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Mais de duas mil pessoas 
participaram do concerto 
sinfônico apresentado
pela Banda de Música do 
DCTA em comemoração
ao Dia do Aviador, na 
Igreja da Cidade em São 
José dos Campos

OZIRES SILVA ESCREVE 
SOBRE O MUNDO QUE NÃO 
ESPERAMOS NO FUTURO

CONHEÇA A TRAJETÓRIA DE 
BRUNA FREIRE DO PRADO, 
PRESENTE NA ADC EMBRAER 
DESDE A INFÂNCIA

CHARLES CUSTÓDIO FALA
SOBRE A REABERTURA DAS 
PISCINAS E O DESENVOLVIMENTO 
DA ADC EMBRAER

NOVOS
VOOS

HISTÓRIAS DE
NOSSA GENTE

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 10 - NOVEMBRO 2021

DC

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

DIA DO 
AVIADOR
É COMEMORADO 
COM CONCERTO 
SINFÔNICO 
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Com grande alegria retomamos, de acordo com o Plano São Paulo de combate ao corona-
vírus, as atividades de recreação em nossas piscinas na ADC EMBRAER. Durante o tempo 
em que a área aquática ficou fechada, realizamos diversos reparos e reformas para pos-
sibilitar ainda mais qualidade com o retorno de seu funcionamento. Continuamos nossas 
atividades nas escolinhas de esporte e em breve divulgaremos os primeiros resultados dos 
avanços da preparação de nossa associação para o fomento de esportes de alto rendimento 
por meio das leis de incentivo ao esporte. Fique conosco e celebre a imunização coletiva 
frequentando nossas piscinas no verão que está por vir.
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UNIDADES
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CLUBE DE CAMPO
Rodovia dos Tamoios, Km 7.5, S/N
Estrada Municipal Padre Luiz Bortolato, 270

EDE
Rua Itabaiana, 40 - Jardim Petrópolis

EGM
Rod. Pres. Dutra, s/n - Distrito
Eugênio de Melo, Res. Galo Branco

POLIESPORTIVO
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2100
Parque Martins Cererê

OZIRES SILVA - F91 E F104
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170
Parque Martins Cererê

ADC EMBRAER
• Presidência ADC Embraer
Charles Anderson Custodio

• Vice-presidência
Antônio Márcio Sarto

• Gerência
Cleber Cruz

DIRETORIA
• Diretores de Ação Social e EGM
Cleber Rosa e Filipe Marson

• Diretor de Academias
André Screpanti

• Diretor Administrativo e Patrimonial
Bruno Domiciano Barbosa

• Diretor Clube de Campo e TTE
Alessandro Fernandes Lima Cavalaro

• Diretor de Complexo Poliesportivo
Robson Ribeiro da Luz

• Diretor de Comunicação
Thiago Mitsuaki Demizu

• Diretor EDE
Gustavo Fonseca Fernandes

• Diretor de Esportes
Juliano Estevam Dos Reis

• Diretor de Eventos Esportivos
Julio Cesar Silva

• Diretor do Financeiro
Livio De Assis Soares

• Diretores do Financeiro e Jurídico
Rodrigo de Amorim B. dos Santos

• Diretores de Manutenção
Je· erson Gomes e André Ricardo Silva

• Diretores do Noturno
Marcio Castilho e Marcio Lucio de Souza

• Diretor de TI
Vinicius Sampaio Araújo

• Diretor Social e Cultural
Celso Erasmo de Oliveira Júnior

• Secretária Geral
Marcia Rafael Ferreira Lopes

• Locação/Parcerias
(12) 99124-5061
assessoria@adcembraer.com.br

Charles Anderson Custódio | Presidente da ADC EMBRAER

Caros associados, com os olhares voltados para o ³ turo, a ADC Embraer retoma suas 
atividades. Após um período tão crítico de restrições, o clube agora se preocupa com o 
retorno das práticas esportivas, de lazer e entretenimento, visando sempre a saúde e o 
bem estar de todos. Venham pro clube!
Gustavo Fonseca Fernandes | Diretor EDE

COM A PALAVRA, O DIRETOR EDE
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HOMENAGEM

Um concerto sinfônico marcou a co-
memoração em homenagem ao Dia do 
Aviador em São José dos Campos. A 
ADC Embraer foi umas das apoiadoras 
do evento bene�cente, que teve a par-
ticipação de cerca de 2 mil pessoas no 
auditório da Igreja da Cidade.

O evento, realizado no dia 20 de 
outubro, contou com a presença dos 
principais nomes da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) e do Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA). Um deles foi o Major-Bri-
gadeiro Potiguara, diretor geral do 
DCTA, que ressaltou a importância 
da comemoração.

“É um evento memorável para a 
gente. Estamos na Semana da Asa 
em comemoração ao Dia da Inovação 

da Aeronáutica, Dia Internacional do 
Controle de Tráfego Aéreo e logica-
mente, no dia 23, o Dia do Aviador. É 
muito importante essa comemoração, 
pois contamos com a presença de nos-
sos colaboradores e se trata de um 
evento comunitário e solidário, para 
ajudar pessoas necessitadas“, disse o 
Major-Brigadeiro Potiguara.

A apresentação da orquestra sinfô-
nica durou cerca de uma hora e meia, 
fazendo com que o público viajasse 
no tempo. Cada momento marcante 
da aviação, desde o voo do 14-bis até 
os dias de hoje, teve músicas da épo-
ca tocadas pela orquestra sinfônica 
da FAB. O evento beneficente arre-
cadou alimentos e água para serem 
doados a instituições de caridades. 

CONCERTO SINFÔNICO

Apresentação contou com a presença de cerca de 2 mil 
pessoas no auditório da Igreja de Cidade

MARCA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM 
AO DIA DO AVIADOR EM SÃO JOSÉ

Charles Custódio,  presidente da ADC EMBRAER; Major Brigadeiro do Ar Hudson 
Costa Potiguara, diretor geral do CTA, e sua esposa Kátia e Carlos Eugênio Bakos, 

diretor presidente do 180º Grupo Escoteiro do Ar Professor Verdussen - CTA. Charles Custódio e Cel. Fontes
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NÃO NOS ESPERA
O MUNDO QUE

É engraçado como há gente que 
pensa poder enganar a vida ou fugir 
das voltas que o mundo dá. É im-
pressionante como tudo pode mudar 
num segundo, seja uma história ou 
um pensamento. Basta uma palavra, 
um sinal ou uma ação para modi-
ficar por completo o que se achava 
que era o certo. Mas aí que nos en-
ganamos. Nada nessa vida é certo, e 
essa é a graça de viver. Viver é uma 
aventura onde somente os corajo-
sos são capazes de ir adiante, sem 
medo dos avanços que os cercam. 
O que ontem era, hoje já não é. E o 
que hoje é, amanhã já não mais será. 
Viver requer se desapegar do mundo 
material, desapegar das ideias fixas 
e estar sempre adepto às mudanças. 
A vida pode surpreender, seja ela de 
um jeito bom, ou não! Mas isso cabe 
a nós decidir o que vai ser e como 
vai ser. E temos de acreditar que, se 
seguirmos o coração ou vontades po-
derá haver erros, mas a surpresa tam-
bém pode ser agradável, uma vez que 
o diferente sempre estará à espreita.

Vamos a um grande exemplo: o pe-
tróleo um dia vai acabar, isso é certo. 
Em muitos lugares já acabou. Ainda 
não é possível estabelecer uma data 
precisa para essa total exaustão das 
reservas. No início deste século, os cál-
culos mais acurados indicavam que a 
produção iria se estabilizar ao redor de 
2004, e que esse patamar iria durar, na 
melhor das hipóteses, apenas 15 anos. 
Depois disso, a extração de petróleo 
convencional entraria em gradativo 
declínio. Para a maioria dos especialis-
tas, o patamar estável já foi atingido. 
O próximo passo, fatalmente, é que a 
produção global irá parar de crescer 
em breve. Preparados ou não, teremos 
de enfrentar um futuro sem petróleo.

Até mesmo os mais otimistas admi-
tem que os limites físicos já são visí-
veis. O grande temor é a lentidão com 
que o mundo está reagindo à quase 
certa escassez do petróleo no futuro 
próximo. Carros com motores mais 
eficientes e alternativas como os bio-
combustíveis vão compensar o fim 
de algumas fontes de petróleo, mas o 

NOVOS VOOS

NO SÉCULO XXI, SOMOS 
ASSISTENTES DE UM 
REAL ESPETÁCULO 
MUNDIAL FOCADO NO 
DESENVOLVIMENTO DE 
NAÇÕES E REGIÕES, NA 
CRIAÇÃO PERMANENTE 
DE HORIZONTES QUE 
NÃO VISLUMBRÁVAMOS 
HÁ POUCO. A REALIDADE 
QUE NOS CERCA É 
COMPLETAMENTE 
DIFERENTE DAQUELA QUE 
IMAGINÁVAMOS, E NOSSOS 
SUCESSORES VÃO VIVER SOB 
O QUE PRODUZIRMOS HOJE. 
ENFIM, O QUE OCORRERÁ NO 
FUTURO DEPENDE DO QUE 
FIZERMOS AGORA.

Ozires Silva, é engenheiro, foi presidente da
Embraer e da Petrobras e ministro da Infraestrutura.

É o presidente de honra da ADC EMBRAER

maior desafio talvez seja o de reduzir 
a demanda em sociedades sedentas 
de energia. No entanto, discussões 
realmente sérias sobre mudanças em 
nosso modo de vida ainda não come-
çaram. Corremos o risco de ser sim-
plesmente atropelados pela história.

É difícil substituir o petróleo como 
matéria-prima. Os copinhos hoje de 
plástico poderão ser feitos via outros 
meios, talvez menos eficientes, mas 
existirão. Fontes limpas e abundan-
tes de energia, como a eólica e a das 
marés, substituirão a energia das ter-
melétricas e usinas nucleares. O hidro-
gênio, elemento químico mais abun-
dante do Universo, será chamado a 
produzir a energia que necessitamos! 
Enfim, as soluções terão de vir. E virão!

Sim, podemos estar agora numa po-
sição de céticos ou de “nada tenho com 
isso”. Esse desligamento da realidade 
pode ser letal e afetar milhões de pes-
soas. Precisamos não parar de pensar 
sobre o que podemos fazer, e não ficar 
no conforto de que “outros” farão coisas 
que não fazemos ou pretendemos fazer.
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Bruna Freire do Prado, se tornou 
sócia da ADC EMBRAER  em 2006, 
quanto ingressou como funcionária 
na Embraer. Porém, a sua história 
nos espaços do Clube começou ainda 
quando era criança. “Eu tive a minha 
infância no Clube, meu tio trabalhou 
na Embraer, então sempre que tinha 
uma reunião familiar nós estávamos 
por lá, tenho diversas lembranças no 
pedalinho, parquinho e quiosques”. 
Além de ser um espaço para lazer, a 
ADC Embraer se tornou um local de 
crescimento profissional para Bru-
na, pois era nas piscinas do Clube 
de Campo em que realizava o curso 
de aperfeiçoamento de comissária de 
bordo. “A ADC Embraer me propor-
cionou o espaço para treinamento 
profissional também, pois sou comis-
sária de bordo e utilizamos a piscina 
da ADC EMBRAER para realizar o 

DA INFÂNCIA À

curso de marinharia, que realizamos 
em parceira com o Corpo de Bom-
beiros.” Atualmente, Bruna utiliza o 
Poliesportivo para praticar o Circuito 
30 minutos, o que vem lhe rendendo 
uma saúde ainda melhor. “Faço o 
treinamento funcional há dois anos, 
e os resultados estão sendo visíveis 
na minha saúde. Isso se deve aos 
professores que tem preparado uma 
rotina de treinos destinada ao objeti-
vo de cada aluno”.

O CLUBE DE CAMPO ESTÁ PRESENTE NA VIDA DE BRUNA 
DESDE A INFÂNCIA, PASSANDO PELO INÍCIO DA VIDA 
PROFISSIONAL, EM TREINAMENTOS PARA COMISSÁRIA
DE BORDO REALIZADO NAS PISCINAS DA ADC EMBRAER.

Bruna Freire do Prado

VIDA PROFISSIONAL

“A ADC PROPORCIONA 
BONS ESPAÇOS E BOAS 
CONDIÇÕES PARA QUE A 

GENTE POSSA DESFRUTAR 
DE DIVERSOS MOMENTOS 

AGRADÁVEIS”. São José dos Campos            pos.faap.br          (12) 99671-7317
(12) 3925-6400

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

Pós-Graduação
Cursos Livres e de Extensão

Sem dúvidas,
o melhor caminho.

A conquista do seu 
sucesso começa aqui!

FAÇA FAAP
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Através de ferramentas de estudo a criança pode praticar a 
escrita, a pronúncia e a leitura, e ainda pode treinar de 
qualquer lugar, quando quiser.
Esses aplicativos têm se tornado cada vez mais comuns 
entre as crianças, são excelentes para praticar a língua 
estrangeira, além de ser muito divertido. Os pequenos 
praticamente nascem com a capacidade de usar um 
smartphone e entender a tecnologia desde cedo, por isso 
devem ser incentivados a aprender um segundo idioma.
O FunBrain Jr. é um aplicativo para quem quer aprender 
inglês brincando. A plataforma é indicada para crianças de 
2 a 6 anos, mas pode ser muito útil para os mais 
crescidinhos também. O programinha possui novos 
vocabulários, diversas expressões, inclusive relacionadas à 
matemática e a lógica. Vale a pena baixar e conferir. 

A coleção de jogos que ajuda no aprendizado
Aplicativos para aprender inglês 

Mind-blowing - Expressão usada para algo tão 
impressionante que “Explodiu sua cabeça”.
OMG - Oh my God! - Oh meu Deus!
BFF - Best friends forever. Melhores amigos pra 
sempre. 
LOL - Laughing out loud - Rindo muito alto. 
XOXO - Kisses and hugs - Beijos e abraços.   

Conheça toda turma acessando o site:
www.funbrainjr.com

 Aprender uma segunda língua exige muito 
estudo e prática no idioma. Um aplicativo que 
ensina inglês pode complementar o aprendizado. 

A Evolução 
da Memória
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MELHORIAS NA ESTRUTURA  PARA 
REALIZAÇÃO DAS MODALIDADES

POR DENTRO

POLIESPORTIVO GANHA

so ver nossos sócios retornando à prá-
tica de esportes, trazendo seus filhos 
nas escolinhas e também a utilizando 
os quiosques para confraternização.

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

Robson: Visando o futuro da nossa 
ADC Embraer, muitas coisas boas estão 
por vir e nós diretores estamos sempre 
buscando fazer o melhor. Tenho certeza 
que os próximos anos serão de muito tra-
balho e realizações. Tivemos momentos 
difíceis nesses dois anos de pandemia, 
mas graças a Deus estamos saindo mais 
fortes e com projetos ambiciosos para 
2022. Só temos a agradecer a confiança 
dada a nossa equipe.

DIREÇÃO VEM TRABALHANDO PARA 
RENOVAR E MELHORAR OS ESPAÇOS 
PARA ATENDER TODAS AS ATIVIDADES 
OFERTADAS AOS ASSOCIADOS

Confira na entrevista os planos 
para o Poliesportivo:

Como está sendo realizado o tra-
balho para melhorar a estrutura 
do Poliesportivo?

Robson: Os trabalhos de melhorias 
na unidade do Poliesportivo estão sen-
do realizados conforme a necessidade 
de cada modalidade. Passamos recen-
temente por melhorias na academia.

Como você vê o retorno das ati-
vidades com a presença maior dos 
associados até por conta da flexi-
bilização dos protocolos de pre-
venção a Covid-19?

Robson: Estamos vendo esse retorno 
das atividades no Poliesportivo com 
grande expectativa. É um prazer imen-

COM UMA MAIOR FREQUÊNCIA DOS ASSOCIADOS 
NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DA ADC EMBRAER, A 
DIREÇÃO DA UNIDADE VIU A NECESSIDADE DE RENOVAR 
E MELHORAR A ESTRUTURA DO LOCAL. COM ISSO, O 
POLIESPORTIVO GANHA ESTRUTURA DE PONTA PARA
A REALIZAÇÃO DAS MODALIDADES.
ROBSON RIBEIRO LUZ, DE 51 ANOS, DIRETOR DO 
POLIESPORTIVO DESDE 2019, TEM TRABALHADO 
BASTANTE PARA DEIXAR A ESTRUTURA EM ALTO NÍVEL 
PARA A REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES. 
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FUNCIONAMENTO É DE QUARTA A
DOMINGO E AOS FERIADOS, DAS 10H ÀS 17H

Orthoservice é o único
hospital ortopédico da região
com certificado de excelência!

O Clube de Campo da ADC Embraer 
voltou a receber os associados e fa-
miliares neste mês de outubro com a 
retomada das atividades presenciais 
no estado de São Paulo.

Seguindo os protocolos de preven-
ção à Covid-19, a ADC Embraer im-
plantou novas regras de funciona-
mento visando à segurança de todos 
que fizerem uso das piscinas.

Entre essas regras está o uso obriga-
tório de máscaras fora da água. Além 

POR DENTRO
PISCINAS DO CLUBE DE CAMPO DA ADC EMBRAER

disso, a ADC Embraer está respeitando 
a capacidade máxima de ocupação de 
80%. O horário de funcionamento do 
clube é de quarta a domingo, de 10h às 
17h, mesmo horário dos feriados. 

A inspeção de pele necessária para 
uso das piscinas é realizada sempre aos 
finais de semana e feriados. Para os as-
sociados o valor é de R$ 15,00, com um 
período de validade de três meses. En-
quanto que para os visitantes é de R$ 
25,00, válido somente para o dia.

SÃO REABERTAS
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flamboyant.emplanej.com.br

(12) 9 7403-2481VENDAS:

FUTURO

A Eve Air Mobility, da Embraer, ini-
ciou no dia 8 de novembro o simulado 
de Mobilidade Aérea Urbana (UAM), 
que vai ligar a Barra da Tijuca com o 
Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Os testes fazem partes de um concei-
to relacionado a operação futura com 
seis voos diários, em um custo mais 
acessível que a viagem de helicóptero.  
As passagens começaram  a ser vendi-
das no dia 26 de outubro pela Flapper, 
plataforma independente para voos 
sob demanda. A operação da aero-
nave na rota será feita pela Helisul 
Aviação, um dos maiores operadores 
de helicóptero da América Latina.

EVE, DA EMBRAER 
INICIOU SIMULAÇÃO DE 
MOBILIDADE AÉREA URBANA
NO RIO DE JANEIRO

“A abordagem de desenvolvimento 
da Eve centrada no ser humano busca 
esse tipo de validação prática de con-
ceitos e hipóteses que nos ajudarão 
a entender e endereçar os principais 
desa� os associados à oferta do ser-
viço”, disse André Stein, CEO da Eve.
Fazem parte desta iniciativa 12 institui-
ções, que estão mapeando os processos 
de operação e serviços, para identi� car 
as necessidades dos usuários, da comu-
nidade e demais partes interessadas.
A simulação, que será acompanhada 
pela ANAC (Agência Nacional de Avia-
ção Civil) e o DECEA (Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo).
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A ADC Embraer é um dos três locais 
no Brasil que vai receber a clínica 
com a seleção brasileira de Futsal 
Down. A visita vai acontecer entre os 
dias 3 e 5 de dezembro e o objetivo é 
apresentar a modalidade aos atletas 
e pais da escolinha.

A clínica consiste em apresentações ao 
público, treinos abertos e amistosos. Na 
ADC Embraer, o treino aberto da seleção 
terá interação com a escolinha. Entre os 
atletas que farão parte da clinica na ADC 
Embraer, estão Renato Gregório e Rafael 
Sleiman, respectivamente o melhor jo-
gador e o melhor goleiro do mundo.

ADC EMBRAER
Já os amistosos, fazem parte da pre-

paração do Brasil para o Mundial de 
Futsal Down, que será realizado no Peru 
em 2022. A seleção brasileira de Futsal 
Down é a atual campeã mundial, com 
vitória sobre a Argentina na final. 

RECEBE CLÍNICA DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTSAL DOWN

FUTURO

APRESENTAÇÃO ACONTECE ENTRE OS DIAS 3 E 5 DE DEZEMBRO



MEON ADC EMBRAER
CULTURA A BORDO

22 MEON ADC EMBRAER

EXPOSIÇÃO
Arte Viva
Museu Municipal
O Museu Municipal de São José dos Campos, sob gestão da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo, é um espaço público do município destinado às 
exposições artísticas e atividades voltadas à arte. A exposição de longa 
duração ‘Arte Viva’ reúne cerca de 70 trabalhos, a maioria da década de 
1960, do próprio acervo do museu e de coleções particulares. Em especial, 
do período da Escola de Belas Artes e do Ateliê Livre de Pintura, duas 
iniciativas que marcaram a história da arte no município. A exposição de 
longa duração ‘Arte Viva’ pode ser visitada de terça a sexta, das 9h às 18h 
• Praça Afonso Pena, 29 – Centro. Tel.: (12) 3921-7587

LIVRO As aventuras do avião 
vermelho 
• Erico Veríssimo
• Companhia das Letras
A obra escrita por um dos 
melhores romancistas brasileiros, 
Erico Verissimo e ilustrado com 
primor pela ilustradora e escritora 
Eva Furnari, conta a história de 
Fernando, um menino travesso. 
Preocupado com a desobediência 
do fi lho, o pai lhe dá um livro de 
presente. Todo feliz, Fernando 
passa a tarde lendo histórias. A 
que ele mais gosta é a do valente 
Capitão Tormenta, que percorre 
o mundo num avião vermelho. O 
menino decide que também quer 
ser aviador. Excelente dica para os 
pequenos grandes leitores do futuro. 

CINEMA
Eternos
(Eternals, 2021, EUA)
• Direção: Chloé Zhao
• Elenco: Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayek
• Duração: 155 minutos
“Eternos” é o primeiro fi lme da Marvel dirigido por uma ganhadora do 
Oscar, que no caso se trata de Chloé Zhao, que saiu vencedora em 2021 
por “Nomadland”. A produção apresenta um novo grupo de super-heróis 
no universo cinematográfi co e promete ser uma expe riência única nos 
cinemas. Originários dos primeiros seres a terem habitado a Terra, Os 
Eternos fazem parte de uma raça modifi cada geneticamente pelos deuses 
espaciais conhecidos como Celestiais. Dotados de características como 
imortalidade e manipulação de energia cósmica, eles são frutos de 
experiências fracassadas de seus próprios criadores, que também foram 
responsáveis por gerar os Deviantes, seus principais inimigos.  


