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OZIRES SILVA FALA SOBRE OS 
DESAFIOS GERENCIAIS PARA 
ALCANÇARMOS VOOS CADA 
VEZ MAIS ALTOS 

CONHEÇA OS DIRETORES 
DAS  4 UNIDADES DA
ADC EMBRAER

ANTÔNIO MÁRCIO SATO, O 
TONHÃO, TRAZ OS PRIMEIROS 
DESENHOS DA NOVA GESTÃO 
DA ADC EMBRAER

NOVOS
VOOS

POR 
DENTRO

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

A escolinha de futsal down 
da ADC EMBRAER, que 
faz parte de um projeto 
em parceria com a CBDI 
(Confederação Brasileira de 
Desportos para Deficientes 
Intelectuais), retornou às 
atividades em fevereiro.
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COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

Estamos finalizando a fase de transição, onde conseguimos alinhar as 
diretrizes e ações que pretendemos atingir. O momento é ainda preocu-
pante, face às ações que ainda podem ocorrer no combate a COVID-19 
e suas variantes. Portanto, nossas ações serão de austeridade e com 
muita responsabilidade, principalmente sobre questões financeiras e 
da manutenção de todas nossas unidades. O momento exige muita 
cautela, mas estamos confiantes de que seremos capazes de enfren-
tar e vencer todas as adversidades que teremos pela frente. Nossas 
expectativas são as mais positivas, para que possamos continuar com 
nossas atividades regulares e ainda retomar aquelas que estavam pa-
ralisadas. A vida precisa seguir em frente. Com muita fé em Deus e 
muito trabalho, seremos vencedores.
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O futsal Down da ADC Embraer, que 
faz parte de um projeto em parceria 
com a CBDI (Confederação Brasileira 
de Desportos para Deficientes Intelec-
tuais), retorna às atividades nesta pri-
meira semana de fevereiro.

É um projeto social inclusivo, cujo 
objetivo é oferecer a prática esportiva e 
treinamentos para formação de atletas 
para pessoas com síndrome de Down 
de São José dos Campos e região. Esse 
projeto teve início em outubro de 2021 
e, neste curto período, já recebeu em 
São José dos Campos a Seleção Bra-
sileira CBDI de Futsal Down, com um 
clínica que gerou troca de experiência 
entre as comissões técnicas e atletas. 
 

AULAS DA ESCOLINHA DE 
FUTSAL DOWN RETORNAM
NESTE INÍCIO DE FEVEREIRO
ATIVIDADE É ABERTA AO PÚBLICO E ACONTECE 
TODOS OS SÁBADOS DE MANHÃ NO GINÁSIO 
DO POLIESPORTIVO DA ADC EMBRAER

Porém, poucos sabem que duas pessoas 
que foram fundamentais para que este 
projeto saísse do papel foram Luiz An-
tonio Piedade Júnior, conhecido como 
Piedade, e a Marinalva Dias Soares.

Piedade é um associado da ADC Em-
braer, que trabalha há mais de 24 anos 
na Embraer. Ele realiza diversos traba-
lhos voluntários e já se envolveu em 
diversas ações neste sentido, porém foi 
buscando uma atividade para seu pai fa-
zer que descobriu o futsal Down.

“Um dia estava procurando um serviço 
voluntário para meu pai, ele é aposen-
tado. Neste momento me deparei com 
um site falando sobre a modalidade em 
São José, liguei e a Marinalva atendeu e 
me contou que trabalhava na Embraer 

também, e que gostaria de criar um time 
com o nome da Embraer”.

E foi neste momento que o projeto co-
meçou a sair do papel, Piedade apresen-
tou a Marinalva ao Charles, que era pre-
sidente da instituição na última gestão. 
Após algumas conversas e empolgação 
de todos, as atividades se iniciaram.

Marinalva se envolveu na modalidade 
por ser mãe de uma menina com síndro-
me Down. Para ela, os benefícios que a 
prática do futsal down trás são notáveis.

“Os benefícios do esporte para a saúde 
física, psicológica e social das pessoas 
são inúmeros e bem vistos pelos profis-
sionais e sociedade em geral. E isso não 
é diferente quando se trata do público 
com síndrome de Down (também conhe-
cida como Trissomia do Cromossomo 21, 
ou simplesmente T21). Geralmente, na 
maioria das vezes, as atividades realiza-
das para o desenvolvimento das habili-
dades desse público são individuais, já o 
futsal Down dá aos nossos filhos a opor-
tunidade de interagir com outras crian-
ças e jovens por ser um esporte coletivo”. Luiz Antonio Piedade Júnior

Aos pais e familiares interessados, os 
treinos de futsal Down ocorrem todos 
os sábados, no período da manhã, no 
Ginásio Poliesportivo da ADC Embra-
er. As aulas são gratuitas e abertas ao 
público, as inscrições são feitas pelo 
site: www.adcembraer.com.br
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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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Quando vemos o que está aconte-
cendo no Brasil, e em muitas empre-
sas privadas, podemos constatar o 
quanto estamos distantes das técni-
cas e ações necessárias para preen-
cher os vazios da administração e do 
gerenciamento brasileiros, quando 
os comparamos com muitos países 
do mundo. Sobretudo no século XXI, 
parece que não estamos preparados 
para vencer a concorrência mundial, 
com nossas metodologias de geren-
ciar negócios pessoais, profissionais 
ou públicos. Tudo requer reflexões e 
mudanças nas práticas e nas regula-
mentações legais. Os jovens já perce-
beram isso e estão se preparando. Os 
dados compilados pelas Universida-
des mostram claramente o interesse 
das novas gerações, procurando se 
capacitar mais, tomando como op-
ção, os diferentes cursos oferecidos. 
Entendem que os produtos encon-
trados nas lojas são inteligentes e 
criativos. E mais, que são criados por 
mentes culturalmente avançadas e 
competentes. Sabem que as empre-
sas que estão vencendo no mercado, 
são aquelas que contam com o ta-
lento e capacidade inovadora da sua 

força de trabalho. Ou seja, estamos 
em um mundo crescentemente inte-
ligente e hábil! A sociedade moderna 
não pode ser descrita somente com 
os objetivos importantes da tecnolo-
gia ou da produtividade. Está mais 
do que claro que esses dois atribu-
tos estão na ponta de lança para o 
sucesso das empresas produtoras de 
valor, mas há o que se dizer sobre a 
necessidade de que sejam apoiados 
por organizações eficientes. Nesse 
horizonte, emergem as técnicas de 
gestão, as quais se mostram como re-
ais ferramentas para produzir resul-
tados positivos. Na medida em que as 
organizações crescem em tamanho e 
diversificação, estudos e técnicas de 
manufatura devem ser realizados 
para que cada item, levado às linhas 
de manufatura, utilize meios que dão 
“certo”! O consumidor não mais acei-
ta um produto que falha em satisfa-
zer, ou que requeira ser vendido a 
preços mais altos e deficientes no seu 
funcionamento ou performance. To-
davia, o que se vê não são muitas as 
empresas “certas” que fazem produ-
tos “certos”. Muitos perguntam, por 
que? Uma análise simplista poderia 

Ozires Silva,
é engenheiro, foi presidente da 

Embraer e da Petrobras e ministro 
da Infraestrutura. É o presidente de 

honra da ADC EMBRAER

identificar o problema e concluir que 
o produto selecionado, por inúme-
ras razões, não pôde ser produzido 
melhor do que aquele entregue pela 
concorrência mundial. Muitas vezes, 
sem a devida preparação de suas ge-
rências internas, agências de recur-
sos humanos empregam colaborado-
res quase sem análise da disposição 
de cada um de trabalhar bem e estar 
motivado, apto e instruído o suficien-
te para fazer o “certo”. É óbvio que as 
empresas bem-sucedidas conseguem 
isso! As pessoas precisam compre-
ender a estrutura organizacional de 
suas empresas, reconhecer a impor-
tância dos princípios da autoridade 
e da responsabilidade. Ou seja, o 
gerenciamento ganha importância, 
pois dele dependem os resultados, 
contando com poder de decisão e res-
ponsabilidade. No mundo dos produ-
tos complexos e sofisticados atuais, 
essa compreensão é imensamente 
importante! Todo o descrito se aplica 
a tudo e a todos! Pessoas, empresas, 
agências governamentais e Governos 
em geral. Estamos em ano eleitoral 
e a reação que se espera é também 
uma nova atitude do eleitor, colocan-

DESAFIOS GERENCIAIS
do seu voto consciente naqueles can-
didatos competentes e que se com-
prometam com o futuro e, sobretudo 
com o sucesso de seus municípios no 
mundo global e competitivo da atua-
lidade e do futuro!
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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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No dia 14 de janeiro, o presidente de honra da 
ADC EMBRAER, Ozires Silva, comemorou mais 
um ano de vida, e a instituição realizou uma ação 
durante todo o mês para que os associados en-
viassem momentos especiais vividos e registrados 
junto com Ozires para homenageá-lo. Confira as 
fotos que foram recebidas:

PRESIDENTE DE HONRA DA ADC 
EMBRAER É HOMENAGEADO EM 
SEU ANIVERSÁRIO COM FOTOS 
ENVIADAS PELOS ASSOCIADOSOZIRES SILVA 

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

ENTRE ADC EMBRAER E SONACA BRASIL OFERECE 
ESTRUTURA DE PONTA AOS SEUS COLABORADORES

PARCERIA
FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS COLIGADAS A EMBRAER 
PODEM SE ASSOCIAR A ADC EMBRAER

A ADC EMBRAER proporciona aos 
seus associados uma estrutura de 
ponta em lazer e prática de ativida-
de física, mas o que poucos sabem é 
que além de funcionários da Embra-
er, colaboradores de empresas coli-
gadas à instituição também podem 
se associar.

Este é o caso Bruno Alexandre Aguiar, 
associado da ADC EMBRAER há cerca de 
11 anos por conta da parceria que a insti-
tuição tem com a SONACA BRASIL.

Apaixonado por esportes, no clube 
já praticou atletismo, judô, categoria 

em chegou a faixa preta, além de se 
divertir no pitoco com sua família. Atu-
almente utiliza a estrutura em momen-
tos de lazer com seus filhos.

“Os meus filhos adoram brincar nos 
campos de futebol, parquinhos, pedali-
nho, além de irem ao salão de jogos para 
jogar pitoco, paixão que meu pai me pas-
sou e transmito para eles hoje em dia”.

Marcelo Lima é Chief Executive 
Officer da SONACA BRASIL e conta 
que essa parceria era um desejo antigo 
dos colaboradores, para que eles pu-
dessem aproveitar os espaços da ADC 

EMBRAER para lazer, e que ao serem 
convidados, não pensaram duas vezes.

“Entendendo ser um grande bene-
fício aos nossos colaboradores. Essa 
parceria aproxima os colaboradores 
da EMBRAER e da SONACA, e fortale-
ce a parceria entre as empresas. A ini-
ciativa da ADC EMBRAER em aceitar as 
empresas coligadas em seus quadros 
estreita os laços do setor aeronáutico 
em São José dos Campos”.

Venha ser sócio da ADC EMBRAER, 
todas as informações você encontra em 
nosso site: www.adcembraer.com.br
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DAS NOSSAS 4 UNIDADES
CONHEÇA OS DIRETORES

DENNYS
DIRETOR DA EGM
Dennys Duarte tem 41 anos. Diretor da 
unidade do Eugênio de Melo, entrou 
para a equipe de diretores da ADC EM-
BRAER neste mandato. Funcionário 
da Embraer há 17 anos, tem como seus 
principais hobbies tocar banjo, cava-
quinho e assistir futebol, além de sem-
pre querer estar perto da sua família.

VLADIMIR “BARDEKO”
DIRETOR DA ELEB
Vladimir Gomes de Sá é conhecido 
como Bardeko. Ele tem 42 anos, é ca-
sado e pai de uma menina de 14 anos. 
Funcionário da ELEB há 21 anos, se 
associou desde que entrou na fábrica. 
Este é o primeiro ano dele na diretoria 
da ADC Embraer e é um dos responsá-
veis pela unidade ELEB.

GUSTAVO
DIRETOR DA ELEB
Gustavo Fonseca Fernandes, 46 anos, 
é casado e gosta de aproveitar os mo-
mentos com sua família e amigos, 
principalmente se for nas estruturas 
da ADC EMBRAER. É funcionário da 
EDE há 15 anos no setor de usinagem. 
Ocupa o cargo de diretor da ELEB des-
de o início desta gestão.

ALESSANDRO
DIRETOR DO
CLUBE DE CAMPO
Alessandro Fernandes, é diretor do 
Clube de Campo da ADC Embraer 
desde 2017. Gosta de aproveitar todos 
os momentos ao lado de sua esposa 
e filho, além de passear e conhecer 
lugares novos. Trabalha na Embraer 
há 23 anos, no corte de matéria 
prima, na unidade de Taubaté.

ROBSON
DIRETOR DO POLIESPORTIVO
Robson Ribeiro Luz, conhecido por todos como Cachorrão, tem 51 anos e 
atua como Diretor do Poliesportivo da ADC Embraer desde 2019. Funcio-
nário da Embraer desde 2000, trabalha na área estrutural da empresa, 
no F-106. Neste período como diretor, Robson vem atuando para entre-
gar uma estrutura cada vez melhor para os associados praticarem as 
atividades físicas.
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FAZENDO A DIFERENÇA
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ADC EMBRAER DISPONIBILIZA
PÁGINA DE CLASSIFICADOS GRATUITA

AOS ASSOCIADOS
PUBLICAÇÃO PODE SER COMPARTILHADA 
NAS REDES SOCIAIS SEM CUSTO NENHUM.
A ADC EMBRAER disponi-
biliza aos seus associados uma 
página de classificados em seu 
site de forma gratuita. Você que 
integra a associação e está bus-
cando vender algum objeto, car-
ro, moto ou algum outro item de 
valor, deve fazer o seu cadastro 
e anunciar de forma gratuita. O 

anúncio pode ser compartilhado 
em qualquer rede social através 
do link da publicação, e poderá 
ser visualizado por qualquer 
pessoa, associados ou não. Esta é 
uma das exclusividades e facili-
dades desenvolvidas para cele-
brar ainda mais os associados da 
ADC EMBRAER.
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As atletas da ADC EMBRAER domi-
naram o pódio da categoria feminina 
na primeira etapa da Copa São José 
Vôlei de Praia, que aconteceu nos dias 
5 e 6 de fevereiro no Clube de Campo. 
No feminino o pódio foi formado pe-
las duplas Beth e Vanessa em primei-
ro lugar, Lívia e Flavinha em segundo 
e Sabrina e Cris em terceiro. Todas as 
duplas contavam com atletas da ADC. 

DOMINAM O PÓDIO NA CATEGORIA 
FEMININA DA 1ª ETAPA DA COPA 
SÃO JOSÉ VÔLEI DE PRAIA

ATLETAS DA
ADC EMBRAER

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

EVENTO ACONTECEU ENTRE OS DIAS 5 E 6 FEVEREIRO 
NO CLUBE DE CAMPO DA ADC EMBRAER

Nas categorias mista e masculina, o 
pódio também contou com atletas do 
clube. No masculino Léo terminou na 
terceira colocação jogando com Rômu-
lo. Já no misto a Flavinha venceu com 
seu parceiro Ítalo. Ao todo serão 10 eta-
pas onde as pontuações conquistadas 
em cada edição serão somadas para 
formar um ranking com as melhores 
duplas do ano.
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LIVRO

Tô Ryca 2
(2021, BRA)
• Direção: Pedro Antonio
• Elenco: Samantha Schmütz, Katiuscia Canoro, Evelyn Castro
Selminha (Samantha Schmütz) está de volta. Após ficar rica, paga mais 
caro em tudo que quer e que pode pagar, sem pensar nas consequências. 
Mas tudo que é bom dura pouco! A fortuna e todo seu dinheiro são 
colocados à prova quando uma estranha aparece do nada e coloca 
o dedo em tudo que não é dela. Para piorar, a estranha tem o mesmo 
nome que Selminha e se diz herdeira legítima da fortuna. Todos os bens 
de Selminha são congelados e sua única fonte de renda vira a que lhe é 
concedida pela justiça: 30 reais por dia, ou seja um salário mínimo por mês. 
Agora, sabendo como é viver no aperto, ela terá que voltar às suas origens, 
lutar para sobreviver em sua nova rotina e fazer com que o bairro de onde 
ela era patrona, Quintino, também não acabe passando aperto.

SHOW

CLASSICAL QUEEN
A proposta da banda é recriar musicalmente e visualmente, em todos 
os detalhes, um show da banda Queen com os mesmos figurinos, 
instrumentos e performance com a incrível energia dos shows da banda 
inglesa, além de um diferencial único, de ter um vocalista que toca piano, 
como o próprio Freddie Mercury. Com 17 anos de carreira, a banda 
participou de programas como MTV Covernation, MTV Rocka Rolla, da 
exposição Let’s Rock na Bienal do Ibirapuera, além de apresentações 
memoráveis em casas noturnas, prefeituras, teatros, cruzeiros e resort 
temáticos do Brasil e América Latina, com mais de 150 shows anuais. 
Com Cassiano Carvalho nos vocais, piano e violão, Fernando Gamba 
na guitarra e backing vocals, Júlio Abrileri no baixo e backing vocals e 
Anderson Macedo na bateria e backing vocals, o Classical Queen traz a 
oportunidade dos fãs assistirem à uma reprodução minuciosa do Queen .
• 26 de Fevereiro, sábado às 21h00
• Local: Teatro Colinas • Duração: 90 minutos • R$ 80,00 / R$ 40,00

CINEMA
Quanto tempo dura um avião? Um raio 
pode derrubá-los? Por que o celular é 
proibido em voos? Você sabia que a famosa 
Lei de Murphy teve origem na aviação? 
Quando inventaram a primeira classe? 
Qual a diferença entre voo doméstico e 
ponte aérea? O que tem dentro de uma 
caixa-preta? Em “Almanaque do avião” 
você ficará sabendo de tudo isso e muito 
mais – desde antes de sua invenção, 
passando pela contribuição histórica nas 
guerras e o aperfeiçoamento tecnológico, 
até o desenvolvimento dos modelos mais 
modernos. A obra explica a parte técnica de 
maneira fácil, com mais de 180 ilustrações 
e fotos, além de trazer várias curiosidades, 
como as pistas mais curtas do Brasil e as 
mais perigosas do mundo, o abecedário 
universal utilizado pelos comandantes de 
voos e a história da aviação no Brasil.

ALMANAQUE DO AVIÃO,
• Ernesto Klotzel e Tomas Prieto


