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PISCINAS FICAM ABERTAS 
DE QUARTA A DOMINGO 
EM JANEIRO

UMA ENTREVISTA 
EXCLUSIVA COM ANTÔNIO 
MÁRCIO SATO, O TONHÃO

CHARLES CUSTÓDIO SE 
DESPEDE DA PRESIDÊNCIA DA 
ADC EMBRAER E FALA SOBRE A 
SUCESSÃO DE PROJETOS

POR
DENTRO

NOVO
PRESIDENTE

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

O presidente de honra 
da ADC EMBRAER, 
comemora seu 91º 
aniversário em plena 
atividade e com novos 
sonhos para o futuro. Leia 
a coluna “Novos Voos”

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 14 - JANEIRO 2022

DC

PARABÉNS, 
OZIRES SILVA
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Em 14.12.2021, tivemos a Assembleia Geral Ordinária. Nosso Grupo, Chapa Nova 
Geração, conquistou a vitória para o Triênio 2022/2024. Após 2 Mandatos, deixo 
a Presidência Executiva (Gestão 2016/2018 - 2019/2021). Em 14/01/2022 fize-
mos o processo de transição, desta forma, transferindo o cargo ao novo Presiden-
te, Antônio Márcio Sarto e seu vice Márcio Pereira Leme. Pensando em manter a 
evolução do Clube, vou atuar na diretoria executiva no segmento de Marketing 
e Projetos Incentivados. Tenho gratidão a todos diretores, conselheiros e funcio-
nários que vestiram a camisa do clube. Principalmente no Triênio 2019/2022, no 
qual ficamos 14 meses fechados e posteriormente funcionando somente com o 
básico devido a pandemia. Lutamos para manter os empregos, o clube limpo, 
organizado e bonito, por ser muito grande tem um elevado custo de manutenção.

Agradeço a todos os presidentes, comodoros e dirigentes de clubes que ao longo da 
pandemia lutaram com empenho e dedicação para minimizar os impactos desse tsu-
nami para os clubes chamada Covid-19. Sentimos pelas milhares de vidas perdidas.

Por fim, meu agradecimento especial vai para o Presidente Movizzo, que me 
apoiou fortemente nestes meses difíceis, ao Diretor Regional do SindClube, Here-
tiano, e ao Dr Walter Cunha, pela incansável dedicação as nossas dúvidas jurídi-
cas. Permaneço a disposição.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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A sociedade mundial está em mo-
vimento, crescendo e se expandin-
do. Embora os momentos de crise, 
há empreendedores se conectando, 
buscando projetos e encontrando 
alternativas para novos horizontes e 
resultados. Nos países em desenvol-
vimento, exceção aos emergentes, 
parece que não existem quebras de 
paradigmas, decorrentes de criativas 
formas de pensar e de agir. Nesses 
países, como o nosso, parece que 
existe uma letargia, esperando que 
coisas aconteçam sem nossa determi-
nação ou ação. Ignoramos que cres-
centemente o fenômeno da inovação 
e da criatividade passa a comandar 
iniciativas das economias mais prós-
peras para que, com mais eficácia e 
rapidez, ocupem faixas de demandas 
inovadoras. Mudanças significativas 
são impulsionadas pelo extraordiná-
rio desenvolvimento das telecomuni-
cações, hoje universais. Mais recen-
temente o movimento de produtos se 
intensificou, indo e vindo de e para 
todas as regiões. Nestes momentos 
observa-se o crescimento da migra-
ção de pessoas gerando e buscando 
oportunidades em outros locais. O 

Século XXI mostra que a maioria das 
populações já vive em áreas urbanas, 
densamente povoadas. O setor rural 
mostra reduções populacionais, e a 
maioria das atividades econômicas 
ocorre nas cidades. E é nesses aglo-
merados humanos mundiais que a ri-
queza vem se concentrando. Por isso 
é que o produto mundial de serviços 
tenha superado o industrial.  Tudo 
isso mostra que a globalização é uma 
realidade! Seu impacto já é sentido 
pelas empresas, países e pelas pesso-
as. Isto está cada vez mais explícito 
pelo surgimento de normas e regula-
mentos internacionais, como os de 
direitos humanos, meio ambiente, 
padronização de produtos, etc. Em 
resumo, constata-se que os cidadãos 
são hoje mais mundiais e menos na-
cionais. Os mais variados produtos 
fabricados em todos os países podem 
ser encontrados em todo o mundo, 
fragilizando fronteiras políticas e 
universalizando culturas. Os espe-
cialistas mundiais são unânimes. 
Muito do futuro pode ser previsto, e 
assim, é possível planejá-lo, mas sem 
dúvida, há fortes necessidades de 
que se deva fugir dos atuais estereó-

EM MOVIMENTO

Ozires Silva,
é engenheiro, foi presidente da 

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

honra da ADC EMBRAER

tipos criados pelos ambientes locais. 
A pergunta seria: como tratar as no-
vas realidades que, como ocorreram 
no passado alteraram quase tudo? 
A resposta obriga-nos a colocar que 
os vencedores no futuro não são os 
que fizeram os melhores planos, mas 
aqueles que responderam com rapi-
dez e eficiência em relação ao ines-
perado. O mundo está demonstrando 
com clareza que vencer os desafios 
da educação e conseguir fazer com 
que cada cidadão seja o mais com-
petente possível na competição mun-
dial é algo já entendido e aplicado 
em todas as nações de sucesso. In-
vestimentos crescentes em Educação 
e Cultura estão se propagando com 
intensidade em países que rapida-
mente conquistam posições de des-
taque entre os emergentes. Assim, 
não é com surpresa que constata-
mos resultados industriais de países 
menos dotados de riquezas do que 
o Brasil com expressivas presenças 
de marcas próprias, conquistando o 
sucesso e transferindo riquezas para 
suas populações. Temos de nos cons-
cientizar que precisamos ajudar as 
pessoas para produzirem diferenças, 

A SOCIEDADE MUNDIAL

que sonhem com vigor sobre o novo 
e que participem da comunidade 
global como contribuintes. Que não 
sejam somente espectadores do que 
esteja acontecendo. Que acreditem 
em si, conscientes de suas ideias e de 
sua capacidade de materializá-las, 
independente das dificuldades que 
tenham de enfrentar!
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POR DENTRO

TRAÇA PLANOS PARA O 
FUTURO DA INSTITUIÇÃO

NOVO PRESIDENTE
DA ADC EMBRAER

CHAPA VENCEDORA 
DA ELEIÇÃO ASSUME 
TRIÊNIO 2022-2024
ANTÔNIO MÁRCIO SARTO, 
DE 46 ANOS, CONHECIDO 
COMO “TONHÃO”, VENCEU 
A ELEIÇÃO DO CONSELHO 
DELIBERATIVO, JUNTO COM 
A CHAPA NOVA GERAÇÃO, 
PARA O TRIÊNIO QUE 
COMEÇA NO DIA 15 DE 
JANEIRO.

Quais serão as primeiras ações 
do seu mandato em conjunto com 
a nova diretoria?

Tonhão: Primeiramente, estamos 
muito felizes com nossa vitória na 
eleição, que foi muito disputada. 
Nossos esforços estarão voltados 
em atualizar e modernizar o estatu-
to da ADC Embraer. Diversos itens 
não condizem com a realidade e não 
atendem mais a legislação em vigor, 
bem como não atendem aos requisi-
tos do CBC (Comitê Brasileiro de Clu-
bes) e da Fenaclubes. 

Neste primeiro momento, quais 
são as maiores dificuldades que 
acredita encontrar e o que fazer 
para superá-las?

Tonhão: Sem dúvida, a pandemia de 
Covid-19 colocou a todos em situações 

extremamente adversas. Ainda esta-
mos sofrendo com as perdas. Muitos 
associados foram desligados e con-
sequentemente tivemos uma redução 
substancial no quadro de associados 
contribuintes. Nosso maior desafio é 
trazer de volta os associados que se 
desligaram e também captar novos.

Além disso, precisamos alavancar as 
negociações com patrocinadores e ainda 
buscar os incentivos fiscais em forma de 
captação financeira para os projetos in-
centivados que já estão aprovados.

Quais os principais planos para o 
futuro da ADC Embraer?

Tonhão: Nossa ADC Embraer tem um 
futuro muito promissor. Mesmo diante 
das tantas dificuldades que foram en-
frentadas, nos mantivemos de pé. Isso 
nos traz a certeza de que somos capa-

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!

zes de alçar voos mais altos. Vamos 
trabalhar intensamente na formação 
de atletas, com nossas escolinhas, atu-
ando diretamente nas categorias de 
base em diversas modalidades. Ainda 
vamos buscar resgatar as atividades 
culturais e esportivas que foram para-
lisadas por conta das restrições impos-
tas pela pandemia.

O que o associado pode esperar 
deste triênio que se inicia neste 
ano e vai até 2024?

Tonhão: Nossos associados irão ve-
rificar em breve que temos uma Dire-
toria Executiva engajada e com muito 
gás para levar nossa ADC Embraer ao 
mais alto patamar, seja em qualidade 
de serviços e também em  opções de la-
zer, para proporcionar a todos melhor 
qualidade de vida e bem estar.
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POR SEBASTIÃO JOSÉ MENDES

CRÔNICAS POR 
TRÁS DAS HISTÓRIA 
DA EMBRAER

OZIRES SILVA NASCEU EM 8 DE 
JANEIRO DE 1931, EM BAURU, 
INTERIOR DE SÃO PAULO.
QUANDO MENINO SONHAVA 
FABRICAR AVIÕES NO BRASIL 
NA DÉCADA DE 1940.
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Em 1948 entrou para a escola pre-
paratória da Força Aérea Brasileira 
(FAB), no Rio de Janeiro, onde re-
cebeu sua licença de piloto militar 
quatro anos depois.

Mudou-se para São José dos Cam-
pos-SP para ingressar no Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
em 1959, graduando-se em Enge-
nharia Aeronáutica em 1962.

Após a graduação, passou a liderar o 
Departamento de Aeronaves do então 
Centro Técnico de Aeronáutica (CTA).

Em 1965 iniciou o projeto IPD-
6504, que se tornaria depois o avião 
Bandeirante.

Ozires Silva promoveu, ao lado de 
um grupo de visionários, a criação 

OZIRES SILVA
da Embraer em 1969, vindo a ser o di-
retor superintendente da companhia 
até 1986, quando aceitou ser presi-
dente da Petrobras.

Após dois anos como Ministro da 
Infraestrutura e Comunicações do 
governo Collor, Ozires Silva retornou 
para a Embraer em 1992 e presidiu a 
companhia até sua privatização em 
dezembro de 1994.

Ozires Silva assumiu a presidência 
da Varig em 2000, permanecendo no 
cargo por dois anos.

Em 2003, criou a Pele Nova Biotec-
nologia, cuja missão estava focada 
no desenvolvimento de inovações te-
rapêuticas e dermocosméticas a par-
tir da biodiversidade do Brasil.

Nas últimas décadas, Ozires se tor-
nou uma voz ativa no país em prol da 
educação, escrevendo diversos livros 
e artigos sobre o tema.

Hoje é presidente do Conselho Es-
tratégico da Ânima Educação, Chan-
celer da Universidade São Judas e 
patrono dos cursos de Engenharia e 
Aviação do Ecossistema Ânima.
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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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Como está sendo realizado o tra-
balho no setor administrativo nes-
te período de gestão?

Bruno: Atualmente a ADC EMBRA-
ER caminha com as próprias pernas, 
mas nem sempre foi assim, a chapa 
Nova Geração teve a missão de des-
bravar um novo cenário de escassez 
financeira. Sem obras faraônicas 
e com pé no chão a base foi sendo 
construída e hoje novos horizontes 
estão à nossa frente. Ingressarmos 
no CBC e Fenaclubes trouxe a reno-
vação que a ADC precisava e com 
projetos incentivados vamos elevar 
a ADC Embraer para a grandeza que 
ela merece estar.

Quais ferramentas e otimizações 
estão sendo implantadas para fa-
cilitar o associado na resolução de 
dificuldades?

Bruno: É muito comum associar-
mos a ADC EMBRAER com a própria 
EMBRAER. A empresa é gigantesca 
e possui uma estrutura invejável, 
a qual nós que trabalhamos lá não 
nos damos conta de que existe um 
custo para estas facilidades dispo-

VEM SE REFORMULANDO 
PARA FACILITAR AS AÇÕES 
DOS ASSOCIADOS

níveis aos colaboradores, e que nem 
sempre pode ser aplicada a ADC.  A 
informatização deve ser ampliada ao 
máximo, pois atualmente as pessoas 
demandam de informações rápidas. 
Um grande passo foi dado com a pos-
sibilidade de reservas de quiosques e 
a integração de novos sócio de forma 
online, até mesmo uma simples ma-
quininha de cartão que não existia 
passou a facilitar e muito a interação 
com os associados.

Pensando no futuro, qual o pla-
nejamento e objetivo da diretoria 
do setor administrativo? 

Bruno: Começamos este ano de 
2022 motivados com a reeleição da 
nossa chapa e ansiosos para colocar-
mos em prática os projetos que pre-
tendemos para este triênio. É hora de 
sermos criativos, a fim de viabilizar 
os projetos com segurança, sustenta-
bilidade, qualidade e menor impacto 
financeiro. Pretendemos realizar um 
trabalho que o sócio fique satisfei-
to, e que quando perguntado sobre 
a ADC EMBRAER possa sorrir e falar 
com orgulho de ser um associado.

SETOR
ADMINISTRATIVO

Bruno Domiciano Barbosa, tem 
35 anos, é o atual diretor do setor 
administrativo da ADC Embraer. 
Há 7 meses na função, ele é um 
dos mais novos colaboradores e 
incorpora o time de diretores.

SISTEMA INTEGRADO DE ATENDIMENTO E 
FACILIDADES NO PORTAL DO ASSOCIADO 
SÃO OS PRINCIPAIS PONTOS
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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
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O Tik Tok é a sensação do momento entre as crianças, a 
rede social chinesa atrai cada vez mais o público infantil, 
que entra na plataforma para mostrar os seus talentos e 
se tornar popular na comunidade.
Entre os mais de 500 milhões de usuários do aplicativo, 
metade são adolescentes acima dos 13 anos. As crianças 
entram na rede por meio de contas criadas pelos pais ou 
por elas mesmas, para cantar, fazer dancinhas, 
brincadeiras, piadas ou mesmo mostrar os bichos de 
estimação. Diferentemente do Instagram ou do 
Facebook, cujas postagens se baseiam principalmente 
em fotos e textos, o TikTok é uma rede social de vídeos 
de curta duração, entre 15 e 60 segundos. O nome do 
aplicativo, inclusive, tem relação com a rapidez dos 
clipes: a palavra TikTok é inspirada no tique-taque, 
barulho feito pelos ponteiros de um relógio, cujo termo 
também é usado para marcar ações em um espaço de 
tempo. Mas cuidado com o excesso de tempo dedicado 
pra ela, a busca por curtidas pode também trazer danos 

Crianças e adolescentes no TikTok!

à autoestima e con�ança, além de desestimular 
atividades como brincar e conviver com os amigos e 
familiares.

porque não joga 
com ele filho?

Tá doido Pai?
Futebol para cegos!!

Ele é uma criança 
igual a você  

Quase metade dos usuários dessa rede social chinesa é 
adolescente, e embora a idade mínima para uso seja de 13 
anos, crianças estão cada vez mais presentes na plataforma

Diversão garantida e cuidados com os excessos

Hater- É o termo utilizado para determinar uma 
pessoa ou um grupo de pessoas que está preparado 
para criticar, diminuir, apontar erros e, em algumas 
situações, ofender alguém, principalmente famosos 
e celebridades.

Ele joga muito
 melhor do que eu  

Hitar- É quando uma pessoa ou alguma coisa fez 
grande sucesso com sua ação.

A combinação férias e verão fez as pis-
cinas do Clube de Campo se tornarem o 
lugar perfeito para diversão e para se re-
frescar das altas temperaturas.

As piscinas estão abertas e dispo-
níveis desde o mês de novembro, 
quando foram liberadas após decreto 
municipal, com funcionamento de 
quarta a domingo. Para usar, é pre-
ciso seguir as seguintes regras: fora 
da piscina é obrigatório a utilização 

FICAM ABERTAS DE QUARTA 
A DOMINGO EM JANEIRO

PISCINAS
OS EXAMES DE INSPEÇÃO DE PELE 
PODEM SER FEITOS DE 9H ÀS 16H

de máscaras e usar roupa apropriada 
para uso da piscina.

Já os exames de inspeção de pele, 
são obrigatórios a partir de 4 anos de 
idade. Com validade por 3 meses, os 
exames são feitos pelo valor de R$ 
15,00 para associados. Para visitan-
tes o exame é válido somente para o 
dia, e tem o valor de R$ 25,00.

O horário para realização do exame 
é das 9h às 16h.
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APROVEITE AS FÉRIAS 
ESCOLARES PARA 
CONHECER NOSSO 
CLUBE DE CAMPO

Janeiro é mês de férias escolares e o Clube de 
Campo da ADC Embraer está aberto de quarta a do-
mingo para receber você e sua família.

No espaço do Clube você pode passear no peda-
linho, brincar no playground infantil, tem espaço 
para caminhadas, quadras, campo e até lugar para 
fazer piquenique. O Clube de Campo está aberto de 
quarta a domingo, das 8h às 17h. 

VEM PRO 
CLUBE
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A ADC Embraer arrecadou mais de 
190 kg de alimentos em ações solidá-
rias no mês de dezembro. 

Na primeira ação, cerca de 100 kg de 
alimentos foram arrecadados e doados 
à assistência social da igreja evangélica 
de Pinheiros de São José dos Campos, no 
final do mês de dezembro.

A arrecadação é fruto de uma parce-
ria com o Comando de Policiamento 
do Interior 1 e do 3º Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia (BAEP). Os órgãos 
solicitam a cada policial a doação de 

FAZENDO A DIFERENÇA

1 kg de alimento para participarem da 
confraternização de final de ano, que 
ocorre na ADC Embraer.

Outra ação solidária realizada no mês 
de dezembro foi no evento de troca de 
faixas da escolinha de judô.

Os pais e familiares presentes no Po-
liesportivo da ADC Embraer levaram 
93 kg de alimento não perecível. Toda a 
arrecadação foi doada ao Caritas, uma 
casa de acolhida da Diocese de São José 
dos Campos, localizada na Avenida Rui 
Barbosa, no Jardim Bela Vista.

EM DEZEMBRO ARRECADAM 
MAIS DE 190 KG DE ALIMENTOS

AÇÕES SOLIDÁRIAS
DOAÇÕES FORAM FEITAS A DUAS 
INSTITUIÇÕES EM SÃO JOSÉ
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Alugue a casa mais
charmosa da
Ilhabela
Ilhabela: lazer, home office ou
simplesmente contemplação.

Alugue! Valores especiais para períodos
maiores.

Alugue pelo 
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LIVRO

Sing 2 (Idem, EUA, 2021)
• Animação
• Direção: Garth Jennings
• Elenco: Wanessa Camargo, Fiuk, Lexa
Em “Sing 2”, o criativo coala Buster Moon e seu elenco animal de estrelas 
se preparam para lançar uma extravagante apresentação na cintilante 
e glamorosa capital universal do entretenimento: Redshore. Há apenas 
um obstáculo no caminho desses artistas: eles precisam encontrar e 
persuadir o astro do rock mais recluso do mundo, Clay Calloway, a se 
juntar a eles. O que começa como o sonho de Buster de um grande 
sucesso, logo se torna uma missão emocional, que demonstra o poder 
da música para curar até mesmo o coração mais partido - e o convencer 
a voltar aos palcos. Essa galera enfrentará seus medos, fazendo novos 
amigos e superando seus limites, pois o show não pode parar.

SHOW

ABBA THE MUSIC PERSONALITÉ
O tributo ABBA The Music chega com todo o talento, a energia e o 
carisma brasileiro para representar a lenda sueca e eternizar a sua 
incrível história e seus grandes sucessos. O show conta com belos 
figurinos, interpretações marcantes e uma avalanche de emoções 
para todos os amantes do fenômeno sueco. A sorocabana Mari 
Moraes, que marcou presença em programas conceituados 
como “Máquina da Fama”, “Programa Raul Gil” (SBT), “Domingo 
Espetacular” (RECORD), “Domingão do Faustão” (GLOBO) e, 
mais recentemente, “Programa Silvio Brito Em Familia” (REDE 
VIDA), interpreta a garota de cabelos dourados – Agnetha – e 
acumula mais de 200 cidades em sua trajetória de shows, tendo 
como palcos, os mais importantes teatros e espaços de eventos, 
no país e América Latina. O quarteto fantástico é completado 
por Cine Santos, Thay Henrique, intérpretes de Frida e Björn, 
respectivamente; e Davi Fernandes, diretor musical, representando 
Benny Andersson no vocal e teclados.
• 23 de Janeiro, domingo às 19h00
• Local: Teatro Colinas • Duração: 90 minutos
• R$ 80,00 / R$ 40,00

CINEMA
Em edição completamente reformulada e 
comemorativa este livro é um divisor de 
águas e uma referência única sobre a história 
criação e motivações para o surgimento de 
uma das maiores e mais sólidas empresas 
brasileiras da atualidade: a Embraer. Narrada 
por Ozires Silva, expoente máximo da 
aviação civil nacional, este livro percorre 
a singular história da Embraer sob a ótica 
daquele que ainda em infância sonhava 
com a possibilidade da decolagem de um 
grande sonho. É uma leitura indispensável 
que oferece um conteúdo para a reflexão e a 
inspiração de futuros e atuais. Indispensável 
para promover inspiração e trazer reflexões 
valiosas sobre empreendedorismo.

A DECOLAGEM DE
UM GRANDE SONHO
• Ozires Silva


