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ANTÔNIO MÁRCIO SARTO, O TONHÃO, 
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DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

Empresa responsável 
pelas escolinhas 
está organizando 
um campeonato com 
diversas equipes no 
primeiro semestre.
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ALUNOS
DAS ESCOLINHAS
DA ADC EMBRAER TERÃO VÁRIAS 
ATIVIDADES COM A LF SPORTS 
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COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

Associados da ADC EMBRAER,
Continuamos trabalhando com muito empenho de toda Diretoria Executiva nas questões que se fazem urgen-

tes neste momento. A revisão do nosso estatuto é fundamental para modernizar nossa ADC EMBRAER. Ainda 
enfrentamos fortes desafios consequentes da pandemia da COVID-19. São dificuldades que há bastante tempo 
temos encarado com muita coragem e que acreditamos fortemente que estão chegando ao fim, visto que as 
contaminações e casos mais graves vem diminuindo. Isto nos torna mais confiantes em um futuro promissor, 
que vislumbramos para todos nós. Nos mantemos resilientes, certos que estamos no caminho e que em breve 
superaremos todas estas dificuldades e voltaremos a ter condições de realizar todos os eventos e ações que 
eram comuns antes da pandemia, mas que daqui para frente saberemos valorizar muito mais.

Seguiremos firmes nesta proa com excelentes horizontes para voos cada vez mais altos.
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MEON ADC EMBRAER
FESTIVAL

TEM INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 4 DE MARÇO.
1º FESTCLUBESP
CANÇÕES VENCEDORAS GANHARÃO PRÊMIOS EM DINHEIRO.
PARA INSCRIÇÃO, É NECESSÁRIO QUE PELO MENOS UM DOS 
AUTORES DA MÚSICA SEJA ASSOCIADO DA ADC EMBRAER

Estão abertas as inscrições do 1º Fes-
tClubeSP – Festival de Música Popular 
Brasileira, uma iniciativa do Sindi Clube 
com apoio do Memorial da América Lati-
na e da Abramus (Associação Brasileira 
de Música e Artes) para revelar novos ta-
lentos da música brasileira, além de fo-
mentar o retorno consciente das ativida-
des culturais no Estado de São Paulo. As 
inscrições gratuitas estão abertas até às 
18h do dia 4 de março através de formu-
lário on-line disponível no site do evento 
https://www.festclubesp.com.br/. Cada 
artista ou banda poderá inscrever duas 
músicas inéditas com letras em portu-

guês. Pelo menos um dos autores da 
música deverá ser associado da ADC 
EMBRAER, podendo incluir os nomes 
dos demais autores participantes. Ha-
verá premiação em dinheiro para as 
três canções vencedoras: R$ 12.000 
para o primeiro colocado, R$ 6.000 
para o segundo e R$ 4.000 para o ter-
ceiro, além do Troféu FestClubeSP. 
Sobre o valor da premiação incidirão 
impostos. O evento inédito e gratuito 
ainda contará com shows de grandes 
artistas e será aberto ao público com 
as devidas recomendações sanitárias 
vigentes de prevenção à Covid-19.
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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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INFLUÊNCIA NO ESPORTE DA ADC EMBRAER QUE SE

REFLETIU NA CIDADE
SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO E FACILIDADES 
NO PORTAL DO ASSOCIADO SÃO OS PRINCIPAIS PONTOS

  
  

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.

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 e prática de esportes, 
aproveitando cada período fora do 
horário de serviço com os seus fa-

miliares. Foi com esse intuito que o 
Vanderci Serafim Ramos, conhecido 
com Dárcio, de 72 anos, se associou 
ao clube em 1974. Dárcio sempre foi 
muito ativo nas ações que a ADC EM-
BRAER realizou relacionadas ao es-
porte durante esses mais de 40 anos. 

Prova disso é que ele foi atleta de fu-
tebol, técnico do time e diretor de es-
porte.  O bom serviço prestado ao es-
porte da instituição e ao da cidade de 
São José dos Campos foi reconhecido 
pela Prefeitura, o que lhe rendeu um 
diploma de mérito pelo engrandeci-
mento do esporte joseense em 2017. 
Participou de diversas diretorias na 
ADC EMBRAER nestes anos. Para 
Dárcio a instituição é “tudo de me-
lhor, em termos de lazer e esporte”. 
Atualmente ele se reúne com um grupo 
de amigos, que fazem isso há mais de 
28 anos, todas as sextas, no Complexo 
Poliesportivo, para jogarem na quadra 
Society. O futebol é todo organizado por 
ele, que anota os gols e os participantes. 
“Reuni um grupo de amigos  que gostam 
de futebol, bebida e churrasco. Escalo, 
anoto os participantes, quem fez gol e 
outras estatísticas. Além disso, temos 
uma caixinha, comandada pelo Regis 
(um dos participantes) que recebe de 
cada participante R$100, onde sepa-
ramos R$10 para assistência social e o 

restante para as despesas com o chur-
rasco semanal”. Venha ser sócio da ADC 
EMBRAER e desfrutar de toda estrutura 
que temos para você e sua família. Mais 
informações no site www.adcembraer.
com.br

Época em que era técnico do time
de Éutebol da ADC Embraer
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Cleber Rosa, de 36 anos, é diretor 
desde 2017. Casado e pai de uma 
menina, ele é funcionário da Embra-
er desde 2004, onde já passou por 
diversas áreas da empresa e atual-
mente atua como engenheiro de de-
senvolvimento no programa KC-390. 
Inspirado por suas ações solidárias 
que realiza fora da ADC EMBRAER, 
tem trazido e implementado cada vez 
mais a participação da instituição em 
serviços sociais e culturais, pasta na 
qual ele é o atual diretor.

Quais foram as principais ações da 
diretoria Social e Cultural realizadas 
neste período em que está a frente?
Cleber: Assumi a diretoria de ação so-

cial em junho de 2019, porém como dire-
tor atuo desde 2017 quando era gestor da 
unidade Eugênio de Melo. As principais 
ações sociais que realizamos durante 
esse meu período como diretor foram 
muitas entregas de cestas básicas às en-
tidades carentes e famílias em estado de 
vulnerabilidade de nossa cidade ao lon-
go dos últimos dois anos.

ATIVIDADES PARA 2022

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!

Vocês já têm ações em que este-
jam trabalhando ou alguma plane-
jada para este ano de 2022?
Cleber: Para o ano de 2022, espera-

mos retomar totalmente nossas ativi-
dades culturais, sociais e esportivas. 
Nossa gerência está trabalhando no 
calendário de atividades para este 
ano e a ideia é atrelar às atividades 
esportivas e culturais alguma ação 
social, como a doação de alimentos, 
roupas, brinquedos, chocolates.

Qual o maior desafio desta área?
Cleber: Temos dois grandes desa-

fios para os próximos anos. O primei-
ro é a retomada de uma vida normal 
pós o período de pandemia. Esse 
período afetou drasticamente a ADC 
EMBRAER e temos como objetivo vol-
tar ao patamar de associados do pe-
ríodo pré-pandemia. O segundo será 
criar essa cultura voltada ao social. 
Nossa associação tem como princi-
pal ativo o esporte e entendemos que 
atrelá-lo ao social é o caminho para o 
desenvolvimento dessa cultura.
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Os responsáveis pela LF Sports e os 
professores Luan Andrade Gabriel, 30 
anos, e Filipi Escobar de 34 anos, estão 
com grandes objetivos para este ano de 
2022, no que envolve as escolinhas de fu-
tebol society e futsal da ADC EMBRAER.

Os dois foram atletas da escolinha 
quando crianças nos anos 2000 e veem 
essa ligação com a ADC EMBRAER cres-
cer a cada dia, pois podem transmitir 
tudo o que aprenderam aos seus alunos, 
além de passar o amor que eles têm pelo 
esporte, onde dão aula desde 2018.

“Conhecemos os sonhos destas 
crianças, pois eram os mesmos dos 
nossos. E temos em mente, de que caso 
não conseguirmos ajudar na parte es-
portiva, que possamos trazer novos 
advogados, engenheiros, professores 
de educação física. Essa é a intenção 
da nossa empresa”, falou Escobar.

Após dois anos com dificuldades no 
desenvolvimento de alguns projetos 
devido a pandemia, o torneio interno 
de encerramento anual que aconteceu 
em dezembro, mostrou o sucesso das 
modalidades e a alegria que os alunos 
têm de fazer parte.

Pensando nisso a LF Sports com o 
apoio da ADC EMBRAER, preparou um 

LF SPORTS PLANEJA
ANO COM DIVERSAS ATIVIDADES PARA ALUNOS 
DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL E FUTEBOL SOCIETY
EMPRESA 
RESPONSÁVEL PELA 
ESCOLINHA ESTÁ 
ORGANIZANDO UM 
CAMPEONATO COM 
OUTRAS EQUIPES 
PARA ESTE PRIMEIRO 
SEMESTRE

ESCOLINHA

super torneio de futsal que acontecerá 
no Ginásio do Complexo Poliesportivo, 
aos sábados, e que contará com dez 
equipes em quatro categorias, que são 
sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14.

“Muitas equipes se interessaram 
logo de cara quando fizemos o convite, 
até mesmo por conta da estrutura que 
temos aqui. Algumas crianças têm o 
sonho de jogar em ginásios fechados 
e em quadras como a ADC EMBRAER 
pode ofertar”, comentou Luan.

Além de ser um evento muito com-
petitivo, a organização quer ir além 
e fazer algo para que toda a família 
possa participar com outras ativida-
des fora das quadras.

“Não queremos que este evento seja 
só para os alunos, atletas. Queremos 
que os pais, tios, avós, irão, tenham 
uma atividade para fazer no Complexo 
Poliesportivo, por isso o evento será 
tão grande, para movimentarmos en-
tre 1 mil e 1.500 pessoas, por final de 

semana”, disse Escobar.
Entre as equipes participantes estão 

a escolinha da ADC EMBRAER, Tênis 
Clube, Projeto Ágape, Futebol e Oração, 
Soberana, Moleque Travesso de Igaratá, 
Bulls, Vert Vita, águia Futsal e GBD. 

Outras atividades estão programa-
das como a realização de um torneio 
para as escolinhas de Society, o inter-
no de fim de ano que será temático em 
alusão a Copa do Mundo, entre outras 
atividades, que possam unir as unida-
des da EDE/ELEB e Poliesportivo, além 
de utilizar futuramente o Clube de 
Campo para um evento.
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A vantagem é o mantra no Brasil. É 
só no que praticamente todos pensam. 
Estar sempre à frente, não importa o 
preço. Levar alguma vantagem, por 
menor que seja. Perguntamo-nos se 
isso, algum dia, mudará em nosso 
país. Entendemos que muitos, como 
nós, pensam no assunto. Tentando en-
tendê-lo. De onde terá vindo. Por que 
isso ocorre. Se é intrínseco ao brasilei-
ro. Se nunca será perdido. E que pode 
explicar o subdesenvolvimento e a 
draga em que o país se encontra mo-
ralmente. Talvez até seja, coisa vinda 
lá de trás, e que ficou enraizada em 
nossos costumes, não havendo mais 
como desencavar. De nossas parte 
entendemos que sim. Ou quem sabe 
culpa da estratosférica carga tributá-

ria, com elevadíssimos impostos em 
cada mercadoria, dos mais altos do 
mundo absolutamente. Bem como em 
termos relativos com relação à renda 
per capita e salários pagos. Mas isso é 
relativamente novo.  Vemos nossos re-
presentantes públicos esquecendo-se 
de quem os elegeu. E a quem devem se 
reportar. E tratando os eleitores e não 
eleitores desta nação como objetos. 
Bem como os objetos da nação como 
cosa nostra, sempre se levando vanta-
gem em cima de todos.

“Ó pátria amada, idolatrada, salve! 
Salve!”. Por favor salve-nos.

Cada um de nós faz a mesma coi-
sa em qualquer lugar, e podemos ver 
isso diuturnamente no nosso trânsi-
to. E podemos constatar o mesmo em 

Ozires Silva,
é engenheiro, foi 

presidente da 
Embraer e da 

Petrobras e ministro 
da Infraestrutura. É o 
presidente de honra 
da ADC EMBRAER

estádios de futebol. Em filas. E onde 
mais se quiser procurar. O fato é farto 
em exemplos. O mesmo constatamos 
quando a questão é a solidariedade, 
o amor, o carinho, a disponibilidade. 
Até nisso alguns, às vezes aprovei-
tam-se para tirar vantagem. Nem pa-
rece que “teus risonhos lindos cam-
pos tem mais flores; nossos bosques 
tem mais vida, nossa vida no teu seio 
mais amores”. Mais amores. E quan-
to àquilo que realmente deveria in-
teressar a todos, para o deleite geral 
de cada brasileiro e melhoria de seu 
bem-estar físico e econômico, que é 
a questão econômica, a justiça e a li-
berdade? Nada. Apenas os governos 
das diversas esferas levando vanta-
gem em tudo, muitas vezes para pro-
veito próprio, como se povo e governo 
fossem distantes e de esferas diferen-
tes. De outras galáxias. E os prezados 
e caríssimos cidadãos, motivação de 
qualquer ato. Como está seu consu-
mo? Não se dá muita atenção a isso, 
aceitando-se tudo. Sabe-se lá de que 
razões a razão se vale. Quanto a essa 
questão física e econômica, cada ci-
dadão deveria, pelo menos, gostar 
um pouco mais de si próprio, e defen-
der melhor seus direitos. O cidadão 
tem que ser o fim de qualquer coisa, 
e não ter simplesmente um fim.  Não 
podemos entender o que se espera, 
por exemplo, para o povo impor a 
sua vontade sobre um crescimento 
econômico adequado e que favoreça 
a todos. Levando a todos um bem-es-
tar geral e melhorando as condições 
de vida de cada um. Parecem todos 
dormentes. E já há muito tempo. Se-
ria bom entender porque este estilo de 
levar vantagem não merece a atenção 
de todos, ou pelo menos dos que po-
deriam fazê-la servir a todos. Seria, 

O LEVAR VANTAGEM EM TUDO
E O HINO NACIONAL

conquanto se desejasse, uma forma 
de se eliminar o levar vantagem em 
tudo. Já que todos teriam tudo ou qua-
se tudo. Até porque, cada um estaria 
ocupado e preocupado em melhorar o 
que pudesse, servindo a todos.

Povo desta nação grande, unidos 
será impossível não fazer desse país 
uma grande nação. Basta querer. 
Basta lutar. Basta trabalhar nesse 
sentido. Basta dar um basta a tudo 
o que não se deseja mais. Basta….. 
É a hora da Primavera Brasileira. 
Ajude a fazer com que não somente 
os preços sejam internacionais, mas 
que os salários, os ganhos, sejam in-
ternacionais. Ajude a fazer parte das 
nossas vidas o bônus e não apenas o 
ônus. Que, aliás, é praticamente só o 
que acontece neste canto do planeta. 
Vista a indumentária da razão. Use o 
veículo do crescimento, seja atrope-
lado por ele como temos sido atrope-
lados pelos acontecimentos de todas 
as lógicas. Em que mal conseguimos 
acompanhar os acontecimentos em 
face da velocidade do surgimento de 
novos fatos a cada instante. Façamos 
com que isso ocorra na economia 
e na nossa vida. De modo que mal 
consigamos acompanhar a veloci-
dade dos novos fatos positivos que 
melhoram a nossa. Vamos lá. Esta é 
a melhor forma de se levar vantagem 
em tudo. Porque esse é um direito 
nosso. Levar vantagem por motivos 
gloriosos, e não escusos. Brasil, não 
continues “deitado em berço esplên-
dido, ao som do mar e à luz do céu 
profundo”. Nem tampouco esqueças 
que “um filho teu não foge a luta”. 
Brasil, viva ”um sonho intenso, um 
raio vívido de amor e de esperança 
que à terra desce”. Faça desta uma 
“terra adorada, entre outras mil”.
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JUDÔ

É APROVADO EM 5 KATAS NO PRIMEIRO 
EXAME NACIONAL DE JUÍZES DA CBJ

SENSEI SIDNEY FUKAYAMA
SENSEI FAZ PARTE DA EQUIPE DA ADC EMBRAER E FOI O ÚNICO DO VALE 
DO PARAÍBA A CONQUISTAR O NÍVEL MÁXIMO DO EXAME

A equipe de judô da ADC EMBRA-
ER possui um juiz de Kata. O sensei 
Sidney Fukayama foi aprovado no 1º 
Exame Nacional de Juízes de Kata re-
alizado pela CBJ (Confederação Bra-
sileira de Judô), entre os dias 11 a 13 
de fevereiro, em Anápolis (GO). De 
acordo com o sensei Sidney, até este 
exame nacional, a forma de avalia-
ção nas competições era feita por ex-
-atletas ou praticantes mais antigos, 
mas sem uma padronização, ia mais 
pela interpretação de cada um. O 
exame veio para unificar e elencar os 
juízes para a modalidade, que não é 

considerada olímpica, o que dificulta 
o conhecimento de pessoas que não 
são ligadas ao judô. Durante o final 
de semana, houve avaliações práticas e 
teóricas da modalidade, e o sensei Sid-
ney passou nas avaliações com 5º Kata, 
o nível mais alto do exame, sendo o úni-
co do Vale do Paraíba a conquistar essa 
categoria. Vale lembrar que em novem-
bro do ano passado, o sensei conquistou 
medalha de prata no Campeonato Brasi-
leiro, praticando em dupla com o sensei 
Airam Rodrigues da Cunha, que também 
faz parte da equipe da ADC EMBRAER 
na modalidade.
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ACONTECEU

21 São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2022

A ADC EMBRAER sediou no dia 19 
de fevereiro o Curso de Churrasco em 
parceria com a APVE, no complexo 
Poliesportivo. O evento que durou 
todo o período da manhã ensinou 
técnicas e receitas de como se fazer 
um bom churrasco, para mais de 30 
pessoas. No curso ainda foi apresen-
tado aos alunos tipos de churrasquei-
ras, tempo, carvão, ponto da carne, 
tipos de cortes de assados, temperos, 
utensílios, entre outras coisas. 

ENSINA TÉCNICAS PARA MAIS DE 30 PESSOAS 
NO POLIESPORTIVO DA ADC EMBRAER

CURSO DE CHURRASCO
PROJETO FOI IDEALIZADO EM PARCERIA COM A APVE 
E ACONTECEU NO DIA 19 DE FEVEREIRO

AO TODO 16 
ASSOCIADOS DA 
ADC EMBRAER 
PARTICIPARAM 
DO CURSO E 
RECEBERAM SEUS 
CERTIFICADOS.
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CULTURA A BORDO

22 MEON ADC EMBRAER

Coração de Fogo
(Fireheart, 2021, EUA)
• Direção: Laurent Zeitoun
• Elenco: Olivia Cooke, Kenneth Branagh, Laurie Holden
No longa de animação, acompanhamos Georgia Nolan, uma adolescente 
de 16 anos que sonha em ser bombeira, reconhecendo o ambiente 
majoritariamente dominado por homens, a garota possui um forte desejo 
de pioneirismo. Quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a 
cidade e sequestrar bombeiros de Nova York, o pai de Georgia, Shawn, é 
convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação 
dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se 
disfarça como um jovem chamado “Joe” e se junta a um pequeno grupo de 
bombeiros desajustados que tentam parar o incendiário. Nessa aventura, 
a adolescente irá testar sua coragem e persistência, para alcançar seu 
sonho, proteger sua família, e combater o mal que assola sua comunidade.

Eri Pinta Johnson Borda
É uma comédia divertidíssima escrita e interpretada pelo ator Eri 
Johnson, com a intenção de pintar e bordar com o seu público, 
através de uma completa interatividade entre todos. Trata-se de 
um espetáculo teatral com início, meio e fim, onde o ator mistura 
histórias reais com fictícias. Ele relembra no palco alguns dos seus 
personagens, como por exemplo, o Gay Lulu da novela “Barriga de 
Aluguel”. E para aqueles que gostam das tão famosas imitações, 
dessa vez elas estão inseridas no contexto da peça (Romário, Evandro 
Mesquita, Caetano Veloso, Ney Latorraca, Alexandre Frota, Marília 
Pêra, Roberto Carlos, Lula, Papa ...)  Venha fazer parte dessa diversão, 
talvez você saia desse espetáculo muito mais famoso do que entrou.
• 05 e 06 de Março, sábado às 21h e domingo às 19h
• Local: Teatro Colinas. • Duração: 70 minutos. • R$ 70,00 / R$ 35,00

Do autor de “O Pequeno Príncipe”, o livro se 
passa em uma cabine de comando, em um 

avião em meio à tempestade e à escuridão. 
Dois homens e uma equipe de apoio 

presos a um desafio... um hino de louvor à 
noite. As aventuras de um piloto e de um 

telegrafista enfrentando uma tempestade 
que atinge desde a Patagônia até a 

Cordilheira dos Andes, onde existem os que 
comandam e os que apenas obedecem. 

Ou, os que modelam os desejos e os que os 
transformam em ação. Ali, não importam a 

vitória... a derrota... A vida está acima dessas 
imagens e já prepara novas imagens. 
Em “Voo noturno”, nesse emaranhado 

de sentimentos, estão presentes o 
questionamento da essência humana, o 

amor, a amizade e a solidariedade.

VOO NOTURNO,
• Antoine de Saint-Exupery
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