadação e logística 
de entrega dos alimentos arrecada-
dos e totalizou a doação de meia to-
nelada de produtos, que foram em-
balados e direcionados à Sociedade 
São Vicente de Paula e Casa Luz de 
Francisco, ambas entidades bene-
ficentes de São José dos Campos e a 
Associação Fênix, de Jacareí.

Cleber Rosa, diretor de ação social 
da ADC Embraer conta como foi a ini-
ciativa: “Foram distribuídas caixas 
nos postos de vacinação localizados 
no ginásio de esportes da ADC, nas 
portarias da EMBRAER e também nos 
hospitais credenciados para a coleta 
das doações. Toda a arrecadação foi 
devidamente separada em cestas bási-
cas pelos nossos colaboradores”.

“Apesar do momento de incerteza 
causado pela pandemia e das triste-
zas e dificuldades enfrentadas atual-
mente, a ADC EMBRAER segue firme 
com o propósito social de ajudar o 
próximo”, afirmou o diretor. 

Campanha de vacinação Embraer no ginásio da ADC Embraer

Meia tonelada de alimentos arrecadados Doação na associação Fênix

Diretor Social Cléber Rosa com Eliude da Silva Camargo, 
Coordenadora de atividades sociais da Casa Luz de Francisco

Entre os dias 17 e 25 de abril, aconteceu a campanha
de vacinação contra a gripe H1N1, da EMBRAER.

Diretor Social Cleber Rosa na entrega de parte dos
alimentos à Instituição Sociedade São Vicente de Paula
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MAÕS À OBRA
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É uma entidade que conta com uma 
gama de eventos socioculturais e espor-
tivos, no âmbito cultural com destaque 
para o salão de artes Ozires Silva. 

O forte da associação são os espor-
tes, atualmente divididos em 118 mo-
dalidades, entre feminino e masculino.

E as escolinhas infantis de futebol, 
vôlei, ballet, tênis, judô e esgrima.

Desconto em todas as atividades 
esportivas, condições especiais nas 
academias, artes marciais, ginástica, 
pilates, entre outros benefícios.

Além disso, os sócios têm acesso ao 
clube de campo, localizado no bairro 
Capuava em São José dos Campos, com 
ampla área de lazer, salão de jogos, 
piscinas, lago com pedalinhos, trilha 
de bosque, disponibilidade de quios-
ques com toda infraestrutura (mesas, 
freezer, pia e eletricidade), quadras de 
tênis, de areia,  poliesportiva, society e 
campo, além de quatro salões com va-
lores de locação especiais.

CONHEÇA A ADC EMBRAER
A ADC EMBRAER é uma entidade desportiva classista consolidada em toda a Região Metropolitana do 
Vale do Paraíba que conta atualmente com aproximadamente 17 mil sócios. 

Clube de Campo
Complexo Poliesportivo

Unidade EDE Parque Industrial

Mesmo durante a pandemia, as 
obras na ADC EMBRAER não paramRECEBE MELHORIAS

O destaque desta edição é a reforma da 
quadra poliesportiva recreativa do clube 
de campo, no bairro Capuava, região su-
deste de São José dos Campos.

A estrutura desta quadra, construída 
há mais de 30 anos, atende as modalida-
des de basquete, vôlei e futsal.

Segundo Cleber Cruz, gerente geral da 
ADC EMBRAER, a reforma foi necessá-
ria: “a pintura já estava degradada devi-
do ao tempo de uso, a tabela de basquete 
era de madeira, tinha presença de cupim 
e havia risco de queda, foram substitu-
ídas por novas placas em laminado na-
val, mais resistente às ações climáticas”.

Con�ra as imagens do antes e depois:

QUADRA POLIESPORTIVA 

ANTES DEPOIS

QUEM PODE SER SÓCIO?
• Funcionários da Embraer • Funcionários de empresas coligadas a Embraer
• Prestadores de serviços à Embraer • Militares da Força Aérea Brasileira
• Estudantes do Programa de Especialização em Engenharia (PEE)
• Funcionários de empresas parceiras da ADC EMBRAER
• Filhos de associados que deixarem a condição de dependentes
• Aposentados e ex-funcionários Embraer também podem se associar, 
assim como atletas ou pais de atletas que fazem parte das equipes 
esportivas oficiais e representativas da ADC EMBRAER

Como dependente considera-se cônjuge, �lhos e pais do titular
Para mais informações: contato@adcembraer.com.br
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EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE
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HISTÓRIAS DE CONQUISTAS EM MAIS DE 30 ANOS
DE CONTRIBUIÇÃO À ADC EMBRAER

CHICÃO E GERALDO
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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

Um dos patrimônios da ADC EMBRAER é o funcio-
nário Francisco de Assis Teixeira de Carvalho, de 61 
anos, 36 deles trabalhando na ADCE. Esse casamen-
to, que já comemora bodas de cedro, tem muitas his-
tórias a serem contadas.

Chicão, como é chamado por seus colegas, é conhecido 
pelo seu jeito tímido e pro�ssional. Em sua vida pessoal, 
é casado, tem três �lhos e dois netos. Ele conta que entrou 
para trabalhar na ADC EMBRAER como vigilante e depois 
passou a trabalhar com manutenção.

Hoje é responsável por toda rede elétrica e ma-
nutenção do clube de campo. Para Chicão, ter essa 
confiança só alimenta ainda mais a paixão que ele 
tem pelo clube de campo e pela ADC EMBRAER. “Sou 
muito grato por trabalhar aqui, gosto do que faço, 
dos benefícios, das pessoas. Tenho certeza que mui-
ta gente gostaria de estar aqui no meu lugar”, brinca 
com um tímido sorriso durante a entrevista. 

Outro funcionário que também é ‘prata da casa’ é Ge-
raldo Viana de Araújo, de 66 anos, que só de ADC EM-
BRAER tem 38 anos.  Ele conta com orgulho que entrou 
na associação em 29 de maio de 1983. “Meu pai tem 85 
anos e se aposentou aqui. Sigo o exemplo dele”. Geral-
do é casado, tem quatro �lhos e onze netos. Trabalha 
cuidando do jardim e da manutenção das piscinas. 

“Ë muito triste ver o clube vazio por causa da pande-
mia, bate uma saudade danada das crianças brincando 
na piscina”, conta ele. O colaborador faz questão de refor-
çar que “trabalhar em meio à natureza é muito agradável 
e traz paz, além de uma sensação de liberdade”. 

Francisco de Assis Teixeira de Carvalho, 
o Chicão Geraldo Viana de Araújo
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É PARA TODOS OS GOSTOS E IDADES
ESPORTE NA ADC EMBRAER

O setor do esporte da ADC EMBRA-
ER tem o objetivo de proporcionar o 
intercâmbio esportivo entre os só-
cios, promover e desenvolver a pra-
tica da modalidade esportiva e re-
creativa, educativa e sociocultural. 
A classificação do esporte da ADC 
EMBRAER é composta por torneios 
internos e externos e serviço aca-
dêmico, que engloba academias de 
ginástica, pilates, kendo, capoeira, 
artes marciais e dança.

A ADC EMBRAER conta com 118 mo-
dalidades esportivas divididas entre 
feminino e masculino, desde o atletis-
mo até o xadrez. São 7 escolinhas para 
crianças a partir dos 4 anos, entre elas, 
futebol society, futsal, judô, ballet, vo-
leibol, tênis e esgrima.

A equipe é formada por dois diretores 
de esporte, Juliano Reis e Júlio Cesar, 
um coordenador de esporte, Wilson 
Gomes, e um coordenador de grupo de 
corrida, Carlos Roberto. Outros três fun-
cionários trabalham diariamente, cui-
dando desde o planejamento de proje-
tos, organização operacional, logística 
e �nalização são eles, Renata Cristina, 
José Roberto Gabriel e Antônio Junior.

O diretor Júlio Cesar destaca que o es-
porte na ADC EMBRAER é o carro-chefe 
da entidade, agregando valores e forta-
lecendo a parte social. “Na pandemia 
estamos trabalhando conforme os pro-
tocolos de saúde dos governos munici-
pal e estadual, de acordo com liberação 
das atividades estamos adaptando cada 
modalidade”, �nalizou.
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ESGRIMA É NA ADC EMBRAER
TOUCHÉ

Agora os sócios têm acesso a um 
dos esportes olímpicos mais antigos 
e requintados - a esgrima. 

São José dos Campos é a única cida-
de na região do Vale do Paraíba que 
disponibiliza esse tipo de treinamento. 

A modalidade começou a ser disputa-
da nas olimpíadas em 1896, em Atenas, 
na primeira edição dos jogos olímpicos 
da era moderna. A história da evolução 
da esgrima se confunde com a da evolu-
ção das armas e com as formas de com-
bate. É disputado com espada, ´orete 
e sabre, e visa tocar o adversário com 
uma dessas armas brancas – de acor-
do com a modalidade da disputa – sem 
que haja contato corporal.

Entre os benefícios da prática, des-
taque para desenvolvimento da agili-
dade nos pensamentos e movimentos; 
aumento da acuidade auditiva e tátil; 
da concentração e do equilíbrio; de-
senvolvimento de coordenação perfei-
ta dos movimentos; da ´exibilidade; 
aumento da força e da resistência mus-
cular; do raciocínio e de re´exos rápi-
dos; da autocon�ança e da autoestima.

Quem ministra o curso é a ex-atleta 
Carolina Anzolin, atual árbitra do CPB 
- Comitê Paralímpico Brasileiro e des-
de 2016 – Árbitra IWAS – esgrima em 
cadeira de rodas – tendo arbitrado os 
Jogos Paralímpicos Rio 2016, além da 
Copa do Mundo de Pisa e Campeonato 
Mundial da Coréia do Sul em 2019, e já 
está con�rmada como árbitra dos Jo-
gos Paralímpicos Tóquio, entre os dias 
22 e 30 de agosto.

Apesar de requintado, engana-se 
quem pensa que esgrima é um esporte 
caro. Segundo Carolina, “por ser pou-
co difundido, o esporte leva essa fama, 
mas se comparado a outros esportes, 
como corrida, por exemplo, o custo 

com uniforme e equipamentos �ca 
bem acessível, levando em considera-
ção a durabilidade dos materiais”.

A ação é uma parceria da ADC Embra-
er com o Instituto Sirius, com sede em 
São José dos Campos, que tem o propósi-
to de formar recursos humanos de ponta 
em diversas modalidades esportivas.

Para mais informações envie e-mail 
para: contato@adcembraer.com.br

Serviço:
1) Requisito mínimo: Ser sócio da ADC EMBRAER como titular ou dependente. 
2) Será cobrada uma taxa de R$30,00 mensais para manutenção dos equipamentos/colaboradores da escolinha.
3) Apresentar atestado médico comunicando que o aluno inscrito está apto à prática esportiva, durante o ano 
decorrente. Entregar o atestado nas secretarias da ADC EMBRAER.
4) Providenciar 01 foto 3×4 para confecção da carteira atleta ADC EMBRAER (caso possua carteira do ano anterior não 
haverá necessidade), xerox da certidão de nascimento ou identidade caso não tenha entregue.
5) Os materiais como espada/sabre, colete protetor, luvas e máscara de metal serão disponibilizados pela ADC EMBRAER.
6) O cancelamento da inscrição deve ser comunicado ao setor esportivo no e-mail contato@adcembraer.com.br
7) Os casos omissos serão resolvidos pelo setor esportivo da ADC EMBRAER.
8) Caso o horário não atinja a quantidade mínima de alunos, o mesmo será encaixado no horário mais próximo 
que atenda ao requisito.
10) A faixa etária para a escolinha de esgrima é a partir de 5 anos de idade.

VOANDO COM O ESPORTE

ESGRIMA É NA ADC EMBRAER
TOUCHÉ

Carolina Anzolin  
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O nariz entupido, ou obstrução nasal, 
é a diminuição total ou parcial da quan-
tidade de ar que que passa pelas narinas 
durante a inspiração. Pode ocorrer só 
de um lado ou bilateral, podendo ser 
constante ou transitória, dependendo 
da causa. Um grande número de pesso-
as não respira bem pelo nariz de forma 
crônica (semanas ou meses), levando a 
outros problemas para sua saúde.

O nariz e responsável por �ltrar (lim-
peza de poeiras e outras substâncias), 
aquecer (importante nos dias frios) e 
umidi�car o ar, promovendo uma me-
lhor qualidade do ar que chega aos pul-
mões. Quando respiramos pela boca, o 
ar entra de forma inadequada, gerando 
um aumento nos processos in´amató-

rios e infecciosos das vias aéreas (amig-
dalites, laringites, sinusites, bronqui-
tes), problemas bucais também (piora 
do hálito, gengivites e caries) e olheiras.

Quando ocorre em crianças, por 
tempo prolongado, pode alterar todo 
o desenvolvimento de ossos face (céu 
da boca alto, dentes para a frente, face 
alongada etc.) e muscular.

Altera muito também a qualidade de 
sono, gerando um sono mais super�cial, 
e como memoria e liberação de hormô-
nios ocorre no sono profundo, ocorre 
diminuição de liberação de testosterona 
e GH (hormônio do crescimento e refazi-
mento diário). Como consequência, há, 
por exemplo, diminuição do crescimen-
to nas crianças, diminuição da memoria 

e alteração do aprendizado, cansaço 
crônico diurno. A causa mais comum é 
a in´amação da mucosa que reveste o 
nariz, que podem ser de origens alérgica 
(mais comum), bacterianas (com saída 
de secreção mucopurulenta associada), 
virais (junto com gripes e resfriados), 
medicamentosas ou vasomotoras (mui-
to comum, ocorre pelo uso inadequado 
de alguns medicamentos nasais) e fun-
gicas e autoimunes (mais raras).

Outra causa comum é o desvio de sep-
to (separação de osso e cartilagem entre 
as narinas). Na criança é muito comum o 
aumento das adenoides, que são estru-
turas que crescem entre o nariz e a boca.

Tumores são causas possíveis, mas 
menos comuns.

Sempre é possível tratar a obstrução 
nasal, o importante é não se auto me-
dicar. O uso incorreto de medicamen-
tos pode piorar o quadro

Lavagens nasais com soro, aumen-
to de hidratação e umidi�cação do ar 
são permitidos, mas se não melhorar, 
procure seu médico otorrino. Os trata-
mentos variam de acordo com a causa, 
desde medicamentos, vacinas (imu-
noterapia) até cirurgias, sendo muito 
comum a associação. Importante lem-
brar que as técnicas cirúrgicas evoluí-
ram muito nos últimos anos, não sen-
do mais necessários os tampos nasais 
ou internação prolongada.

Na dúvida, consulte seu médico otorri-
no e respire melhor!

E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Quem já não passou por isso, e como incomoda, não é mesmo?
OBSTRUÇÃO NASAL

Dra. Rosemeiry
Tereza Marçal
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SHOW

CINEMA

EXPOSIÇÃO

LIVRO

Asas para que te Quero 
Dentro do projeto ITA 70 Anos (1950-2020), a 

Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA) lançou
o livro e a exposição “Asas para que te quero”. A 

mostra ficará no Parque Vicentina Aranha, em
São José dos Campos, SP, até fevereiro de 2022.

As visitas presenciais estão condicionadas às 
medidas restritivas contra a pandemia.

• Entrada gratuita

Aviatrix
A saga das mulheres que 
ousaram desafiar o céu

• Por: Carlos e Elaine Daróz
• Editora: MaxiBook
Histórias das primeiras 
aviadoras que enfrentaram 
tudo para realizarem os 
seus sonhos de voar. Desde 
a primeira aviadora Aída 
de Acosta, aluna de Santos 
Dumont, passando pela 
brasileiras Thereza di Marzo e 
Anésia Pinheiro Machado até 
a lendária e famosa Amelia 
Earhart, entre muitas outras.

Spirit – O Indomável
(Spirit Untamed, EUA, 2021)

Acompanhamos a vida da pequena Lucky Prescott. Quando 
ela se muda para uma pequena cidade fronteiriça, junto com 
o seu pai, Lucky acaba fazendo amizade com um cavalo 
selvagem chamado Spirit. Com o objetivo de levá-lo até a 
sua família, ela embarca em altas aventuras. 
• Classificação: Livre

Ricky Vallen 
A Voz Mutante

Dia 19/06 no Teatro Colinas às 19h
Ingressos antecipados até o dia 18/06
R$ 80,00

Acesse o QR Code e
faça uma visita virtual


