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MAIS DE 100 ATLETAS 
TROCAM DE FAIXAS 
EM CERIMÔNIA NA 
ADC EMBRAER

AS HISTÓRIAS POR 
TRÁS DA EMBRAER QUE 
VIRARAM LIVROS

CHARLES CUSTÓDIO 
FALA SOBRE O 
PROCESSO DE ELEIÇÃO 
DA ADC EMBRAER

JUDÔ

FAZENDO A
DIFERENÇA

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

Dezembro foi marcado 
pela competitividade e 
confraternização com o 
encerramento anual das 
modalidades esportivas 
disponíveis nas escolinhas 
da ADC EMBRAER.  
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ESCOLINHAS
DE ESPORTES

ENCERRAM O ANO COM A 
REALIZAÇÃO DE TORNEIOS

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 13 - DEZEMBRO 2021
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No dia 14 de dezembro de 2021, aconteceu a Assembleia Geral Ordinária na As-
sociação Desportiva Classista Embraer para definição de mandato para o próximo 
triênio 2022/24, onde os concorrentes eram a Chapa Nova Geração, como situa-
ção, e a Chapa Amigos da ADC como oposição.

A Chapa Nova Geração venceu a votação e continuará presidindo a ADC Embraer 
pelos próximos três anos. Após dois mandatos participando ativamente, de 2016 
a 2018 na gestão, e após o triênio 2019/21, eu deixo a Presidência Executiva da 
Associação Desportiva Classista Embraer.

No dia 15 de janeiro, irei passar o bastão ao novo presidente Antônio Márcio 
Sarto, conhecido por muitos como Tonhão.

Vamos seguir com as participações junto ao Comitê Brasileiro de Clubes e da 
Confederação Nacional dos Clubes. Seguirei na diretoria, agora atuando como Di-
retor Executivo  de Marketing e Projetos Incentivados.

Agradeço a todos os associados e colaboradores que fizeram parte desta gestão 
e que mesmo ao longo da pandemia se dedicaram e participaram deste crescimen-
to pelo qual a Associação Desportiva Classista Embraer vem passando.

Regina Laranjeira Baumann
Diretora Executiva
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UNIDADES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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
Jefferson 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

Forte abraço
Charles Anderson Custódio
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FAZENDO A DIFERENÇA

VIRARAM LIVROS

AS HISTÓRIAS POR
TRÁS DA EMBRAER QUE

OBRA “COLETÂNEA DE EX EMBRAER”, ESCRITA 
POR SEBASTIÃO LEITE MENDES, TRAZ CONTOS DE 
PESSOAS QUE PASSARAM PELA FÁBRICA

Sebastião Leite Mendes trabalhou 
por anos na Embraer, passando por 
diversos cargos e unidades. Com o 
aprendizado e vivência no chão de 
fábrica, se tornou professor da forma 
de serviço aplicada dentro da fabri-
cante nacional, conhecimento que 
ele passa para funcionários em ou-
tros países, como Bélgica e Espanha.

Mendes, como é conhecido, após se 
aposentar, juntou o gosto pela escri-
ta com as histórias vividas no chão 
de fábrica. O resultado foi o livro “Co-
letânea de ex Embraer”, que já está 
na sétima edição.

A ideia para escrever o primeiro livro 
surgiu em parceria com a Elena Ta-
teishi, que trabalhou na fábrica duran-
te anos e é uma das criadoras do grupo 
“EX Embraer” no Facebook. O grupo 
conta com mais de 5 mil membros es-
palhados pelo mundo inteiro.

Inicialmente era para ser edição 
única, mas devido à riqueza das his-
tórias e dos momentos curiosos vivi-
dos pelos funcionários na Embraer, 
Mendes já trabalha no sétimo livro. 

Todos com participação dos mem-
bros do grupo no Facebook.

“O processo de criação é assim, um 
membro do grupo manda uma coisa 
boa e colabora. Caso ele mande mais 
de uma história e fatos interessantes, 
eu divido e coloco em outra edição, até 
para não ficar repetitivo”, conta.

As edições contam com mais de 100 
páginas cada, o que mostra a riqueza de 
histórias dentro da Embraer. Os livros 
são disponibilizados dentro do grupo do 
Face e não são comercializados.

“Não vendemos as edições, pois são 
histórias pessoais, e levo como um 
hobby. Aí disponibilizamos no drive 
para que todos possam ler”.
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São José dos Campos                  pos.faap.br                (12) 99671-7317
(12) 3925-6400

10% de desconto para os 
associados e dependentes ADCE

A FAAP acredita na educação como 
caminho para a transformação de vidas, 

e foi assim que fizemos parte da vida 
de centenas de alunos em 2021. 

Queremos desejar a todos ótimas festas 
e que 2022 seja repleto de realizações. 

Juntos iniciaremos mais um ano de 
superação de desafios e alcance de 

conquistas!

Aponte seu 
celular

Pós-Graduação
Cursos Livres e de Extensão

F E L I Z  N A T A L
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CRÔNICAS
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São José dos Campos tem uma ca-
racterística interessante, muitos de 
seus habitantes vieram para cá para 
tratar a tuberculose, se curaram, de-
pois vieram os parentes, criaram ra-
ízes e viraram Joseenses influentes, 
temos várias personalidades hoje 
que muitos não imaginam que come-
çaram aqui dessa maneira.

As empresas também não foram de-
senvolvidas por Joseenses, me lembro 
quando iniciei na Aeronáutica Neiva, 
se podia contar nos dedos de uma mão 
os trabalhadores nascidos aqui.

Num grupo de mais de cem funcio-
nários me lembro de apenas um, o 
Cláudio era nascido no centro de São 
José, na Praça do Sapo e só.

Na Embraer não era diferente, uma vez 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS INTERESSANTE
contei num grupo de trinta e três funcio-
nários que eu liderava, somente o Walter 
era daqui, nascido em Santana.

Se perguntarem na GM e todas as 
outras empresas vão ver que os tra-
balhadores vinham de fora, a maio-
ria de Minas Gerais. 

Assim também, foi com o CTA e o ITA 
que trouxeram para cá militares e en-
genheiros que foi a mola propulsora da 
indústria aeronáutica na região.

Hoje mudou, os filhos, ou seja, nos-
sos filhos são Joseenses e são a força 
motriz dessas empresas.

De uma maneira ou de outra, agra-
deço aos Joseenses que ouvem o ba-
dalar dos sinos da Igreja Matriz, de 
ter nos aceitado e permitindo que fi-
zéssemos nossas vidas aqui.

POR SEBASTIÃO JOSÉ MENDES

CRÔNICAS POR 
TRÁS DAS HISTÓRIA 
DA EMBRAER

SANATÓRIO EZRA - AV. ADHEMAR DE BARROS
ATUAL PARQUE SANTOS UMONT

JOSEPH KOVACS - HÚNGARO, PROJETOU
O REGENTE, UNIVERSAL E O TUCANO

JOSÉ CARLOS DE BARROS NEIVA
CARIOCA, FUNDADOR E DIRETOR 

PROPRIETÁRIO DA INDÚSTRIA 
AERONÁUTICA NEIVA
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ESCOLINHAS

A primeira semana de dezembro foi 
marcada pela competitividade no en-
cerramento anual das modalidades 
esportivas disponíveis na escolinha da 
ADC EMBRAER. Os torneios internos 
de cada modalidade tiveram início no 
mês de novembro e se encerraram en-
tre os dias 6 e 10 de dezembro.

Organizados com o apoio da AMBIPAR 

TORNEIOS INTERNOS
DAS ESCOLINHAS DA ADC EMBRAER 
ENCERRAM ATIVIDADES DO ANO
FINAIS DAS 
COMPETIÇÕES 
ORGANIZADAS EM 
PARCERIA COM A 
AMBIPAR GROUP 
ACONTECEREM NO 
INÍCIO DE DEZEMBRO, 
ENTRE OS DIAS 6 E 10

GROUP, as escolinhas de futsal, judô, 
society, tênis e vôlei premiaram os seus 
alunos com medalha, como forma de 
reconhecimento pela evolução individu-
al e superação, devido às dificuldades 
impostas pela pandemia. As escolinhas 
contam com crianças a partir de três 
anos e algumas modalidades não tem 
limites de idade, como o judô e o tênis.

Os pais interessados em inscrever 
seus filhos para o próximo ano po-
dem ver as informações na página 
www.adcembraer.com.br/escoli-
nhas ou acessando 
o QR Code.
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A série “Um conto sombrio dos Grimm”, da Net�ix, nos 
convida a acompanhar duas crianças em suas aventuras 
sinistras, trazendo à tona o debate sobre os limites do 
terror em produções infantis. Conteúdos de terror 
despertam interesse em criança, série com o humor 
bastante ácido e cenas que muitas vezes trazem para o 
primeiro plano situações assustadoras, a releitura 
audiovisual do livro premiado de Adam Gidwitz, de 
2010, narra as aventuras de João e Maria através de 
contos clássicos. A partir de con�itos e contradições 
familiares que se desenvolvem de maneira profunda 
com o passar dos episódios, os irmãos nem sempre 
tomam as decisões corretas. Nesta jornada de 
amadurecimento, são revelados temas como solidão, 
empatia e responsabilidade, por exemplo. 
Assista  “Um conto sombrio dos Grimm” em família, dê 
muitas risadas e controle seu medo ao atravessar a 
�oresta sombria. Disponível na Net�ix. 

“Um conto sombrio dos Grimm” numa série de terror para crianças

Date- Expressão muito usada por norte-americanos que 
foi trazida também para o vocabulário brasileiro. É utiliza-
da para dizer que marcou um encontro com alguém.

pode ser no campo,
 cidade, fazenda

Casa ou apartamento
O meu lar é onde

 minha família está! 

  Quando foi lançada no Brasil, a série “Um conto sombrio dos 
Grimm” integrou o catálogo infantil com classi�cação 
indicativa a partir dos 10 anos de idade. Contudo, com a 
repercussão do tema nas redes sociais, em que os pais se 
posicionaram contra o conteúdo, a série passou a ser 
sugerida para o público maior de 12 anos.

O lado obscuro dos contos de fadas e o fascínio pelo sombrio

Vtzeiro- Expressão utilizada para se referir a uma pessoa 
que toma atitudes para se aparecer de qualquer forma, 
principalmente nas redes sociais ou ainda em programas 
de televisão.

RESULTADO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA CLASSISTA EMBRAER 
TRIÊNIO 2022/2024

Conforme o Art. 105, será considerada eleita o nome da chapa mais votada.
O Presidente da Assembleia Geral Sr. Pedro Batista dos Santos declara 

vencedora das Eleições para o próximo triênio, a chapa Nova Geração.
A assembleia ocorreu no dia 14 de dezembro de 2021 e apresentou os 

seguintes resultados:
• Chapa Nova Geração 552 votos válidos
• Chapa Amigos da ADC 362 votos válidos      
• Votos em Branco: 0
• Votos Nulos: 6
Agradecemos a todos os associados que participaram do pleito e a to-

dos envolvidos pela organização, e as chapas pela colaboração durante 
o período de eleição e apuração. 

Marcio Pereira Leme
Presidente do Conselho Deliberativo 2019/2021

POR DENTRO
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JUDÔ

TROCAM DE FAIXA EM CERIMÔNIA 
NO GINÁSIO DA ADC EMBRAER

MAIS DE 100 JUDOCAS
EVENTO AINDA PREMIOU 
OS DESTAQUES DO ANO 
NA MODALIDADE

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!

A tradicional cerimônia de encerra-
mento anual da escolinha de judô da 
ADC Embraer aconteceu no dia 11 de 
dezembro, no Ginásio do Complexo 
Poliesportivo.

O evento contou com mais de 100 ju-
docas sendo promovidos de categoria, 
após uma breve apresentação do que 
aprenderem durante o ano.

A Sensei Ana Paula, que comandou 
a cerimônia, anunciou e premiou um 
aluno destaque por turma. Para isso, 
foi levado em consideração a frequên-
cia e a dedicação dos judocas. 

Na categoria atletas competidores, 
o principal destaque ficou para a Sen-
sei Bárbara. Ela é a única atleta no 
feminino do Vale do Paraíba a con-
quistar vaga para a seletiva dos Jogos 
Olímpicos de Paris em 2024.

As aulas retornam na primeira se-
mana de janeiro. Os interessados em 
praticar a modalidade no próximo 
ano, podem se inscrever no site www.
adcembraer.com/escolinhas.
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SAÚDE & VIDA SAUDÁVEL

O que é: Trata-se da reativação do 
vírus da varicela no organismo, cau-
sando uma erupção dolorosa.

Causas e consequências: O her-
pes-zóster é causado pelo mesmo 
vírus que causa a catapora (varice-
la).  Qualquer pessoa que teve va-
ricela pode desenvolver herpes.  
Quando acontece uma queda expres-
siva na imunidade, seja pela idade, 
seja por uma doença ou por estresse, 
o vírus encontra um terreno fértil para 
voltar a se replicar. O cobrão provo-
ca uma irritação na pele dolorosa 
que pode aparecer como uma faixa 
de bolhas no tronco. A dor pode per-
sistir mesmo após o desaparecimen-
to da irritação na pele (isso é cha-
mado de neuralgia pós-herpética). 

Dias antes da lesão, podem surgir dor e 
sensibilidade no local. Se a pessoa for 
idosa, fique de olho e procure o médico 
assim que as bolhas pintarem. 

Fatores de risco: O que eleva a pro-
babilidade de as lesões aparecerem:

Coluna: Passar por cirurgias ou ter 
sofrido traumas na coluna vertebral 
também eleva o risco.

Doenças: Diabetis, condições au-
toimunes e outros males abrem cami-
nho para o zóster. 

Estresse: O estado emocional é li-
gado ao sistema imune. Períodos ten-
sos podem levar a ataques do vírus.  
Idade: A partir dos 50 anos de idade, 
o crescimento do risco é exponencial. 
Aos 75, é mais alto. 

Aumento na Pandemia: Um es-

tudo da Universidade Estadual de 
Montes Claros, em MInas Gerais, 
aponta alta de 35% nos novos casos 
de herpes-zóster depois da chegada 
da Covid-19. Não se sabe se a doença 
em si abre caminho para o retorno de 
outros vírus ou se o estresse da crise 
global é o culpado. Podem ser ambos.

Tratamento: O tratamento é feito 
com antivirais orais. O uso de poma-
das não é recomendado. 

Prevenção: A vacina Zostavax® 
está licenciada para pessoas com 50 
anos ou mais e é recomendada como 
rotina para maiores 60 anos de idade. 
A dose está disponível somente em 
clínicas da rede particular de saúde.

Para maiores informações procure 
seu médico.

Dra. Rosemeiry T. Marçal Melo
CRM: 71200
RQE: 52977

HERPES-ZÓSTER

Fontes: saude.abril.com.br/medicina/de-onde-vem-o-herpes-zoster/ • consultaremedios.com.br/zostavax/bula/para-que-serve • familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/vacina-herpes-zoster

UMA PREOCUPAÇÃO A PARTIR DOS 50 ANOS
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LIVRO

Turma da Mônica – Lições
• Diretor: Daniel Rezende
• Elenco: Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo, Gabriel Moreira
• Duração: 90 minutos
Em Lições, Mônica (Giulia Benitte), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali 
(Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) fogem da escola. Agora, terão 
que encarar as suas consequências, e elas não serão poucas. Nesta nova 
jornada, a turma descobrirá o real valor e sentido da palavra amizade.

TEATRO
Irmã Selma
Irmã Selma é um show de humor estrelado, escrito e dirigido 
por Octávio Mendes. Sucesso em São Paulo, ficou em cartaz 
no Teatro Gazeta por dois anos e chega ao Teatro Colinas. O 
espetáculo reúne os inesquecíveis personagens criados pelo ator, 
como a Mônica Goldstein - uma apresentadora de um programa 
sensacionalista; o Ex Gay - um cara que “mudou” de vez; a Maria 
Botânica – atriz e cantora e a personagem que dá nome ao 
espetáculo, Irmã Selma - uma freira humorista. Mendes participou 
do espetáculo Terça Insana desde o início, onde permaneceu por 
quatro anos, e criou alguns dos personagens do show.
• 07 de Janeiro, sexta-feira às 21h00 • Local: Teatro Colinas
• Stand-up • Duração: 90 minutos • R$ 70,00 / R$ 35,00

CINEMA
Quando deixou o Maranhão em busca do sonho de ser piloto, Rui Moreira 
Lima não podia imaginar as reviravoltas que daria a sua vida: herói 
nos céus da Itália na Segunda Guerra Mundial, em reconhecimento ao 
seu comprometimento com a legalidade, ele passou a integrar postos 
importantes dentro da FAB e dos governos. Participou de grandes 
acontecimentos políticos do país, como as missões indigenistas dos 
irmãos Villas-Bôas, o final da Era Vargas e o combate às tentativas de 
golpe de Estado nas décadas de 1950 e 1960, por exemplo. Em 1964, era 
comandante da principal Base Aérea do Brasil quando bateu de frente 
com muitos colegas contra a ruptura institucional que se desenhava. Sofreu 
pesadas consequências, mas jamais esmoreceu em seu amor pela aviação 
e em sua luta pelo resgate da liberdade e dos direitos democráticos. 
Esse belo livro, organizado e escrito pela museóloga Elisa Colepicolo 
em parceria com o filho do biografado, Pedro Luiz Moreira Lima, vem 
enriquecido por dois cadernos de fotos (32 páginas) e um anexo com a 
correspondência do personagem.

ADELPHI! VOANDO POR JUSTIÇA E LIBERDADE
• Elisa Colepicolo e Pedro Luiz Moreira Lima


