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Confira a estreia da coluna 
do presidente de honra da 
ADC EMBRAER. Novos voos 
é voltada para os jovens 
profissionais do setor 
aeroespaciais

OZIRES SILVA

UMA ENTREVISTA COM ANDRÉ 
SCREPANTI SOBRE O NOVO MOMENTO 
DA ACADEMIA DA ADC EMBRAER

CONHEÇA BANANAL, UM DOS 
MAIS ANIMADOS ASSOCIADOS 
DA ADC EMBRAER

CHARLES CUSTÓDIO FALA 
SOBRE A RETOMADA DAS 
ATIVIDADES PRESENCIAIS

POR
DENTRO

HISTÓRIAS DE
NOSSA GENTE

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE

 INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEDIÇÃO 7 - SETEMBRO 2021

DC

NOVOS VOOS,
NOVOS FUTUROS

DICAS DE ARTE E 
CULTURA PARA TODOS 
OS GOSTOS E IDADES

CULTURA
A BORDO
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Outubro será um mês importante para o Clube, algumas atividades e torneios 
irão voltar com atenção total aos protocolos e com isso, vamos conseguir ampliar 
ainda mais a oferta de entretenimento para os associados.
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Charles Anderson Custódio | Presidente da ADC EMBRAER

Olá associado, estamos trabalhando para ADC EMBRAER se tornar sustentável por meio de 
sua �liação junto a FENACLUBES e CBC. O nosso clube está crescendo a cada ano, estamos 
virando a chave em época de crise, não está sendo fácil, mas com o trabalho de todos iremos 
criar mais projetos para superar os desa�os dos próximos anos e colocar o nosso clube em 
lugar de destaque no cenário Municipal, Estadual, Nacional e Internacional.

Márcio Pereira Leme | Presidente do Conselho Deliberativo

COM A PALAVRA, O PRESIDENTE
DO CONSELHO DELIBERATIVO
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PARA FUTUROS
ENGENHEIROS E 
ENGENHEIRAS

Na vida atual, o ensino e aprendizado 
são muito competitivos e ambos de alta 
qualidade, como se veri�ca nas nações 
desenvolvidas. Elas estão se desenvol-
vendo, universalizando o conhecimen-
to, com notados e extensos resultados 
para suas populações e aumentando 
com rapidez o abismo entre os países de 
sucesso e outros que não materializaram 
o consenso do valor da Educação para 
a transformação da vida dos cidadãos. 
Neste cenário do mundo moderno, cons-
tata-se a atenção à evolução da carreira, 
para destaque e valorização do que se 
faz e do que se pode fazer. Já se apren-
deu que nada se repete, nem os melho-
res acertos ou os piores erros. O máxi-
mo que se consegue é aprender com os 
ocorridos. Graduei-me em Engenharia 
Aeronáutica e, ao longo dos tempos, 
exercendo cargos na Força Aérea Brasi-
leira (FAB), consegui acompanhar o pro-
gresso da segurança do voo e a redução 
dos acidentes. Todos os especialistas 
concordam que não há nada melhor do 
que o aprendizado, colhendo resultados 
sobre e como o que aconteceu no pas-
sado. Na minha opção da Engenharia 
Aeronáutica, os acidentes são exemplos 
de falhas do passado, que não podem 
ser repetidas. Assim, muitas vezes em 
minha vida, resolvi problemas num 
projeto de um novo avião, procurando 
evitar erros de outrora. E isso é ampla-
mente generalizado, pois as melhores 
prevenções de erros surgem das expe-
riências pessoais e daquelas vividas 
por outros projetistas e/ou empre-
sas. A partir das observações sobre 
trabalhos bem ou mal feitos é que se 
consegue o progresso com a criação 
de novos métodos, procedimentos e 
materiais. Fui muito estimulado pelos 
meus professores e professoras quan-
to à leitura e ao debate com os mes-

mos. Não importa uma informação 
do passado, em épocas nas quais não 
existiam computadores nem a quan-
tidade de informações distribuídas e 
acessíveis como hoje. Assim, quero 
compartilhar com você um total de 6 
sugestões que, pela minha vivência 
pro�ssional, �co confortável de divi-
dir para que possa considerar em seu 
desenvolvimento. Vamos a elas:

1.) Ao longo do curso de Graduação, 
use e abuse de congressos, estágios e 
outros eventos da área. Claro que, não 
deixe de focar também na rotina das 
aulas, a�nal os professores e profes-
soras sempre têm informações e lições 
preciosas para sua futura vida pro-
�ssional. Acredite: há conteúdo que 
pode até se mostrar desinteressante ou 
desnecessário em um momento pontu-
al, contudo, pode ser valioso ao longo 
de sua atuação, se conectando a outros 
pensamentos e ideias;

2.) Mesmo que esteja envolvido 
ou envolvida em um curso superior, 
não deixe de considerar a presença em 
cursos livres, rápidos ou de aperfeiço-
amento em seu eixo de atuação. É es-
sencial ter atenção ao que está sendo 
debatido no que diz respeito a tendên-
cias e novidades da área, além de co-
nhecer o que outros pro�ssionais estão 
aplicando no dia-a-dia. E lembre-se: a 
construção do currículo passar por 
suas próprias escolhas e desejos;

3.) Dedique-se muito. Não se con-
forme com o básico. Sobretudo na 
Engenharia, ter um perfil crítico, que 
zela pelos detalhes, dedicado e per-
sistente faz toda a diferença. Tenha 
foco e entenda as características es-
pecíficas de cada demanda e projeto, 
pois isso ajuda você a prever situa-
ções e antecipar movimentos;

4.) Planeje suas atividades e traba-
lhe tendo uma rotina. Parece simples, 
mas é algo que é importantíssimo para 
garantir foco e produtividade.

5.) Fique sempre de olho em ins-
trumentos, plataformas e ferramen-
tas que facilitam a rotina e garantem 
maior produtividade ou diferenciais 
frente o mercado e/ou outros pro�s-
sionais. Hoje há so¶wares e apps para 
quase todas as �nalidades, então bus-
que e investigue aqueles que podem 
garantir e trazer novos atributos para 
seus projetos, entregas e iniciativas.

6.) Esteja sempre próximo de pes-
soas de outros segmentos. Isso incen-
tiva uma outra forma de pensar. Es-
timula você a raciocinar de maneira 
inovadora para resolver alguns pro-
blemas. Não se feche no seu mundo. 
Trocar experiências é uma das carac-
terísticas que contribuem muito para 
elevar seu grau de criatividade e per-
cepção das mudanças do mercado.

Você, aluna e aluno de hoje, pense 
nessas dicas e recomendações acima 
e procure inseri-las no projeto na sua 
vida pro�ssional, não se esquecendo 
que terá de passar por novos críticos 

aspectos do mundo moderno. Pergun-
te-se sobre quais passos você já traçou 
para a sua carreira. Quais outros passos 
você julga importante. Agregue o que 
puder na sua experiência e acompanhe 
as publicações sobre sua carreira.

Olhe para o futuro sob o ângulo do 
‘Novo’, pois tudo o que for novidade 
atrai o consumidor ou a população em 
geral. Seja um inovador sem medo de 
olhar as di�culdades, pois com esforço 
e concentração, elas podem esconder 
aspectos novos e colocá-lo entre os 
inovadores destacados.

Com a velocidade das técnicas de 
desenvolvimento, resultado da compe-
tição mundial, a capacidade de identi-
�car erros e os corrigir ganha uma pre-
sença crescente. Cometer erros é algo 
inerente aos animais, talvez devido à 
velocidade e longevidade do seu cres-
cimento físico e mental. O importan-
te é que se saiba aceitar os erros e os 
corrigir, sempre que se tenha tempo, o 
qual nem sempre está disponível.

Ozires Silva, é engenheiro, foi presiden-
te da Embraer e da Petrobras e ministro 
da Infraestrutura. É o presidente de honra 
da ADC EMBRAER 

NOVOS VOOS, COM OZIRES SILVA
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POR DENTRO

UMA NOVA ACADEMIA

Como vendo realizado
o trabalho para melhorar
a estrutura da academia?
Leandro: Iniciamos em setembro de 

2021 o mapeamento geral das necessi-
dades da academia, criamos um mapa 
de organização para implantação de 
todos os itens, onde destacamos os 
principais pontos como ar condiciona-
do, iluminação, manutenção de equi-
pamentos, serviços, loja de suplemen-
tos e novos aparelhos de academia.

Quais atividades são
ofertadas no espaço?  
André: Oferecemos diversos servi-

ços, sempre na busca de melhorar a 
saúde dos nossos associados. Entre 
as principais atividades estão: mus-
culação, treino cardiovascular, ava-
liação física e treinamento funcional 
visando a prevenção de lesões. Tudo 
isso com profissionais credenciados 
e com experiência comprovada.

Qual a importância da
parceria com a CoreSport?
André: ADC EMBRAER buscou no 

mercado uma empresa com exper-
tise no segmento de saúde, fisiote-
rapia, academia e bem estar. Foi ai 
que encontramos a CoreSport, que 
atualmente gerência o Programa Em-
braer Estar de Bem, 30 Minutos, além 
disso, estamos planejando ampliar 
ainda mais as atividades.

Quais são os planejamentos
visando o futuro?
André: Estamos buscando a cada dia 

modernizar a academia de musculação, 
instalando ar condicionado, atualizan-
do os sistemas de controle de acesso e 
gerenciamento e lançar um aplicativo 
que auxilie e facilite o associado, além 

André Screpanti, tem 39 anos, é o atual diretor da academia da 
ADC EMBRAER. O setor vem passando por mudanças e melhorias 
em sua estrutura desde o início da parceria com a Core Sport 
em 2020 com o Programa Embraer Estar de Bem e Atividade 
30 Minutos. André, participou com o Leandro Yukio Alves 
kawaguchi, de 45 anos, responsável pela Core Sport, de uma 
entrevista para apresentarem a evolução do setor.

ADC EMBRAER FIRMA PARCERIA COM A CORE SPORT PARA 
MELHORAR ESTRUTURA E SERVIÇO PRESTADO AOS ASSOCIADOS.

de disponibilizar uma loja ‘�tness’.
Leandro: Planejamos para o futu-

ro uma academia moderna, com am-
biente acolhedor, onde a pessoa que 
vier praticar exercício se sinta a von-
tade e animado. Outro ponto, o mais 
importante, aparelhos de qualidade, 
com conforto ao associado.
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A ADC EMBRAER se orgulha de cada 
momento especial e marcante  regis-
trados na vida de seus associados por 
meio das experiências vivenciadas 
junto ao clube, por proporcionados 
por meio do esporte, lazer e diversão. 
Esse orgulho também faz parte da his-
tória do Marcos Reis Cleto, de 59 anos, 
que se tornou sócio em 1982, para ter 
um local para confraternizar com seus 
familiares. “As dependências da ADC 
EMBRAER sempre foram ponto de en-
contro, além de possibilitar a prática 
de esportes e confraternização com os 
velhos amigos”. Marcos, diz que é uma 
honra fazer parte da ADC EMBRAER, 
onde mesmo após se afastar do Clube 

ADC EMBRAER,

por um tempo, retornou para apro-
veitar toda estrutura disponível. “Nos 
quase 30 anos, me afastei por um pe-
ríodo, mas retornei para usufruir das 
dependências da ADCE com minha es-
posa”. Nessas quase três décadas, Mar-
cos conheceu o principal objetivo que 
a ADC EMBRAER tem desde a sua fun-
dação, ser parte da vida de seus asso-
ciados e familiares. “A ADCE faz parte 
da história da minha família, do mes-
mo jeito que somos parte da história 
do clube. Este é o motivo que me leva a 
ser sócio até hoje”. Venha ser sócio da 
ADC EMBRAER você também. Confira 
todas as informações em nosso site: 
www.adcembraer.com.br

SEMPRE PRESENTE NA HISTÓRIA 
DE SEUS ASSOCIADOS

VENHA FAZER PARTE DA ADC EMBRAER!
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SITE:

WWW.ADCEMBRAER.COM.BR São José dos Campos         (12) 99671-7317       pos.faap.br

10% de desconto para os 
associados e dependentes ADCE

Genba
É o termo japonês que significa 

chão de fábrica, o lugar onde as coisas 
acontecem!

Aponte seu 
celular

Gestão de Processos Lean
Com certificação Black Belt Six Sigma 

FAAP
PÓS
2021
Sem dúvidas,
o melhor caminho.

Lean se 
aprende 

no Genba
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COCKPIT

Parabéns ao professor Alexandre
Carlos, pelo seu ótimo trabalho!

Agradecemos pela motivação, dedicação e 
incetivo com seus alunos do funcional.”

Bruna Prado
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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!

Confira as mensagens desta edição 
do caderno Meon ADC EMBRAER

O SEU RECADO, CONTAR A SUA HISTÓRIA OU UM 
MOMENTO MARCANTE QUE VIVEU AQUI NA ADC 
EMBRAER, NESTE ESPAÇO DEDICADO A VOCÊ.
Envie em nosso e-mail: jornalismo@adcembraer.com.br

VENHA MANDAR

Agradeço o espaço e mando um abraço para to-
dos meus amigos da Embraer, em especial para a 

turma do F220! Obrigado a todos pelo carinho e por 
proporcionar uma segunda chance, para recomeçar 
minha história! Mando abraços também para o meu 
primo Thiago Demizu TI, Gabriel da Produção, Fer-
nando da engenharia e para minha prima Patrícia 

do Administrativo! Deus abençoe todos!”

Ewerton Fofao F220

Parabenizamos a APVE 
que neste mês de setembro 

comemorou 35 anos desde a 
sua fundação.”

ADC EMBRAER

Aproveitando o dia aqui 
no pedalinho do Clube de 

Campo da ADC EMBRAER.”
Denis Duarte

Quero aproveitar esse espaço e mandar um 
abraço para toda a turma do futebol. Liderado 
pelo Elias, estamos sempre na quadra da ADC 
Embraer, para cuidar da saúde e bem estar.”

Thiago Demizu

Lembrança do aniversário de 1 ano do Heitor, 
comemorado no Clube de Campo da ADCE. 

Hoje ele já tem 4 anos.”
Gabriel Monteiro
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VENHA FAZER PARTE DAS ESCOLINHAS
DE ESPORTES DA ADC EMBRAER
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Bananal também deixou uma home-
nagem emocionada para nossos lei-
tores: “Aqueles que amamos nunca 
morrem, apenas partem antes de 
nós, saudades eternas de Juliano e 
Godo e meu abraço aos familiares e 
amigos.”, �nalizou.

20 MEON ADC EMBRAER

EM TERRA E NO AR, HISTÓRIAS DA NOSSA GENTE
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Alex Sandro dos Santos Silva, foi 
funcionário da Embraer durante 14 
anos. Nesse período se aproximou 
da ADC EMBRAER, onde chegou a 
ocupar a posição de vice-presiden-
te e atualmente é sócio honorário, 
premiação que ganhou após im-
portantes contribuições e serviços 
prestados a instituição. Formado em 
Administração, casado e pai de dois 
filhos, Bananal, como é conhecido, 
foi apelidado assim por conta de sua 
cidade natal. Apaixonado por todos 
esportes, tem como seu preferido o 
futebol. Flamenguista, gosta de jogar 
com os amigos.  Bananal, diz que a 
ADC EMBRAER é um de seus pontos 

de refúgio, onde aproveita cada mo-
mento disponível com sua família e 
amigos. “A ADCE é tudo para mim! Vi 
meus filhos crescerem frequentando 
esse lugar, onde aproveitamos para 
descansar, encontrar-se com amigos 
e ex-colegas de trabalho”. Popular na 
ADC EMBRAER, Bananal sempre está 
presente nos eventos e festas organi-
zadas pelo clube, cativando as pes-
soas pela sua simplicidade. “Sempre 
participo dos eventos, em sua maio-
ria esportivos, conversando com todo 
mundo. Acredito que a minha simpli-
cidade e o meu perfil dinâmico aju-
daram a fazer novas amizades e me 
enturmar fácil com todo mundo”.

O APAIXONADO POR ESPORTES, QUE SE TORNOU SÓCIO 
HONORÁRIO PELOS SERVIÇOS À ADC EMBRAER

BANANAL

Juliano

Godo
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A qualidade do sono está diretamente 
ligada à qualidade de vida do ser hu-
mano. Enquanto dormimos, nosso or-
ganismo realiza funções extremamente 
importantes: fortalecimento do sistema 
imunológico, secreção e liberação de 
hormônios, consolidação da memória, 
entre outras. Porém, a falta de tempo de 
descanso provocada pelo corrido coti-
diano urbano, aliada aos inúmeros dis-
túrbios do sono vem prejudicando cada 
vez mais essa relação.

Um dos distúrbios mais comuns é 
apneia obstrutiva do sono, na qual 
os indivíduos apresentam uma resis-
tência aumentada de vias aéreas, le-
vando ao ronco e pausas respiratórias 
durante o período noturno. Esse dis-
túrbio pode ser causado por obstrução 
nasal devido desvio do septo nasal e 
hipertrofia de tecidos moles, obstru-

SONO E QUALIDADE DE VIDA
ções faríngeas devido hipertrofia de 
amigdalas e base de língua e até mes-
mo por distúrbios ósseos maxilares.

O individuo com SAHOS (síndrome 
da apneia e hipoapneia obstrutiva do 
sono) está mais propenso a apresentar 
sonolência diurna excessiva, irritabili-
dade, alteração de humor e memória, 
perda de libido sexual e cefaleias. No 
longo prazo estudos mostram uma 
maior chance de apresentar hiperten-
são arterial, infarto agudo do miocár-
dio, arritmia e acidentes vasculares. 

Na suspeita de apneia do sono deve 
ser realizada uma rigorosa avaliação das 
vias aéreas do paciente através de uma 
vídeonasolarigoscopia, associada ao 
exame de polissonografia, no qual o pa-
ciente é monitorado durante o período 
de uma noite completa de sono.

Pacientes com distúrbios do sono de-

vem procurar realizar atividade física, 
perder peso, evitar comer 2 horas an-
tes de deitar, evitar excesso de cafeína 
após almoço, procurar um horário re-
gular para deitar com 8 horas de sono 
e evitar ir para cama com eletrônicos.

O tratamento do paciente vai depen-
der da sua sintomatologia e gravidade 
do quadro, podendo ser realizadas 
cirurgias a nível nasal e faríngeo, ci-
rurgias maxilares, uso de CPAP, uso de 
aperelhos intraorais ou simplesmente 
mudando o estilo de vida.

Indivíduos que apresentam ronco, 
pausas respiratórios relatadas pelo 
companheiro, sensação de que a noite 
de sono não foi reparadora, sonolên-
cia diurna excessiva, devem sempre 
procurar uma avaliação do seu médi-
co otorrinolaringologista em busca de 
uma melhor qualidade de vida.

Dr. Guilherme Salomon De Dominicis
Otorrinolaringologista - Distúrbios

respiratórios do sono
CRM 130842-SP
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LIVRO
O Único Avião no Céu, 

de Garret M. Gra�
Neste relato contundente, o jornalista 

e historiador Garrett Gra� baseado 
em transcrições nunca antes 

publicadas, além de documentos 
que só agora tornaram-se públicos, 

traz o resultado de quase quinhentos 
relatos, de funcionários do 

governo, bombeiros, testemunhas, 
sobreviventes, amigos e familiares 

das vítimas, pintando um retrato 
vívido e humano do 11 de Setembro.  

“O único avião no céu” narra essas 
experiências, de homens e mulheres 

que se viram no centro de uma guerra 
imediata, sem ao menos saberem o que 

estava acontecendo. A narrativa nos 
apresenta uma exploração única deste 
dia que mudou o curso do mundo e da 

vida de todas as pessoas.

CINEMA

Infiltrado
(Wrath of men, 2021, EUA)
• Direção: Guy Ritchie 
• Elenco: Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood 
• Duração: 120 min 
• Classificação: 16 anos 
Harry (Jason Statham), conhecido apenas como “H”, é um homem 
misterioso que trabalha para uma empresa de carros-fortes e 
movimenta grandes quantias de dinheiro pela cidade de Los 
Angeles. Quando, ao impedir um assalto, ele surpreende a todos 
com suas habilidades de combate, suas verdadeiras intenções 
começam a ser questionadas e um plano maior vem à tona.

Não esqueça,
hoje tem aula 

de inglês!!

Você já ouviu falar dos Cubeecraft? São 
brinquedos de papelão que podem ser construídos 
sem necessidade de �ta, cola ou adesivos.  Na 
internet você vai achar milhares de modelos 
prontos pra imprimir e montar. Os brinquedos 
foram projetados para serem impressos em folhas 
de papel e montados a partir de um molde, além de 
muito divertidos, o custo para colecionar os 
bonequinhos é bem baixo. Esses brinquedos 
oferecem muitos desa�os e habilidades manuais. 

Amanhã tem aula de 
artes, a tarde tem 
aula de matemática! 

Que horas 
vou ser 
criança?

Construa seus próprios brinquedos para o dia das crianças 
CUBEECRAFT - MODELOS DIVERTIDOS DE PAPEL

Acesse o site https://www.cubeecraft.com, 
imprima o seu personagem favorito, recorte e 
dobre. Aproveite para brincar ou simplesmente 
decorar o seu quarto. Com esses bonequinhos a 
diversão é garantida.   

depois você 
vai direto 

pra natação. 

Alguma 
pergunta?

“Iti Malia” -  É uma expressão usada para dizer que 
algo é muito fofo. Uma forma carinhosa para se 
referir a animais, bebês ou alguém querido. 

Shippar- Gíria muito usada na Internet. O verbo 
“shippar” vem da palavra em inglês “relationship” 
que signi�ca “relacionamento”. É sinônimo de 
torcer pela união de um casal. 

VAMOS COLORIR AS LETRAS E ACHAR A PALAVRA 
CORRESPONDENTE COM O LUGAR MAIS SEGURO

PARA ESTAR NESSE MOMENTO! 

FELIZ DIA DAS CRIANÇAS

Dica: Imprima o seu boneco usando papel mais grosso, 
vai ser mais fácil montar o modelo e ele terá maior 
estabilidade para brincar. 
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