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ANTONIO MÁRCIO SARTO,
O TONHÃO, FALA SOBRE AS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS E A DISPENSA DO USO 
DE MÁSCARAS EM ESPAÇOS ABERTOS

CHARLES CUSTÓDIO CONTA 
UM POUCO DA HISTÓRIA DE 
MAIS DE CINCO DÉCADAS 
DA ADC EMBRAER

NOSSA
HISTÓRIA

AULA BENEFICENTE 
DE JIU-JITSU REÚNE 
ASSOCIADOS NA ADC 
EMBRAER

POR 
DENTRO

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO

Ozires Silva em sua 
coluna “Novos Voos” 
fala sobre como os 
avanços tecnológicos 
influem no mundo de 
cada um de nós.

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 18 - MARÇO 2022
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A TECNOLOGIA 
MUDA O MUNDO
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LEIA A COLUNA NOVOS VOOS DE OZIRES SILVA
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COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

Associados da ADC EMBRAER,
Mais um mês de grandes avanços para nós que com o apoio de todos os associados dirigimos esta grande 

associação voltada para a confraternização de nossas famílias nas áreas de esporte, lazer e entretenimento. 
A ADC EMBRAER está preparada para o novo normal iniciado a partir de agora com o término da exigência do 
uso de máscaras em espaços abertos. Estamos desenvolvendo uma série de ações para fomentar ainda mais 
a prática esportiva e possibilitar toda excelência que a atividade pode oferecer para o bem-estar de nossos 
sócios e seus dependentes. Todas as ações desenvolvidas por nossa diretoria acontecem de forma colegiada, 
garantindo a representação de todos nas conquistas e avanços que estamos registrando. Em abril, voltaremos 
a sediar shows, na retomada receberemos a Blitz, fruto de uma parceria onde nossos associados serão be-
neficiados com música de qualidade e desconto na aquisição de ingressos. Não paramos nenhuma de nossas 
ações, da assistência social às escolinhas de esportes, tudo em ordem para receber você e sua família. Obriga-
do pela participação e contem conosco.
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 Sabemos disso e já temos as cons-
tatações em todos os momentos nos 
quais usamos um celular que, atual-
mente, não mais é somente um tele-
fone. É algo muito mais amplo. Não 
precisamos ser futurólogos para con-
cordar que a tecnologia mudou o mun-
do, e que o mudará muito mais. O que 
pode nos preocupar é sobre quais são 
os caminhos que vai abrir e o que ocor-
rerá com nossas vidas, e as dos nossos 
futuros descendentes. Muitos fazem 
prodigiosas predições que certamen-
te serão mudadas ou superadas, não 
somente no campo dos dispositivos 
e aparelhos, mas também nos nossos 
padrões e comportamentos que apren-
demos desde a infância a respeitar.

 Uma das primeiras manifestações do 
poder da tecnologia ocorreu na Primei-
ra Revolução Industrial, que foi uma 
verdadeira colocação das máquinas 
nas nossas vidas. Como característica 
daquelas épocas foi o descobrimento 
do carvão como fonte de energia e o 
consequente desenvolvimento da má-
quina a vapor de múltiplas aplicações, 
quando pouco se falava da produção 
industrial seriada.

A partir da segunda metade do sé-
culo XIX, assistimos a Segunda Revo-
lução Industrial, que produziu uma 
série de progressos, dentro da indús-
tria química, elétrica, do petróleo e 
do aço. Outros progressos essenciais 
nesse período incluem a introdução de 

navios metálicos movidos a vapor, o 
desenvolvimento do avião, a produção 
em massa de bens de consumo, o enla-
tamento de comidas e outras técnicas 
de preservação, sem nos esquecermos 
das comunicações eletromagnéticas.

A Terceira Revolução Industrial teve 
início na década de 1940, vindo até 
hoje. Este processo teve a liderança 
dos Estados Unidos, que se tornou 
uma grande potência econômica e 
cultural deste período. Recentemen-
te, novas características e saltos tec-
nológicos emergiram, como o uso de 
avançados processos eletrônicos, na 
criação e produção da robótica produ-
tiva e nos produtos eletrônicos e seus 
milhares de aplicativos.

O elenco de resultados que muda-
ram nossas vidas é impressionante: (1) 
são várias as fontes de energia e vimos 
aumentar, principalmente a partir da 
década de 1990, a preocupação com a 
diminuição do uso das fontes poluido-
ras e aumento do uso das energias lim-
pas; (2) uso crescente de recursos da 
informática na produção industrial; (3) 
uma consequente diminuição crescen-
te do emprego de mão-de-obra huma-
na, principalmente em tarefas braçais, 
substituída pelas máquinas, amplian-
do direitos trabalhistas; (4) a globali-
zação com produtos usando compo-
nentes fabricados em várias partes do 
mundo, com a distribuição de uma 
logística ainda não totalmente ativa; 

Ozires Silva
é engenheiro, foi 

presidente da 
Embraer e da 

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

(5) um extraordinário desenvolvimento 
das comunicações de voz e de dados; 
(6) aumento da consciência ambiental.

A lista de sucessos é extensa e difí-
cil de ser elencada. Embora os passos 
gigantescos que caracterizaram tais 
mudanças, o Brasil permanece parti-
cipando com sua criatividade e capa-
cidade inovadora abaixo da média dos 
países ricos, claramente confirmadas 
pela nossa classificação pouco signi-
ficativa no ranking internacional em 
praticamente todos os setores.

Precisamos mudar nossos processos 

A TECNOLOGIA MUDA O MUNDO

gerenciais do país, com ênfase no sis-
tema educacional, para que no futuro 
possamos entrar vigorosamente nesse 
festival de realizações que empolga 
o mundo competitivo, competente e 
global da atualidade. Urge que nos-
sas lideranças assumam o comando 
de uma revolução positiva na forma 
de governar e administrar nosso pa-
ís-continente, catalisando as ações 
da sociedade para ganhar eficiência e 
eficácia para competir e vencer nessa 
renhida luta pelo sucesso mundial. 
Nossa população merece!
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programa

apresenta

Em cada programa um roteiro
completo com dicas de hospedagem,

gastronomia, destinos e aventuras
nas cidades da RMVale.

TODO SÁBADO 
ÀS 10H
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AULA BENEFICENTE DE JIU-JITSU 
REÚNE

O Complexo Poliesportivo da ADC 
Embraer recebeu no último sábado 
um aulão beneficente de jiu-jitsu 
com intuito de arrecadar alimentos 
para instituições necessitadas.

A aula, que teve início às 10h, foi 
aberta ao público e contou a presen-

O lago do Clube de Campo da ADC 
Embraer recebeu nesta quarta-feira 
(16) mais de mil filhotes de peixes para 
revitalização do local.

Esta ação com a inclusão de novos 
filhotes, é uma iniciativa do Rodrigo 
Arantes, Supervisor do Clube de Cam-
po, que após contato com a Prefeitura 

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!

EVENTO ACONTECEU NO ÚLTIMO SÁBADO (5) 
COM O INTUITO DE ARRECADAR ALIMENTOS

ça de cerca de 50 pessoas que além 
de atividade física, realizaram uma 
boa ação. A ação ocorreu em parceria 
com a academia King, Unique JiuJit-
su e a Liga JJ, onde foi arrecadado 56 
kgs de alimentos, entre arroz, feijão 
macarrão e outros mantimentos.

de São José dos Campos, conseguiu a 
liberação dos peixes, que chegam para 
dar uma cara nova ao lago.

Entre os mais de mil peixes, estão as 
seguintes espécies: tilápia, cará, carpa. 
O objetivo desta ação é proteger o Meio 
Ambiente e revitalizar o nosso lago dan-
do mais vida aos novos filhotes.

CERCA DE 50 PESSOAS NO COMPLEXO 
POLIESPORTIVO DA ADC EMBRAER

AÇÃO É FRUTO DE UMA PARCERIA COM
A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MAIS DE MIL PEIXESFORAM JOGADOS NO LAGO
DO CLUBE DE CAMPO ENTRE 
OS DIAS 15 E 16 DE MARÇO
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ESCOLINHAS ADC EMBRAER
CONHEÇA TODAS 
AS MODALIDADES  
DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLINHAS DA 
ADC EMBRAER.

INFORMAÇÕES:
(12) 99719-2699
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PARA MERCADO DE CARGA AÉREA E APRESENTA AS
CONVERSÕES DOS E-JETS PARA TRANSPORTE DE CARGA

EMBRAER COMEÇA A 
FORNECER AERONAVES

A Embraer anunciou mais uma 
conquista para seus colaboradores: 
entra agora no mercado de transpor-
te de carga aérea com o lançamento 
das conversões de passageiros para 
cargueiros dos jatos E190F e E195F 
(P2F). Os E-Jets cargueiros são proje-
tados para atender às demandas ge-
radas pelo e-commerce e por novas 
operações de comércio, que exigem 
entregas muito ágeis e descentrali-
zadas. Assim, a Embraer está ofere-
cendo um desempenho operacional 
imbatível no transporte de carga e a 
flexibilidade que os jatos de tama-
nho adequado oferecem. “Perfeita-
mente posicionados para preencher 
a lacuna no mercado entre carguei-
ros turboélices e jatos narrowbodies 
maiores, a nossa conversão de E-Jets 
P2F chega ao mercado em um mo-
mento em que a procura de frete aé-
reo para carga continua a decolar, e 
à medida que o comércio eletrônico e 
o comércio em geral passam por uma 
transformação global”, afirma Arjan 
Meijer, Presidente e CEO da Embraer 
Aviação Comercial.A conversão com-
pleta para cargueiro está disponível 
para todas as aeronaves E190 e E195, 
com entrada em serviço prevista para 
o início de 2024. A Embraer enxerga 
um mercado para aeronaves desta 
dimensão de aproximadamente 700 
aviões ao longo de 20 anos.

Essa iniciativa acontece quando 
a Embraer vislumbra três grandes 
oportunidades:

 •As atuais aeronaves de carga de fuse-
lagem estreita são antigas, ineficientes, 
altamente poluentes e estão dentro da  
janela de reforma ou aposentadoria;

•A transformação contínua da in-
tersecção entre comércio, negócios 
e logística levou a uma demanda 
generalizada e sem precedentes por 
frete aéreo, sobretudo por entregas 
no mesmo dia e operações descentra-
lizadas; a missão perfeita para car-
gueiros do tamanho dos E-Jets;

•Os primeiros E-Jets que entraram 
em serviço há cerca de 10 ou 15 anos 
estão saindo de arrendamentos de 
longo prazo e iniciando seu ciclo de 
substituição durante a próxima dé-
cada. A conversão completa para car-
ga prolongará a vida útil dos E-Jets 
mais maduros por mais 10 a 15 anos, 
e incentivará a substituição por aero-
naves mais eficientes, mais sustentá-
veis e mais silenciosas.

As conversões de E-Jets P2F da Em-
braer proporcionarão desempenho e 
economia sem igual. Os E-Jets de car-

ga terão 50% a mais de capacidade 
de volume e três vezes mais autono-
mia do que os grandes turboélices de 
carga e custos de operação até 30% 
do que os jatos narrowbodies. 

“Os E-Jets cargueiros prestarão um 
serviço rápido, confiável e rentável 
aos transportadores, prolongarão a 
vida útil dos E-Jets por mais 10 a 15 
anos, e mantendo o valor residual 
dos E-Jets, criando assim um forte 
argumento comercial que encoraja a 
substituição de aviões mais antigos 
por aviões de passageiros modernos, 
mais eficientes e menos poluentes”, 
disse Johann Bordais, Presidente & 
CEO, Serviços e Suporte da Embraer. 
“Com mais de 1.600 E-Jets entregues 
em todo o mundo, os clientes deste 
novo segmento de cargueiro se be-
neficiarão de uma rede de serviços 
global, madura e bem estabelecida, 

além de contar com um abrangente 
portfólio de produtos prontos para 
apoiar suas operações desde o pri-
meiro dia.”    

A conversão para cargueiro será rea-
lizada nas instalações da Embraer no 
Brasil  e inclui: porta de carga do con-
vés principal; sistema de movimenta-
ção de carga; reforço do piso; barreira 
de carga rígida (RCB) - Barreira 9G com 
porta de acesso; sistema de detecção 
de fumaça no cargueiro, incluindo ex-
tintores de classe “E” no compartimen-
to de carga superior; alterações no sis-
tema de gestão do ar (arrefecimento, 
pressurização, etc.); remoção interior e 
provisões para transporte de materiais 
perigosos. O E190F pode transportar 
uma carga útil de 23,600 libras (10,700 
quilos) enquanto o E195F pode trans-
portar uma carga útil de 27,100 libras 
(12,300 quilos).
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Em 1970, um grupo de pioneiros da 
Embraer definiu que os funcionários 
da empresa e seus familiares mereciam 
e podiam ter uma associação que inte-
grasse esporte, cultura e lazer.

As dificuldades foram muitas, pois 
no início era mais sonho do que possi-
bilidade. A Embraer não contava como 
grande número de funcionários que 
tem hoje e a pouca verba dificultava a 
realização de grandes projetos.

Desde o começo, voluntários se 
uniam ao grupo, que foi se estrutu-
rando dia após dia, formando sempre 
fortes diretorias e conselhos delibera-
tivos dispostos a debater e trabalhar 
pelo bem comum. Desde a aquisição 
do terreno para o Clube de Campo até 
as primeiras obras, tudo sempre foi 
permeado por muitos desafios.

NOSSA HISTÓRIA

POR CHARLES ANDERSON CUSTÓDIO

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.

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 ! 

Porém, onde havia terreno alagado 
e pasto, eles viam lagos, quiosques, 
parques, bosques…. Em espaços va-
zios, idealizavam ginásios…

De estruturas inertes, erguiam-se 
grandes obras!

O apoio da empresa e dos associa-
dos, sempre dispostos a contribuir 
com os projetos valorosos, fortalecia 
a entidade classista e permitia que 
ela sobrevivesse até mesmo às pio-
res crises.

Daquele primeiro ideal até chegar a ser 
uma das principais associações classis-
tas do Vale do Paraíba, foram anos de 
trabalho árduo e muito empenho.

Destacou-se sempre a vontade de 
cada gestão que assumia dar conti-
nuidade aos projetos anteriores e ain-
da alçar voos mais altos.

Hoje, já consolidada como entidade 
classista, oferece para um grande nú-
mero de associados e familiares mui-
tas opções de esporte, lazer e cultura. 
E aquele começo, com um pequeno 
grupo de amigos, em agosto de 1970, 
reunidos em um churrasco em Uba-
tuba, se torna ainda mais marcante, 
diante a grandiosidade alcançada.

Acreditem, de início seria apenas 
um time de futebol, mas a decisão 
de oferecer algo a mais, em uma 
época em que a região ainda não ti-
nha uma estrutura de lazer e entre-
tenimento, veio para preencher esta 
necessidade e muito mais. Assim 
nasceu e cresceu a nossa Associação 
Desportiva Classista Embraer, que 
trará ainda muitos frutos para as 
próximas gerações.

DC
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NA COPA SÃO PAULO DE JUDÔ

COPA OSCAR ADC EMBRAER

Vai começar no último sábado (26) de março a 
Copa Oscar ADC EMBRAER de Futsal, o torneio or-
ganizado pela LF Sports promete ser a maior com-
petição de base do Vale do Paraíba.

A competição tem sede única no Complexo Po-
liesportivo da ADC Embraer, aos sábados. O torneio 
conta com a participação de 10 equipes de São José 
dos Campos e região, em quatro categorias que são 
as seguintes: sub 08, sub 10, sub 12 e sub 14.

Confira as equipes participantes: 
• ADC EMBRAER
• TÊNIS CLUBE

ATLETAS DA ADC EMBRAER SÃO DESTAQUES

COMPETIÇÃO ACONTECEU ENTRE OS DIAS 12 E 13 DE MARÇO

COMPETIÇÃO SERÁ UMA DAS MAIORES DO VALE DO 
PARAÍBA E ACONTECERÁ AOS SÁBADOS NO GINÁSIO 
POLIESPORTIVO NINHO DO TUCANO

Atletas da ADC Embraer conquista-
ram cinco medalhas na Copa São Paulo 
de Judô neste último final de semana. 
A equipe da ADC Embraer participou 
dos dois dias de competição e em di-
versas categorias. Confira o resultado 
de todos os atletas da ADC Embraer:

Aspirante
• Bernardo Castro – Participação
• João Vitor Teixeira – 7° colocado

Veteranos
• Sidney Fukayama – Participação
• Reginaldo Hirayama 5° colocado
• Wilmar Borba 7° colocado

Kata 
Nague no Kata
• Ana Paula Parpinelli e Leandro Bueno 

campeões Nague no Kata -Yudan misto
• Vinícius Kawakami e Pedro Reynal-
do Paes Leme – Campeões Nague no 
Kata Dangai masculino 
• Sidney Fukayama e Sandro Reis – 
3° colocado Nague no Kata Yudan 
masculino 

Katame no Kata
• Odila Aquino e Natália Fiorda – 
Campeãs katame no Kata – feminino 
• Sidney Fukayama e Airan Cunha
4° colocado katame no Kata masculino 
Ju no Kata
• Odila Aquino e Natália Fiorda
3° colocadas Ju no Kata – feminino 

Kime no Kata
• Sidney Fukayama e Airan Cunha – 
Campeões kime no Kata – masculino

DE FUTSAL TERÁ INÍCIO NO DIA 26 DE MARÇO

• VERT VITA FUTSAL
• ÁGAPE FC
• FUTEBOL e ORAÇÃO FUTSAL
• ESCOLA BULLS
• SOBERANA
• MOLEQUE TRAVESSO (Igaratá)
• GBB
• ÁGUIA FUTSAL

O torneio têm o patrocínio do Grupo 
Oscar e a organização da LF SPORTS e a 
ADC EMBRAER.
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Agente das Sombras
(Blacklight, 2021, EUA)
• Direção: Mark Williams (II)
• Elenco: Liam Neeson, Aidan
   Quinn, Taylor John Smith
• Duração: 108 minutos
Em “Agente das Sombras”, confiança, identidade e o perigo do poder sem 
controle levam um agente secreto ao limite. Travis Block (Liam Neeson) vive 
e luta nas sombras. Um “consertador” autônomo do governo, Block é um 
homem perigoso cujas atribuições incluíam extrair agentes de situações 
ocultas. Quando Block descobre que um programa sombrio chamado 
Operação Unidade está abatendo cidadãos comuns por razões conhecidas 
apenas pelo chefe de Block, o chefe do FBI Robinson (Aidan Quinn), ele 
pede a ajuda de um jornalista (Raver-Lampman) mas, seu passado e 
presente colidem quando sua filha e neta são ameaçadas. Agora, Block 
precisa resgatar as pessoas que ama e expor a verdade para uma chance 
de redenção. Nada nem ninguém está seguro quando os segredos estão 
escondidos no Blacklight.

O Homem Nu!
A Divertida Realidade de um Quarentão
Rafael Cortez é jornalista, humorista, ator, músico e empreendedor. 
Atualmente, é apresentador do Talk Show Matéria Prima, na TV 
Cultura, e também apresenta o Voluntários - Tudo é Pela Ciência, 
do National Geographic, disponível no Disney+. Já teve programas 
na Band (seis anos de CQC), Record, Globo (Vídeo Show) e Comedy 
Central, além de passagens pelo SBT, GNT, Multishow, canais de 
internet, cinema, rádios e outras plataformas.  Cortez é violinista 
clássico e já tem quatro álbuns lançados como músico, compositor 
e cantor. Também já lançou seis audiolivros com sua voz e dois 
livros autorais, um de comédia e outro de prosa e poesia. Tem 15 
anos de shows realizados por todo o Brasil, além de Japão, México 
e EUA. O humorista apresenta seu novo show, em que fala da 
divertida realidade de um quarentão.
• 26 de Março, sábado às 21h • Duração: 60 minutos
• Ingressos R$ 50,00 / R$ 25,00 • Local: Teatro Colinas

LIVRO CINEMA

STAND-UP

O mais famoso e antigo debate sobre a 
paternidade da aviação é tratado nesse 

livro. No Brasil, o pai da aviação é Santos 
Dumont, mas nos EUA e em outros lugares do 

mundo, os pais são os irmãos Wright. Salvador 
Nogueira aborda a questão sem tomar partido 

e apresenta, com honra, as conquistas de 
cada um desses aviadores. Criado a partir 

de uma extensa pesquisa sobre a invenção 
do avião, na qual o autor apresenta diversas 

curiosidades, como a diferença entre as 
máquinas utilizadas, os primeiros recordes 

de permanência em voo e os meios usados 
por cada um. Nogueira procura desfazer a 

polêmica e mostrar que o resultado foi fruto 
dos esforços não apenas de uma pessoa, 
mas de vários cientistas, pesquisadores e 

inventores que estavam envolvidos na tarefa 
de construir uma máquina mais pesada que o 

ar e que fosse capaz de voar.

CONEXÃO WRIGHT-SANTOS DUMONT,
• Salvador Nogueira


