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O setor de esportes da ADC EMBRAER 
é um dos mais completos da RMVale, 
os associados contam com escolinhas 
de esportes com excelentes profissio-
nais e equipamentos de ponta. Nesta 
edição, judô.

NA ADC EMBRAER 
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OLÍMPICOS 
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Caros associados,
A ADC Embraer tem feito muitos avanços nestes últimos tempos. 

Mesmo neste cenário de grandes dificuldades a qual todos nós te-
mos enfrentado, diante da pandemia da Covid-19, todos os funcio-
nários e também a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, não têm 
medido esforços para o aprimoramento de processos, comunicação 
e qualidade em serviços. É sem dúvida um enorme desafio. Os obs-
táculos tem sido os maiores já enfrentados.  Entretanto, com cria-
tividade e organização, estamos vencendo.  Retomamos parcerias 
com grandes empresas que oferecem ótimos benefícios aos asso-
ciados, por exemplo. A diretoria de marketing tem trabalhado incan-
savelmente na busca de patrocínios, convênios e parcerias, sempre 
com foco nos benefícios e melhores condições para todos asso-
ciados. Destaco aqui esta parceira com o Grupo Meon de Comuni-
cação, onde temos a oportunidade de divulgação das informações 
sobre a ADC Embraer, com alcance em toda a Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba.  Alcançamos também a filiação ao CBC - Comitê 
Brasileiro de Clubes. Lançamos projetos incentivados, sendo dois já 
aprovados e mais 4 em processo de aprovação. Estamos buscando 
cada dia mais avançar no sentido de modernizar nossos sistemas 
e com isso proporcionar aos associados melhores serviços, pois o 
foco está em oferecer mais opções para qualidade de vida de todos. 

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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PRIMEIRA EDIÇÃO DO CADERNO MEON ADC EMBRAER
É APRESENTADA AO PÚBLICO

5 horas da manhã do dia 18 de junho, 
portaria da unidade Ozires Silva da 
EMBRAER, no bairro do Putim, zona 
sudoeste de São José dos Campos, 
neste momento o caderno Meon ADC 
EMBRAER começou a ser distribuído 
aos funcionários da empresa. Em pa-
ralelo, distribuidores associados do 
Grupo Meon de Comunicação leva-
ram o Meon Jornal às diversas regi-
ões de São José dos Campos e cidades 
da RMVAle. Foram 6.000 exemplares 
físicos, além da disponibilização de 
todo conteúdo pelo Portal Meon e 
distribuição dirigida pelas redes so-
ciais e Portal ADC Embraer e link via 
WhatsApp para os associados. Com a 
finalidade de levar informação do que 

Veículo foi distribuído em todas as plantas de fábrica da Embraer em São José dos 
Campos, em diversas regiões da cidade e com acesso gratuito no portal Meon

Ana Paula Salles, psicóloga

Edson Perez, economista

Regina Laranjeira Baumann, diretora-executiva

Charles Custódio, presidente da ADC EMBRAER

acontece na maior ADC da região e no-
tícias sobre o setor aeroespacial o novo 
produto do Grupo Meon de Comu-
nicação chamou a atenção da socie-
dade, que recebeu com entusiasmo o 
novo conteúdo. Para a diretora-execu-
tiva do Grupo Meon a primeira edição 
veio com o objetivo de apresentar um 
novo formato com produção diversa de 
conteúdo dirigido, informações e pres-
tação de serviços a associados da ADC 
EMBRAER e boa leitura para o públi-
co em geral. “A concepção do caderno 
MEON ADC EMBRAER segue o modelo 
híbrido de branded content associado 
à produção de conteúdo noticioso de 
qualidade sobre um dos orgulhos na-
cionais, a tecnologia aeroespacial.”, 

relatou. Para Charles Custódio, presi-
dente da ADC EMBRAER, o resultado 
foi supreendente. “Ficamos satisfeitos 
com a qualidade do produto, com as 
informações prestadas e com a amplia-
ção da plataforma de comunicação ex-
terna que construímos nesta parceria 
com o Grupo Meon. Tenho certeza que 
o caderno MEON ADC EMBRAER será 
um excelente veículo para todos.”, en-
fatizou. Os leitores também aprovaram 
o novo conteúdo, a psicóloga Ana Pau-

la Salles, recebeu o jornal na Vila Ema 
e comentou: “Sabia da existência da 
ADC Embraer, mas não tinha a dimen-
são de tudo que ela oferece. Adorei 
também a agenda cultural, que mostra 
a retomada dos eventos.”, finalizou. O 
economista Edson Perez, que recebeu 
o jornal no bairro Vista Verde, zona 
leste, também fez questão de comen-
tar. “Fiquei surpreso em saber que tem 
até esgrima nas escolinhas de esporte. 
Parabéns pelo trabalho.”, registrou. 
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POR DENTRO

COMUNICAR PARAEXPANDIR
THIAGO DEMIZU 
FALA SOBRE A 
IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICAÇÃO PARA 
O RELACIONAMENTO 
COM ASSOCIADOS E 
EMPRESAS

Joseense, 35 anos, casado e pai de 
dois filhos, Thiago Mitsuaki Demizu 
é o atual diretor de Comunicação da 
ADC EMBRAER. Formado em Admi-
nistração de Empresas, atua como 
gestor de serviços aos clientes na EM-
BRAER. Na entrevista, concedida na 
sede do Grupo Meon de Comunica-
ção, fala sobre as mudanças imple-
mentadas por conta da pandemia e a 
necessidade de expandir as platafor-
mas de comunicação da associação.

Qual a importância da comunica-
ção externa para a ADC Embraer e 
como realizá-la durante a pandemia?

Thiago: Seguindo à risca os proto-
colos de segurança e respeitando as 
diferentes fases de distanciamento, 
buscamos alternativas para conti-
nuar nossas plataformas de forma a 
estarmos presentes no dia-a-dia de 
nossos associados. Aprendemos que 
em tempos de pandemia, precisamos 
estar mais atentos, pois tudo muda 
rapidamente, e optamos nos investi-
mentos em comunicação digital bus-
cando agilidade e pró-atividade no 
relacionamento com nossos associa-
dos, além de informarmos o que está 
acontecendo na ADC Embraer. 

O caderno MEON ADC Embraer pre-
tende consolidar a comunicação ex-
terna com outros públicos além dos 
usuais no que tange ao acesso dos 
conteúdos gerados pela associação? 

Thiago: A consolidação de nossa 
comunicação externa por meio do ca-
derno no Meon Jornal é fundamental 
para que possamos avançar e gerar 
mais benefícios tanto para nossos 
associados quanto à sociedade em 
geral. Tenho certeza que ampliaremos 
a visibilidade de todas as ações que 
realizamos e com isso alcançaremos 
mais pessoas e empresas que possam 
ter interesses em parcerias com os 
projetos que desenvolvemos na área 
do esporte, por exemplo. Já a parceria 
com o Portal Meon, ampliará a pres-
tação de serviços aos nossos associa-
dos, além de possibilitar o acesso a 
um excelente conteúdo jornalístico.

O que a diretoria de comunica-
ção vem desenvolvendo para am-
pliar informações e facilitar a utili-
zação de produtos e serviços para 
os associados?

Thiago: Neste tempo, ampliamos 

nossos canais de atendimento, nossa 
comunicação via WhatsApp, aproxi-
mando o associado da secretaria e es-
tamos focados na otimização de nosso 
website, no gerenciamento de nossas 
redes sociais e informativos internos. 

Há espaço para expansão da ADC 
EMBRAER na busca por novos asso-
ciados? Como a diretoria tem posi-
cionado a marca e o que representa 
a certificação FENACLUBES – Confe-
deração Nacional de Clubes?

Thiago: Com certeza. A ADC Em-
braer é uma família e queremos que 
ela cresça cada vez mais. A certifica-
ção FENACLUBES e o credenciamento 
junto ao Comitê Brasileiro de Clubes 
é o resultado de um intenso trabalho 
de toda a diretoria de nossa asso-
ciação. É uma conquista importante 
para todos, dirigentes e associados, 
pois agora podemos participar de 
editais de chamamento de projetos 

visando a captação de recursos de 
forma estruturada para viabilização 
de contratações de mais equipes téc-
nicas e multidisciplinares, aquisição 
de materiais e equipamentos esporti-
vos e participações em competições 
de nível nacional.

“A CONSOLIDAÇÃO DE 
NOSSA COMUNICAÇÃO 
EXTERNA POR MEIO DO 

CADERNO NO MEON JORNAL 
É FUNDAMENTAL PARA QUE 

POSSAMOS AVANÇAR E 
GERAR MAIS BENEFÍCIOS 

TANTO PARA NOSSOS 
ASSOCIADOS QUANTO À 
SOCIEDADE EM GERAL.”
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Após mais de 20 anos prestando 
serviços à Embraer, Márcia Rafael 
Ferreira, de 50 anos, foi convidada 
para um cargo na ADC EMBRAER e 
não pensou duas vezes em aceitar a 
oportunidade e poder auxiliar ainda 
mais os colaboradores da empresa 

que tanto admira. Marcinha, como 
é conhecida pelos amigos, é casada 
e mães de duas filhas. Tem entre os 
seus principais hobbies ler, treinar, 
e conhecer novos lugares e pessoas.

Com formação em administração e 
secretariado, é pós-graduada em As-

EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE

NOVOS MEMBROS CHEGAM COM EXPERIÊNCIAS
EXTERNAS PARA COLABORAR COM A ADC EMBRAER

MÁRCIA E JORGE

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

sessoria Executiva. Trabalhando na 
Diretoria de Fabricação e Excelência 
Empresarial da Embraer, contou a re-
portagem que foi uma honra ser con-
vidada para um cargo no conselho 
da ADC EMBRAER, onde é associada 
há 22 anos. “Sempre fui associada e 

acompanhei de perto diversos proje-
tos que a ADC desenvolveu ao longo 
dos anos. É uma honra poder agora 
colaborar com profissionais compe-
tentes que procuram atender cada 
vez melhor nossos associados.”

Outro funcionário da empresa que 
aceitou o convite em 2021 para fazer 
parte do quadro do conselho da ADC 
EMBRAER é Jorge Luiz Moutinho, de 
41 anos, associado da ADC EMBRA-
ER desde criança. Ele conta com 
orgulho que o amor à associação 
foi passado de pai para filho. “Par-
ticipo desde pequeno das atividades 
da ADC, pois meu pai trabalhou na 
Embraer. Tenho até guardada a mi-
nha primeira carteirinha”.  Jorge é 
casado, tem três filhos, e trabalha 
há 16 anos na Embraer.

Apaixonado por esportes e ações 
sociais, conseguiu unir as duas pai-
xões em seu time de futebol amador. 
Acredita que a com experiência ad-
quirida no esporte joseense, poderá 
auxiliar bastante na função de Vi-
ce-presidente do Conselho. “Como 
participei de diversas competições 
esportivas e toda a vivência que tive 
fora da ADC EMBRAER, acredito que 
poderei ajudar neste processo”.

Márcia Rafael Ferreira Jorge Luiz Moutinho
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Sujeitas à disponibilidade. Imagens meramente ilustrativas.

Peça pela promoção com entrada + prato principal e

ganhe a sobremesa

Q U I N T A S
doces

Todas as quintas, até 29 de julho, apenas nos restaurantes da
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MAIOR EVENTO ESPORTIVO DO MUNDO
Depois de um atraso de um ano por 

conta da pandemia ocasionada pelo 
novo Coronavírus, os Jogos Olímpicos 
serão realizados em Tóquio, a capital do 
Japão, e contam com as tradicionais mo-
dalidades como atletismo, futebol, bas-
quete e vôlei e novas modalidades in-
corporadas como skate e surf. O evento 
será realizado a partir do dia 23 de julho, 
seguindo até o dia 8 de agosto de 2021.

OLIMPÍADAS DE TÓQUIO

Esportes para todas as torcidas
46 modalidades, com cinco novos es-

portes integrados. Até o fechamento des-
ta edição o Brasil já tem 307 atletas clas-
sificados em 37 modalidades diferentes. 
Nossa  RMVale está representada por 

Laís Nunes, radicada em São José dos 
Campos, no wrestling, Gabriel Medina, 
de São Sebastião, no surf, Mariana Nico-
lau, no rugby e Pâmela Rosa, no skate. 
Ambas são também de São José.

Onde assistir as
Olimpíadas de Tóquio?
No Brasil, os Jogos Olímpicos se-

rão transmitidos pela Rede Globo e 
Band. Se você tem pacotes de televi-
são por assinatura, um super leque 
de opções fará com que não perca 
uma única competição com os atle-
tas de nosso país.

O Grupo Meon de Comunicação 
cobrirá as Olimpíadas e a participação 
dos atletas da RMVale na competição.

COMEÇA NO PRÓXIMO DIA 23 DE JULHO

RMVALE PRESENTE!

Laís Nunes

Pâmela Rosa

Mariana Nicolau

Gabriel Medina
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CONHECA O CIRCUITO
30 MINUTOS

PARA A PRÁTICA DESTAS ATIVIDADES É NECESSÁRIO À APRESENTAÇÃO DE UM ATESTADO 
MÉDICO, COMPROVANDO A APTIDÃO DO ASSOCIADO PARA OS TREINOS. 

A diversidade das atividades esporti-
vas na academia da ADC EMBRAER foi 
pensada para atender a todos os públi-
cos, sempre de uma forma onde a saúde 
e o bem estar estejam em primeiro lugar. 
Entre as atividades disponíveis, estão: 
circuito 30 minutos, cross training, pila-
tes e a musculação. Cada atividade tem 
seu nível de intensidade e é acompanha-
da por profissionais de educação física, 
tudo para atender com qualidade os as-
sociados da ADC EMBRAER. 

As atividades de cross training e o 
circuito 30 minutos fazem parte de 
uma parceria com a Core Sport, onde é 
desenvolvido treinos de alta intensida-
de em um período de tempo definido.  
Estes formatos de treino apresentam a 
junção de várias outras práticas espor-
tivas, como musculação, corrida, entre 
outras atividades, e o que difere dos 
outros métodos é a intensidade do es-
forço, bastante superior a de um treino 

de musculação tradicional. O Circuito 
30 minutos é um programa do Estar de 
Bem da Embraer em parceria com a ADC 
EMBRAER, visando principalmente o 
condicionamento físico dos associados.

O pilates é outra atividade física dis-
ponível na ADC EMBRAER. Com um 
método que busca estimular o corpo por 
inteiro durante cada exercício, visando 
aumentar a mobilidade, flexibilidade, 
força e elasticidade muscular as aulas 
são bastante procuradas. Entre os bene-
fícios estão: a melhora da postura, maior 
mobilidade articular, alívio de tensões e 
foco na respiração. Além destas moda-
lidades, o sócio tem a sua disposição a 
academia para musculação, com ex-
celentes equipamentos e acompanha-
mento de profissionais para o desenvol-
vimento dos treinos, direcionando em 
cada exercício o músculo que vai traba-
lhar e a sua intensidade, podendo variar 
o peso conforme o seu limite.

DIVERSAS MODALIDADES 
ESPORTIVAS A SUA DISPOSIÇÃO
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A ARTE MARCIAL QUE SE 
TORNOU ESPORTE OLÍMPICOJUDÔ

Uma das modalidades mais procu-
radas na ADC EMBRAER, o judô, é 
uma arte marcial criada em 1882, que 
surgiu visando desenvolver técnicas 
de defesa pessoal, com movimentos 
adaptados do jiu-jitsu.

O esporte que tem adeptos em todo o 
mundo, é uma das artes marciais mais 
praticadas, o que se deve em muito por 
não ser necessário grande vigor físico 
para sua prática, estendendo-se tam-
bém a mulheres, crianças e idosos.

Os judocas, como são chamados os 
atletas, são divididos em duas catego-
rias: kiu (principiantes) e dan (mes-
tres). A cor da faixa utilizada na ves-
timenta indica o grau de aprendizado. 
Os principiantes usam, nesta ordem, 
faixa branca, azul, amarela, laranja, 
verde, roxa e marrom. Os mestres utili-
zam a faixa preta, a listrada de verme-
lho e branco e a vermelha.

Quem ministra o curso é o Sensei Sid-
ney Massayuki Fukayama, de 41 anos, 
que coleciona conquistas em sua car-

reira, entre elas: a de Campeão Paulista, 
Sul Brasileiro e Brasileiro na catego-
ria Kata, além de participações em 
campeonatos mundiais e o pan-ameri-
cano da mesma categoria.

Sidney conheceu o esporte com 
apenas três anos, em Ribeirão Preto. 
Na época, influenciado pelos fami-
liares, acabou se apaixonando pela 
prática. “Éramos em 9 crianças “japi-
nhas”, eu, seis primos e dois irmãos, 
todos faziam e acabei entrando na-
turalmente. Desde aquele momento, 
me apaixonei pelo judô e nunca mais 
parei. Onde quer que eu fosse a partir 
daí, levaria meu judogui (kimono de 
judô), para poder treinar”.

Funcionário da Embraer desde 2005, o 
Sensei  foi convidado em 2016 pela atual 
gestão da ADC Embraer para coordenar 
o judô. Com os treinos parados por con-
ta da pandemia, Sidney não via a hora 
de retornar as atividades para passar 
o seu conhecimento aos alunos, o que 
aconteceu no dia 5 de julho.

Sensei Sidney Massayuki Fukayama

Serviço:
Veja os horários para prática do judô por crianças na ADC EMBRAER
• Judô (segunda e quarta)
• 09h às 09h45 – Idade de 4 a 6 anos
• 09h45 às 10h30 – Idade de 7 a 12 anos 

Fotos realizadas antes da pandemia do novo Coronavírus
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Com a pandemia da Covid-19 e agora 
com a chegada do inverno, pacientes 
asmáticos precisam redobrar a aten-
ção com a saúde. De acordo com dados 
do Ministério da Saúde, consolidados 
pelo Banco de Dados do Sistema Único 
de Saúde (DATASUS), no Brasil, qua-
se 10 % da população é portadora de 
asma, ocorrendo em média cerca de 
350.000 internações por ano. A asma 
é causada por uma inflamação crônica 
nas vias aéreas ou brônquios e os prin-
cipais sintomas são: falta de ar, dor no 
peito, dificuldade para respirar e tosse. 

Segundo a farmacêutica Ana Cláu-

dia R. Hadid, pós-graduada em aten-
ção farmacêutica e farmácia clínica, a 
doença costuma se agravar no inver-
no: “Isso acontece devido a queda da 
umidade do ar. Além disso utilizamos 
casacos, cobertores e edredons que se 
mantêm guardados durante um bom 
tempo no armário, o que nos faz ter 
contato com ácaros, vírus, fungos, bac-
térias e podem gerar alergia e agravar 
a doença”, explicou. Com a finalidade 
de orientar os pacientes quanto ao ma-
nejo e administração dos medicamen-
tos,  explica sobre alguns cuidados que 
os asmáticos precisam ter.

“O uso incorreto dos medicamentos 
para asma pode agravar e até mesmo 
desencadear uma crise. O paciente 
deve fazer uso da medicação confor-
me orientação do médico que prescre-
veu para manter o controle das crises, 
tendo assim, melhor qualidade de 
vida”, enfatiza. Ainda de acordo com a 
profissional de saúde, os medicamen-
tos tem a finalidade de amenizar sin-
tomas, já que a doença não tem cura.

“O principal objetivo do tratamento 
de asma é o alívio dos sintomas agu-
dos como tosse, falta de ar e a oxigena-
ção adequada. Os medicamentos para 

alívio de crises são os broncodilata-
dores, pois tem efeito rápido, provo-
cando relaxamento dos músculos dos 
brônquios, melhorando a passagem 
do ar.”, finaliza Ana Cláudia.

Embora a entidade internacional 
GINA (The Global Initiative for Asthma) 
tenha divulgado documento em que 
ressalta que a asma não é fator de risco 
para Covid-19 é fundamental tomar os 
cuidados já conhecidos contra o vírus, 
utilizando máscara, álcool em gel, dis-
tanciamento social, evitar aglomeração 
além de ficar atento ao calendário de 
vacinação nas cidades da RMVale.

A farmacêutica Ana Cláudia Hadid alerta sobre o 
uso adequado de medicamentos para a doença

COM COVID-19 E INVERNO,
Ana Cláudia Hadid

REDOBRE SEUS CUIDADOS COM A ASMA
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LIVRO O Voo do Impossível
A História do Bandeirante
• Carlos Lucchesi
• Editora Rota Cultural
A criação do EMB-110 Bandeirante, 
o avião que gerou a Embraer. 
No livro o autor transcende o 
ambiente da aviação e apresenta 
histórias de nosso país e de 
brasileiros que ousaram pensar 
de forma empreendedora em 
ciência, tecnologia e inovação. 
Lucchesi, que atua na área há mais 
de duas décadas, teve acesso 
aos documentos originais, antes 
restritos, e entrevistou personagens 
que foram observadores e 
partícipes desta glória, incluindo 
Ozires Silva, líder do programa 
da aeronave e da fundação da 
Embraer e atual presidente de 
honra da ADC Embraer.

CINEMA

Viúva Negra
(Black Widow, EUA, 2021)
Férias de julho e o novo filme da Marvel Studios, “Viúva Negra”, 
invade os cinemas. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) entra em 
confronto com sua própria história quando uma conspiração perigosa 
tendo como fio condutor seu passado aparece. Perseguida por uma 
força com o objetivo de caçá-la até sua derrocada, terá que lidar com 
sua antiga vida de espiã e reencontrar membros de sua família que 
ficaram para trás quando tornou-se parte dos Vingadores. Dirigido 
por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige. É o primeiro filme da 
fase quatro do Marvel Universe.

TEATRO
Simplesmente Clô
16/07 no Teatro Colinas, às 20h
Aplaudido pela crítica e público durante a temporada 2020 em 
São Paulo e Rio de Janeiro, o monólogo, escrito pelo jornalista e 
dramaturgo Bruno Cavalcanti, sobre a vida e obra do estilista e 
apresentador de TV Clodovil Hernandes (1937-2009) chega a São José 
dos Campos. No espetáculo o ator Eduardo Martini interpreta Clodovil 
e realiza um inventário de sua vida e carreira ao longo de mais de 40 
anos de trajetória. Em uma performance avassaladora, reflete com o 
público as criações do artista, mesclando, moda, televisão, pensamento 
e a abordagem de seu mandato como deputado federal, apresentando 
lembranças e fatos pouco conhecidos sobre este ícone.
• Duração: 55 minutos • Classificação: 12 anos
• Ingresso R$ 90,00 / R$ 45,00  

Acesse o
QR Code e

faça um 
passeio 
virtual

EXPOSIÇÃO
Passeio virtual pela
Sala Santos Dumont
MUSAL – Museu Aeroespacial
Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
O MUSAL, fundado em 1976, mantém em 
seu acervo aviões fabricados pela Embraer, 
além de documentos sobre a evolução da 
tecnologia aeroespacial brasileira. Uma das 
salas, com disponibilidade de visita virtual 
é dedicada ao legado de Alberto Santos 
Dumont. Você pode conferir uma visita em 
360º graus sem sair de casa.


