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A ADC EMBRAER apoia 
e estimula o projeto 
“Pedown” que incentiva 
a participação de 
pessoas com deficiência 
em passeios ciclísticos.

A HISTÓRIA E O LEGADO DE 
SEU DIDI, UM DOS ÍCONES DO 
ESPORTE NA ADCE

HUDSON ANTÔNIO 
RIBEIRO, MAIS DE 40 ANOS 
DEDICADOS À AVIAÇÃO.

CHARLES CUSTÓDIO FALA 
SOBRE A INCLUSÃO DE DIVERSAS 
ATIVIDADES ESPORTIVAS DA ADC 
EMBRAER EM LEIS DE INCENTIVO

FAZENDO A
DIFERENÇA

HISTÓRIAS DE
NOSSA GENTE

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE
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DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

PEDOWN
UMA FORMA
INCLUSIVA DE
PEDALAR COM
A FAMÍLIA E
OS AMIGOS
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A ADC EMBRAER está se preparando para o futuro! Temos aprovados 6 projetos de espor-
tes com incentivo fiscal para empresas investirem integralmente em diversas modalidades 
esportivas, inicialmente vale destacar: Futsal e Futsal Down, Judô e Judô Down, Esgrima, 
Corrida de Rua Ozires Silva, Tênis e Futebol de Campo. Vamos atender em 2022, aproxima-
damente 1600 crianças e adolescentes de 5 a 16 Anos. Todas as crianças receberão todos 
os equipamentos de cada modalidade que irão participar. Nosso intuito é transformar a vida 
das crianças e adolescentes por meio do esporte e educação.
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Charles Anderson Custódio | Presidente da ADC EMBRAER

Olá associado, nossa instituição trabalha diariamente para recebê-los de braços aber-
tos na retomada das atividades neste período de adaptação imposto pelo novo coro-
navírus. Aos poucos, tudo está voltando ao normal em nossa sociedade, entretanto, 
infelizmente, os danos causados por essa doença foram grandes e nós como entidade, 
sabendo de nossa relevância e importância, estamos atentos, procurando sempre nos 
envolver em trabalhos sociais de forma a contribuir, seja com as entidades sociais de 
nossa região ou pessoas em estado de vulnerabilidade tanto física quanto social.

Cleber Alexandre Rosa | diretor de Ação Social

COM A PALAVRA,
O DIRETOR DE AÇÃO SOCIAL

ERRATA: Em iniciativa inédita a ADC EMBRAER irá sediar sua primeira escolinha de Futsal Down, inspirada na primeira escolinha de São José dos Campos, a ProSporT21 Futsal Down. A ação é 
fruto de parceria com a CBDI (Confederação Brasileira de Desportos para Deµcientes Intelectuais) e a Ponte Preta S21.  O senhor Maurício Carvalho, é o diretor da Ponte Preta S21 de Futsal Down.
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ESPORTE

Maria Januária Alencar, 47 anos, 
conta que o projeto “Bike com pes-
soas com deficiência”, surgiu pela 
vontade de ver seu filho Phelipe de 
17 anos, que tem síndrome de down, 
pedalando com ela e seu marido. 
Phelipe tem receio de andar de bici-
cleta normal e sua coordenação mo-
tora impede o equilíbrio. Tentando 
equacionar as dificuldades, colocou 
em prática a atividade.

O “Pedown” acontece uma vez por 
ano e visa a inclusão de crianças com 
de¦ciência para praticar o ciclismo. “O 
esporte faz muito bem para pessoas com 
de¦ciência.”, a¦rma Maria Januária.

A iniciativa conta com mais um me-
nino com deficiência, o Davi. Quan-
do acompanhou seus pais em uma 
edição do projeto adorou e tornou-se 
participante do “Pedown”.

Com o intuito de  incluir Phelipe 
nos pedais, o marido de Januária, 
Alexandre Rodrigues encontrou uma 
forma de adaptar um triciclo junto a 
sua bicicleta. Com a ajuda de seus 
amigos, Douglas, Natália e Anderson, 
em seu quintal, usaram um triciclo 
e adaptaram para junto a uma bici-
cleta.  Além desta iniciativa, o grupo 
está com um projeto de comprar um 
triciclo adaptado para pessoas com 
mobilidade reduzida e idosos que 
queiram participar das pedaladas. 

Maria a¦rma que o projeto é mui-
to importante para eles que são pais 
de um adolescente com síndrome de 
down, e também para vários outros 
pais que não querem que seus ¦lhos 
sejam vistos como coitadinhos ou in-

capazes: “Eles podem fazer o que quise-
rem, inclusive esporte. O Phelipe é uma 
prova disso, ele faz natação, capoeira e 
agora vai andar de bike”, diz com um 
sorriso no rosto, Maria Januária.

A idealizadora ¦naliza apontando o 
caminho para as próximas pedaladas: 
“Nosso intuito é expandir o projeto 
para que mais pessoas tenham acesso 
e crianças com de¦cência possam vir 
pedalar e se divertir com o pessoal”.

PEDALADA INCLUSIVA TRAZ AMOR

O PROJETO “PEDOWN” CONTA COM O PHELIPE 
E O DAVI. CONHEÇA E SE INSPIRE COM ELES
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A prevenção
me empodera
Todas as mulheres que cuidam de si mesmas, que se previnem, que valorizam a 
saúde e a vida, são mulheres empoderadas, que sabem o quanto são importantes 
para as suas famílias e para o mundo. São mulheres assim que fazem do Outubro 
Rosa o mês de conscientização sobre o Câncer de Mama. Mas que fazem de todos 
os meses do ano, um mês rosa. Hapvida está junto com as mulheres e lembra: 
autoexame, alimentação equilibrada, hábitos saudáveis e cuidados periódicos 
são a melhor forma de prevenção.
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Antônio Carlos Ferreira Nascimen-
to, de 64 anos, se tornou sócio da ADC 
EMBRAER desde quando entrou como 
funcionário da empresa em 1973. Seu 
Didi como é conhecido conta que sua 
história como associado da ADCE co-
meçou depois que ele chegou da es-
cola, foi trabalhar como aprendiz e 
¦cou sabendo que havia uma compe-
tição de basquete no DCTA. Após isso, 
pediu para jogar e a partir desse dia 
sempre participou da equipe.

DO ESPORTE

Já no início da década de 80, Seu Didi 
conta que passou a jogar futsal e tam-
bém permaneceu na equipe principal. 
Logo em seguida passou para a equipe 
de veteranos onde encerrou sua car-
reira no futsal. “Foi uma época muito 
boa, disputamos vários campeonatos 
na cidade e no estado e o mais impor-
tante era que a família participava dos 
eventos esportivos”, diz Antônio.

Para Didi, a ADC EMBRAER propor-
cionou grandes momentos em sua 
vida. Acrescenta que criou um círculo 
de boas amizades. Para ele o espaço é 
um exemplo de associação recreativa a 
ser frequentada. “Fico muito contente 
de poder frequentar juntamente com 
meu ¦lho, nora e neto”. 

Apaixonado por esportes desde pe-
queno, Ferreira diz que a ADC possibi-
lita a oportunidade de prática esportiva 
com excelência. Conta ainda que par-
ticipou de muitos eventos sociais que 
eram promovidos na época como bai-
les, festa do chopp, além do convívio 
com seus amigos que levou para a vida. 

Didi tem uma paixão eterna pela ADC 
EMBRAER e por sua longa jornada no 
esporte da instituição e deixa seu reca-
do: “Espero que continue como sempre 
foi, cumprindo compromisso social com 
os associados e com a comunidade, pois 
ela é muito importante e faz parte da 
vida de muitas pessoas.”, ¦nalizou.

APAIXONADO POR ESPORTES, SEU DIDI SE TORNOU 
UM ASSOCIADO SÍMBOLO DO ADC EMBRAER

PARA A VIDA

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

“FOI UMA ÉPOCA MUITO 
BOA, DISPUTAMOS VÁRIOS 

CAMPEONATOS NA CIDADE E NO 
ESTADO E O MAIS IMPORTANTE 

ERA QUE A FAMÍLIA PARTICIPAVA 
DOS EVENTOS ESPORTIVOS”

Antônio Carlos Ferreira 
Nascimento (Didi)

A prevenção
me empodera
Todas as mulheres que cuidam de si mesmas, que se previnem, que valorizam a 
saúde e a vida, são mulheres empoderadas, que sabem o quanto são importantes 
para as suas famílias e para o mundo. São mulheres assim que fazem do Outubro 
Rosa o mês de conscientização sobre o Câncer de Mama. Mas que fazem de todos 
os meses do ano, um mês rosa. Hapvida está junto com as mulheres e lembra: 
autoexame, alimentação equilibrada, hábitos saudáveis e cuidados periódicos 
são a melhor forma de prevenção.
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Quando vc acabar 
me empresta?

 No mundo cada vez mais tecnológico, ao invés de 
usuários apenas sendo coadjuvantes, as crianças estão 
sendo incentivadas a aprender a programar de forma 
natural e divertida.  Mesmo que ainda não seja a hora de 
escolher uma pro�ssão e principalmente que ela esteja 
ligada a tecnologia, conhecer os conceitos básicos de 
programação pode contribuir para aumento da 
capacidade de resolução de problemas e melhora na 
habilidade de raciocínio. 
Existe uma enorme variedade de aplicativos que 
ensinam a programar e auxiliam no desenvolvimento 
de jogos e animações que utilizam métodos de 
codi�cação simpli�cados. 
O Lightbot e Lightbot Jr. utilizam como plataformas de 
desenvolvimento os navegadores da web, iOS e 
Android e é de graça. Embora seja bem simples de usar, 
o Lightbot é um game de quebra cabeça de 
programação. O objetivo é fazer com que a sua luz 

Jogo ensina crianças a programar
de forma simples, divertida e grátis.

Quando vc acabar 
me empresta?

acenda todos os azulejos azuis na grade 3D. Para fazer 
isso você vai precisar entrar numa corrida 
programando seu robô com uma série de instruções. O 
jogo ensina conceitos de planejamento, testes, 
depuração, procedimentos e loops. Baixe a versão 
grátis e tente programar seu robô.  

Troll - Aguém que escreve comentários negativos 
e hostis na rede para provocar outras pessoas. 

Sel�e - Foto que uma pessoa tira dela mesma, 
geralmente usando o celular para publicar nas 
redes sociais. 

Você sabe
Fazer selfie?

https://lightbot.com/

sei ! 

SEMANA DIVERTIDA
ADCE KIDS

Entre os dias 4 e 9 de outubro, a ADC 
EMBRAER preparou uma “semana di-
vertida” para as crianças matriculadas 
em suas escolinhas. A programação es-
portiva e recreativa aconteceu durante o 
período de aula das crianças.

As crianças puderam jogar vôlei, 
brincar com fliperama, caça ao te-
souro, jogos de tabuleiros entre ou-
tras brincadeiras. Segundo o Diretor 
do Poliesportivo, Robson Ribeiro da 
Luz conhecido na ADC como “Ca-
chorrão”, “é gratificante para nós 
que somos da ADC ver as crianças 
brincando se divertindo”.

A recreação deste ano foi organiza-
da apenas para as crianças das esco-
linhas, pois devido às exigências do 
protocolo do Plano São Paulo, a co-
memoração permitiu a participação 

de poucas pessoas. Foram mantidos 
distanciamento social, uso de más-
caras e álcool em gel.

Para as crianças, que não tiveram 
a comemoração ano passado, foi um 
tempo de regozijo. Curtiram amigos e 
atividades especiais.

Além de atividades recreativas, fo-
ram oferecidos algodão doce, pipo-
ca e sorvete. As crianças ganharam 
brindes com docinhos para lembra-
rem do momento.

As escolinhas que participaram foram: 
esgrima, tênis de quadra, judô, ballet, 
futsal, futebol society e voleibol. 

“Esse momento para as crianças 
simboliza alegria, vimos no rosto de 
cada um a alegria de estar brincando 
se divertindo, isso é muito gratifican-
te”, diz Robson.
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REFORMAS NAS

POR DENTRO

PISCINAS DO CLUBE
Pensando no bem estar dos asso-

ciados, a ADC EMBRAER fez algumas 
reformas no entorno de suas piscinas 
em seu clube de campo. Lembran-
do que em breve serão reabertas e a 
ADCE seguirá com todas as normas 
de distanciamento e protocolos.

Alessandro Fernandes, é diretor do 
Clube de Campo da ADC EMBRAER 
desde 2017. Por conta das restrições im-
postas pela pandemia, o clube aprovei-
tou o período para reformar e realizar 
melhorias em suas áreas interiores. Em 
suas atividades em prol da associação, 
Alessandro conta que o trabalho no 
clube de campo é espetacular e a inte-
ração com a equipe terceirizada é incrí-
vel: “Eles tem excelente conhecimento 
do todo para realizarmos juntos o que 
precisa ser feito.”, a¦rma.

Quando as piscinas irão reabrir?
Alessandro: A abertura das pis-

cinas sempre aconteceu, durante a 
gestão da Nova Geração, no dia 07 
de setembro, para que todos come-
çassem a utilização já no feriado. Por 
conta da pandemia, não reabrimos, 
mas em breve estaremos divulgando 
os procedimentos. A previsão é para 
o fim de outubro.

Durante o período que vocês �caram 
fechados por conta da pandemia, as 
piscinas passaram por quais reformas?

Alessandro: Aproveitamos que fi-
camos fechados para o grande públi-
co e fizemos reformas importantes no 
entorno das piscinas. Quando os nos-
sos sócios voltarem a suas rotinas de 

lazer teremos uma melhor qualidade 
para eles curtirem com seus fami-
liares. Entre as reformas realizadas, 
retiramos a infiltração em frente a 
piscina do toboágua, cimentamos 
todos os degraus ao lado do equipa-
mento, retiramos o telhado de zinco 
e fizemos a manutenção na bomba 
da piscina.

Como funcionou o espaço durante 
este período da pandemia?

Alessandro: Durante esse período 
de pandemia, ficamos fechados de-
vido às restrições e protocolos de se- 
gurança do governo do estado. Então 
pensamos em trazer mais qualidade 
de vida para os nossos sócios e me-
lhorar ainda mais nossas estruturas.

DEPOISANTES
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Hudson Antônio Ribeiro tem 67 anos 
e dedicou 30 anos de sua vida ao tra-
balho na Embraer. Casado há 41 anos 
com Cleide, tem um filho de 35 anos. 
Hudson conta que foram anos de sua 
vida dedicados ao seu trabalho com 
a empresa e diz ser muito grato pela 
oportunidade que viveu durante esses 
anos.  Aposentado, conta que continua 
apaixonado pela aviação e agradece 
sempre que pode pela oportunidade 
de ter trabalhado na empresa: “Sem-

UMA HISTÓRIA
pre tive ótimas oportunidades e dei o 
meu melhor para a Embraer.”, afirma. 

Ao todo são quatro décadas dedica-
das à aviação, visto que também soma 
10 anos trabalhando na VASP – Viação 
Aérea de São Paulo, uma das grandes 
companhias aéreas brasileiras, que foi 
extinta em 2005. Trabalhou nas áreas de 
Engenharia da Qualidade, de Ensaios 
em Voo, de Sistema e por último gerên-
cia da equipe da produção, dos  Testes 
Dinâmicos no Solo e Apoio a Entrega do 

Produto. No período em que esteve na 
Embraer, Hudson Antônio diz que foi 
muito feliz, que teve muita sorte, pois 
trabalhou com pessoas excelentes.”. 

“De todos esses anos de dedicação que 
trabalhei na EMBRAER, tenho muito or-
gulho de ter sido um dos membros desta 
empresa brasileira, pela sua grandeza e 
por ser detentora de uma alta tecnologia. 
A melhor parte foi estar com pessoas que 
sempre buscaram oferecer o seu melhor 
e com bastante entusiasmo.”, finalizou. 

Em seus 30 anos de empresa, Hudson conta que é muito 
grato e apaixonado pelas oportunidades que vivenciou

DE DEDICAÇÃO À EMBRAER
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SAÚDE

A meningite bacteriana mais fre-
quente no Brasil é a meningocócica, 
causada pelos meningococos (Neisse-
ria meningitidis). Extremamente peri-
gosa, mata de 20% a 30% das pessoas 
que adoecem. Dos sobreviventes, de 
10% a 20% ¦cam com alguma sequela, 
como surdez, amputação de membros 
ou comprometimentos neurológicos.

Os sintomas iniciais são semelhan-
tes ao de diversas enfermidades, o que 
torna o diagnóstico difícil. Entre eles 
estão febre alta, dor de cabeça, impor-
tante queda do estado geral, náusea, 
vômito e aumento da sensibilidade à 

luz (fotofobia). Há, no entanto, alguns 
sinais que fortalecem a suspeita de que 
o quadro é de meningite meningocóci-
ca: rigidez do pescoço e da nuca — que 
podem não estar presentes, sobretudo 
em lactentes (crianças com até 2 anos) 
— e petéquias (manchas marrom-ar-
roxeadas provenientes de pequenos 
sangramentos dos vasos da pele). 
Aproximadamente 10% da população 
pode ser portadora assintomática da 
bactéria e transmiti-la sem saber, princi-
palmente adolescentes e adultos jovens. 

O tratamento com antibióticos e 
outras medidas de preservação do or-

ganismo deve ser iniciado assim que 
houver a suspeita, o mais rápido possí-
vel, antes mesmo da con¦rmação labo-
ratorial. Isso porque a doença é capaz 
de evoluir rapidamente e pode matar 
poucas horas após o paciente apresen-
tar os primeiros sintomas.

A vacinação contra os meningococos 
C (disponível na rede pública), ACWY 
e B (disponíveis na rede privada) são 
a melhor forma de evitar o problema. 
É importante destacar que a vacina-
ção faz parte do calendário de rotina 
de crianças e adolescentes. Não se 
deve esperar acontecerem casos para 

MENINGITE MENINGOCÓCICA
A meningite é um processo inflamatório das meninges, 
membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

Dra. Rosemeiry Tereza Marçal
CRM: 71200
RQE 52977

Fonte: https://familia.sbim.org.br/doencas/meningite-meningococica

PERIGOSA E MORTAL!

buscar a prevenção.. Como o perío-
do de incubação da bactéria é muito 
curto, não há tempo su¦ciente para 
a vacina proteger após a exposição. 
Vacinação é proteção para todos!
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Eliane de Moura Sette, 53 anos, e sua 
sócia, Gislani Monteiro de Oliveira de 
47 anos são as idealizadoras do “Esta-
ção Beer”, um festival de cervejas arte-
sanais com bastante comida e música. 
Nesta edição haverá a participação de 
seis produtores da RMVale.  A entrada 
é gratuita e a expo acontecerá nos dias 
30 e 31 de outubro. O evento irá con-
tar com todos os protocolos do plano 
São Paulo com distanciamento social 
e normas de segurança. O festival nas-
ceu em abril de 2019. Inicialmente, o 
projeto foi chamado de Expo Mix, um 
evento de artesanato e variedades que 
foi realizado dentro da ADC EMBRAER. 

COLUNA SOCIAL

O EVENTO SERÁ REALIZADO
NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO

“Junto ao evento, nós organizadoras 
levamos apenas um fabricante de cer-
veja artesanal. Depois começou o sur-
gimento de mais cervejas artesanais 
da região e surgiu a ideia de fazer um 
evento focado apenas em cervejas.”, 
afirmou Eliane.  “O nome Estação Beer 
veio, pois cada quiosque do local é 
destinado a uma cervejaria. Então fica 
sendo uma estação para cada tipo de 
cerveja e o público pode experimentar 
a de seu gosto”, finalizou. Como forma 
de contribuição social, a organização 
do evento estará recebendo dos visi-
tantes 1kg de alimento não perecível 
para doações.

ESTAÇÃO BEER
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EXPOSIÇÃO

É um espetáculo de mágica para toda família com The Oriental 
Magic Show, grupo formado por Ossamá Sato & Fujikan Mike 
e o mágico e ilusionista Arkan Rey. São mágicas diversas 
com humor, manipulação, clássicas e grandes ilusões, onde o 
impossível se torna realidade num passe de mágica.
• 31 de Outubro  
• Teatro Colinas

Festival de Mágica & Ilusionismo

Outubros Rosas
Vale Sul Shopping
Visite a exposição fotográfica com lindas histórias sobre lutas e 
vitórias de quem vive há muitos outubros rosas. Cada história tem 
um código QR para enviar mensagens de apoio às mulheres.
• Local: Piso Espaço Saúde.
No dia 29 às 19h você pode ainda participar de uma palestra 
com o Dr. Gustavo Gianetti, “Mindfulness e Qualidade de 
Vida’. Até o dia 31 de outubro.

LIVRO
Voar, histórias da aviação 
e do pára-quedismo civil 
brasileiro
• João Ricardo Penteado
• Editora Senac São Paulo
Duas formas humanas de voar, em 
avião e com paraquedas, são os 
temas desse livro, do jornalista e 
poeta João Ricardo Penteado - ele 
próprio adepto de uma delas, com 
mais de 4 mil saltos realizados. 
Contando histórias vividas por 
diversas pessoas, “Voar” mostra a 
evolução da aviação brasileira no 
século XX, que surgiu muitos anos 
antes da aviação militar.

SHOW DE MÁGICA

CINEMA
A Família Addams 2: Pé na Estrada
(The Addams Family 2, 2021, EUA)
• Direção: Greg Tiernan, Conrad Vernon
• Elenco: Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz
• Duração: 93 minutos
Pertubardos que seus filhos estão crescendo rápido, Morticia 
(Charlize Theron) e Gomez (Oscar Isaac) e fazendo coisas que 
não faziam, eles decidem colocar a família inteira no trailer 
assustador para uma miserável viagem de férias. Percorrendo 
os EUA inteiro, a família Addams encontra primos distantes e 
novos amigos. O que poderia dar errado?


