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FCMF: encontro
apresenta realizações
e perspectivas

AEITA Online:

Para ler
e ser lido

Mais de 160 convidados compareceram ao evento de encerramento

O tradicional evento de final de ano da Fundação Casimiro
Montenegro Filho, realizado em 30 de novembro, propiciou um
espaço para fomentar idéias e prospecções para pesquisas,
desenvolvimento científico e tecnológico, bem como ambiente de
integração entre os parceiros e colaboradores.

O que a AEITA oferece?
Veja os serviços e benefícios oferecidos pela AEITA a seus associados. Pág. 2

Conheça os novos diretores
Pela primeira vez, a Diretoria da AEITA é composta por iteanos residentes no Rio
de Janeiro, além de São José dos Campos e São Paulo. Conheça os diretores
que, a partir de janeiro, estarão à frente da Associação. Pág. 9

Mais do que um ágil canal de
notícias, o site AEITA Online
(www.aeitaonline.com.br)
apresenta o diferencial de ser
interativo – ou seja, o internauta
pode enviar sua notícia, artigo
ou informação que julgue de
interesse da comunidade iteana.
Conheça melhor o site e as
novidades previstas para 2008.
Pág. 7

E mais

A nova Diretoria da AEITA – da esq. para a dir.:
Fernando, Sidney, Alfredo, Tomás, Teixeira, Ribenboim e Floriano

• Veja quem apareceu – pág. 4
• Entrevista – Fernando Coelho (T59) – pág. 11
• Memórias – pág. 6
• Humor à Vela – pág. 12

Balanço da Gestão 2006-2007

EDITORIAL

Ao concluir a atual gestão da AEITA
é importante destacar o que realizamos
em confronto com o que foi planejado no Programa de Ação da gestão
2006-2007, conforme apresentado no
endereço http://www.aeitaonline.com.
br/lerArtigo.php?ID=195.
De fato vivemos períodos de harmonia entre colegas e com a Direção
do ITA, realizamos um workshop sobre
“Engenheiro do Futuro”, disponibilizamos material preparado por regionais,
empresas e palestrantes de renome
(Cláudio Moura Castro), como também
disponibilizamos o conteúdo em vídeo

Notícias da Secretaria

de acesso através da página do AEITA
Online (www.aeitaonline.com.br). Iniciamos uma série de reportagens e palestras sobre Segurança de Vôo (Eng.
Paulo Serra), transmitidas ao vivo.
Colaboramos e apoiamos o CASD
(com curso de Inglês), utilizamos a ITA
Jr., introduzimos o “Destaque Iteano”,
entregando o primeiro prêmio desta
natureza ao Jean Paul Jacob. Resgatamos a preciosidade histórica que foi
o depoimento vivo de Oscar Niemeyer,
contemplado com o Prêmio Excelência,
entregue fora de S.José dos Campos.
Reestruturamos o jornal impresso

Alguns trabalhos ainda estão em
andamento, como por exemplo a melhoria e unificação dos “sites” na Internet, mas reconheço que não conseguimos realizar todos os sonhos.
Tudo isto foi resultado de horas de
dedicação de colegas da Diretoria, sendo conveniente fazer um especial destaque e agradecimento ao Tomás Ratzersdorf, assim como a equipe de secretaria,
e a eficiente profissional jornalista Ana
Paula. Ao Fernando Coelho e colegas
da nova gestão nosso votos de sucesso.
Sidney L. Nogueira (T74)
Presidente da AEITA 2006-2007

Baixamos o valor da anuidade!

Para atrair mais sócios-contribuintes para a AEITA, a Diretoria resolveu reduzir o valor da anuidade, que estava congelado em R$ 160,00 desde 2004, para
R$ 150,00 e facilitar o pagamento em 2 ou 3 parcelas sem juros.
Para aqueles que moram no Exterior, a Secretaria está negociando com a
VISA a possibilidade de pagamento via cartão de crédito.Aguardem notícias a
respeito (incluindo os residentes no Brasil).
Os que não receberem o boleto pelo correio até 22-02-08, poderão efetuar
o pagamento por DOC, transferência ou depósito para a conta abaixo, enviando
comprovante por email ou por fax (consulte Expediente).
• Assoc. dos Engenheiros do ITA
• Banco Real (ABN Amro) Nr. 356

em formato mais rico de notícias e
eficiente financeiramente, apoiamos a
iniciativa de um teatro (em andamento
com Pedro John), e tivemos também
um discreto aumento de participação
financeira dos associados. As contas
foram equilibradas com um saldo ampliado em relação ao que recebemos.
Estamos passando a direção da
AEITA para um novo modelo compartilhado de gestão com uma das regionais atuantes (RJ), introduzindo com
isto um novo paradigma de descentralização da AEITA, visando ampliar a
participação de associados.

• CNPJ 53.318.408/0001-72
• Agência 0845 • Conta 4703545-3
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O que a AEITA oferece a seus associados?
A pergunta acima é bastante freqüente entre os iteanos que não mantêm contato com a AEITA,
através de seus meios de comunicação. Confira abaixo os serviços prestados pela Associação:
• Cadastro continuamente atualizado dos engenheiros formados
para consulta, contatos e troca de
informações
• Livro “Histórias para Contar...”
- banco de dados impresso com
contatos dos associados da AEITA
• Jornal “O Suplemento” – informativo bimestral com notícias das
turmas, das regionais, entrevistas,
artigos e também espaço para

divulgação de empresas, produtos
e serviços de iteanos
• Jornal eletrônico – www.aeitaonline.
com.br – mais agilidade na veiculação de notícias e oferta de empregos de interesse dos associados
• Newsletter – envio de comunicados, ofertas de emprego e negócios e outras informações importantes via e-mail
• Banco de Competências – cadas-

tro online de currículos de iteanos
e familiares, para disponibilização a
“headhunters”
• Convênio médico Unimed – plano
de saúde com tabela diferenciada
para associados, com atendimento
nacional
• Sábado das Origens – encontro
anual de ex-alunos, com programação cultural e o tradicional churrasco
• Palestras, workshops e apresenta-

ções – atividades abordando temas
de interesse dos engenheiros
• Divulgação de oportunidades de
empregos – envio por e-mail e
publicação no AEITA Online
• Atendimento às Regionais – apoio
logístico, fornecimento de cadastro
• Apoio na organização de reuniões de Turmas – cadastro dos
engenheiros, contatos no ITA,
apoio logístico

E x p e d i e n t e

AEITA – Associação dos
Engenheiros do ITA
Caixa Postal 2041 – 12243-990
São José dos Campos – SP
• Tel. (12) 3941-4002
• Fax (12) 3941-2633
• E-mail: aeita@aeita.com.br
• www.aeitaonline.com.br
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• Presidente: Sidney Lage Nogueira (T74)
sidneyln74@yahoo.com.br
• Vice-presidente: José Alfredo C. L. da Costa (T78)
alfredo@directnet.com.br
• Diretor Administrativo: Tomas Edgard Ratzersdorf (T59)
tomasrat@directlink.com.br
• Diretor Administrativo Adjunto: José Jaetis Rosário (T80)
jaetis@yahoo.com.br
• Diretor Financeiro: Fábio Luiz Nery de Miranda (T04)
fabio.ita04@gmail.com
• Diretor Financeiro Adjunto: Saulo Simoni Nacif (T91)
saulo.nacif@uol.com.br

• Conselho Fiscal:
• Arthur Cassiano Bastos Filho (T63)
arthur.cassiano@rpdm.com.br
• Fernando Faria Coelho de Souza (T59)
fcoelhodesouza@ig.com.br
• Marcos Fabio Lopes e Lima (T04)
marcos_lima@br.rolandberger.com
• Wolodymir Boruszewski (T74)
wolo@mail.com
• Paulo Tadeu de Mello Lourenção (T77)
paulo.lourencao@embraer.com.br
• Reinaldo Araújo Andrade (T80)
reinaldo.araujo@gmail.com

• Secretárias: Mônica Neves
e Luciana Aessame
• Colaboradores desta edição: Assessoria
de Imprensa do ITA, Relações Públicas
do ITA, Assessoria de Imprensa da
AEB, Assessoria de Imprensa do INPE,
Fernando Coelho (T59), Francisco Galvão
(T59), Fundação Casimiro Montenegro
Filho, Regional Rio, Sidney Lage Nogueira
(T74), Tomás Edgard Ratzersdorf (T59)

• O Suplemento é uma
publicação bimestral da
AEITA dirigida aos seus
associados.
• Diretor Responsável:
Sidney Lage Nogueira
• Jornalista Responsável:
• Ana Paula Soares (Mtb. 18.368)
• Projeto Gráfico e
Diagramação: Blessed
• Impressão: JAC Editora
• Tiragem: 4.300 exemplares

Cartas e Farpas

Teatro do ITA
“No último Sábado das Origens
falou-se sobre o plano de se construir o “Teatro do ITA”, idéia baseada
no que já existiu anteriormente, próximo à Escola. Apesar de estarmos
vivendo em outra época, parece-me
que os benefícios apontados para a
existência do mesmo ainda são todos
válidos. Para quem não viveu, ou não
esteve aqui nesse tempo, esse prédio
era uma construção intencionalmente
provisória, e portanto muito simples. O
seu tamanho era adequado às necessidades da Escola e também do CTA
como um todo: as apresentações de
teatro e cinema enchiam a sala, mas
não se notava falta óbvia de lugares
para o pessoal do campus, e também
moradores da cidade que tinham interesse especial no que se fazia aqui

- sempre com boa qualidade. Os recursos técnicos eram precários mas
suficientes para os objetivos gerais; o
que mais valia era o que se aprendia
com essas atividades. A localização
desse prédio era adequada. No tempo
em que o transporte típico dos alunos
era a bicicleta, a proximidade com a
Escola e alojamentos era um conforto
quase que necessário. Particularmente nos ensaios de teatro, estar perto
do alojamento no final dos mesmos,
sempre nas madrugadas, era um fator de não desestímulo... Quanto aos
visitantes da cidade, atores convidados ou platéia, a localização próxima
ao portão principal do CTA também
era um importante “não desestímulo”.
Agora fala-se em construir o novo teatro na área do MAB (próximo à estação de passageiros do Aeroporto). Os
tempos são outros, sem dúvida. Hoje

a grande maioria dos alunos, e dos visitantes potenciais também, tem carro. Entretanto a distância muito maior
para se chegar nesse local, o trajeto
menos movimentado e portanto levando à percepção de menor segurança - em horários mais avançados
da noite - podem inibir a participação
nas atividades nesse local. Hoje temos
televisão, computador, e violência nas
ruas inibindo a “saída de casa”. Pelos
motivos acima tenho receio de termos
um investimento eventualmente subutilizado. Quanto ao tamanho proposto para o novo prédio, como eu não
me lembro do número de cadeiras do
antigo teatro, eu não sei fazer uma
comparação. Aqui temos que considerar novamente que os tempos são
outros. Embora o número de alunos
do ITA não tenha mudado muito, a cidade tem hoje muito mais habitantes.

Como dirigentes do CTA, professores
e alunos de hoje, veriam esses pontos
levantados acima? Em seus contatos
com o pessoal da cidade, qual seria
a percepção quanto à efetiva atração
desse local de entretenimento e educação?”
Joel F. A. Siqueira (T68)

Memórias
“Aos redatores de “O Suplemento”. Tendo retornado ao Brasil em 30
de setembro passado, só agora tomei
conhecimento da publicação do relato
“Romaria às Relíquias de Acyr” no Informativo de Julho/Agosto. Agradeço
a gentileza dos caros colegas. Atenciosamente”
W. Minchillo (T56).

Notícias das Regionais

Ronaldo Nobre (T66) encerra programação de 2007
Com a palestra do engenheiro e economista Ronaldo Nobre (T66), sobre
“Bolsa de Valores – Segredos e Sucesso – Uma Visão Técnica”, no dia 21 de novembro, a Regional Rio encerrou com chave de ouro a interessante programação
de palestras de 2007.
Confira os temas abordados pelo palestrante:
• Trajetória do ITA até a Bolsa de Valores. O que o levou a escolher esse mercado, tendo uma carreira técnica bem sucedida.
• As crises que a Bolsa de Valores passou desde a década de 60. Como isso
influenciou o mercado e os investimentos .
• Como e porquê o investidor minoritário era ignorado no passado e como, agora, nós estamos tão valorizados e disputados pelas corretoras.
• A teoria da análise técnica, sua história e suas vantagens. Porque toda a teoria
empregada vale somente 20% e suas emoções têm peso de 80% durante a
decisão de aplicação em Bolsa.

Carioca, Ronaldo Nobre formou-se engenheiro de Eletrônica no ITA
em 1966 e em Economia em 1974. Pós-graduou-se em Engenharia
Econômica e Administração Industrial na Escola Nacional de Engenharia, em 1972 e em Poupança e Empréstimo na Northwestern University Chicago, em 1982. Passou pela EMBRATEL e, em seguida, iniciou suas
atividades junto ao Mercado de Capitais, trabalhando na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro como Chefe de seu Departamento Técnico. Dentre
tantas outras funções ligadas ao mercado financeiro destacam-se:
• Assistente do Presidente da Estratégia Investimentos
S.A. CVC - 1994/2002
• Analista de Mercado da Senso Corretora de Valores - 2005/atual
• Coordenador do Grupo de Análise Técnica - GAT - RJ e SP
1999/atual
• Recebeu o Prêmio ABAMEC “Analista de Valores Mobiliários” - 2002

• O advento dos “Trading Systems” - softwares de simulação para tomada de
decisão sobre hora de comprar e de vender. O que são e como se usa.
• Dicas de ações e aplicações do momento.

Erramos
Na edição 77 de O Suplemento, reportagem “Prêmio Excelência: Niemeyer
revela sua admiração por Montenegro e pela Aeronáutica” (pág.10), o nome
do presidente da AEITA, Sidney Lage Nogueira (T74), foi omitido da relação
de membros da comissão de iteanos que entregou o Prêmio Excelência a
Oscar Niemeyer no Rio de Janeiro. A comissão foi formada por Sidney Lage
Nogueira (T74), Fernando Coelho (T59), Floriano Salvaterra (T93), Mário
Tokoro (T65).
O Suplemento
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E por falar em saudade... olha eles aqui!
Atendendo ao apelo da AEITA nesta seção de O Suplemento, 83 iteanos
atualizaram seus contatos em 2007,
possibilitando o envio do nosso in-

formativo e outras comunicações de
interesse, como oportunidades de
emprego e de negócios. Os nomes
estão listados aqui. Todos os dados

estão disponíveis na nova edição do
livro Histórias para Contar, Amigos
para Encontrar. Se você ainda não tem
o livro e gostaria de obter informações

sobre algum colega, por favor, entre
em contato com a Secretaria pelo fax
(12) 3941-2633 ou e-mail: aeita@aeita.com.br

turma curso

Nome

turma curso

Nome

turma curso

Nome

turma curso

Nome

84

MEC

Adalberto Sebastiao Camim

04

INFRA

Fabricio Moura Moreira

60

AERON

Lucio Martins De Lima

92

ELE

Renato Cunha Rabelo

83

MEC

Alexandre Da Silva Peixoto

85

MEC

Flavio Jose Garzeri

06

ELE

Luis Ricardo De Azevedo Frota

92

INFRA

84

MEC

Aloisio De Moraes Lopes

90

MEC

90

MEC

85

ELE

Arthur Victor Ganzert

Francisco Kommisar Del
Campo

Luiz Augusto Damasceno
Soares

Ricardo Tabchoury De B.
Santos

93

ELE

76

MEC

George Takeda

67

ELE

Luiz Teixeira De Matos

Roberto Henrique Jacob Da
Silva

02

COMP

Gustavo Militao Pontes

79

INFRA

Manuel Ayres Junior

94

MEC

Rodrigo Alvarenga De Rezende

91

COMP

Ronaldo Juliatto

93

MEC

Ronaldo Vieira Cruz

71

ELE

Rubens Hungria De Lara

05

MEC

Sandro Felgueiras Castro

91

ELE

Bernardo Diament

86

MEC

Bruno Carlos De M. Camara

03

ELE

Bruno Gurgel Fernandes
Tavora

06

ELE

Carlos Alberto B. De Oliveira
Filho

71

ELE

Carlos Antonio Taube

84

AER

Carlos Soares Costa Da Silva

03

MEC

Celso Luiz De Castro Rapaci

82

ELE

Charles Kusniec

05

MEC

Daniel Crestian Cunha

06

MEC

Daniel Cubas Ferreira

04

AER

Daniel Kohwalter Catarino

01

COMP

Davi Ponciano Araujo Lima

05

COMP

Davi Tassinari De Figueiredo

77

MEC

Eliezer Moura Bello

92

ELE

Evandro Schimming Smith
Angelo

MEC

Fabio Alessandre Martinez
Puerto

92
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83

AER

Haroldo Luiz Rosa

83

ELE

Helio Yukichigue Nakassa

78

MEC

Henrique Hiroshi Kanematsu

70

AERON

Isaac Pinski

71

ELE

Jaime Itaru Imoto

74

ELE

Jairo Panetta

81

INFRA

Joao Almeida Couto

96

INFRA

Joao Paulo Vieira Keller

96

AER

Jose Barbosa Junior

06

COMP

Jose Bernardo Neto

74

ELE

Jose Cechin

86

AER

Julio Cesar Ribas

80

MEC

Julio Cezar Adamowski

78

ELE

Kevin Theodore Fitzgibbon

72

ELE

00
00

99

ELE

Marcelo De Moura Massarente

93

MEC

Marcelo Jundy Kimura

04

AER

Marcelo Luiz De Oliveira
Portela

76

AER

Marcelo Ramon Ferroni

05

AER

Sandro Rondon Rett

MEC

Marco Paulo De Carvalho
Torres

83

ELE

Silas Barroso Schimith

74

MEC

Silvio Roberto Macera

05

AER

Tiago Cavalcanti Rolim

98

ELE

Ulisses Kleber De O.
Guimaraes

95
99

AER

Marcos Fricks Cavalcante

00

INFRA

Mateus Vieira Barros Junior

87

AER

Mauricio Michiaki Utsumi

78

AER

Nehemias Lima Lacerda

06

MEC

Viccenzo José D. Paternostro

04

INFRA

Neli Alves Batista

77

ELE

Wagner Jose Moioli

75

ELE

Norton Lima Verde

95

ELE

Wanderley Correa Dos S. Filho

83

AER

Olympio Achilles De Faria
Mello

06

MEC

William Tomm

94

AER

Willian Mota Baldolno

Lauro Tadeu Guimaraes Fortes

86

MEC

Paulo Aparecido Cunha

74

ELE

Willian Paul Yuzo Abe

COMP

Leandro Costa De Andrade

66

ELE

Paulo Dantas Cabral

62

ELE

Yaro Burian Junior

AER

Lopo De Sousa Ramos

76

MEC

Raphael Polverini Filho

75

MEC

Yoichi Kajiki

Segurança de Vôo

ITA é pioneiro em
Mestrado em
Segurança de Aviação
Tem início em fevereiro de 2008 o
primeiro curso de mestrado em Segurança de Aviação da América do Sul,
que será oferecido pelo ITA em parceria com o Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
(Cenipa).
Direcionado a profissionais graduados que atuam no setor de aviação,
o Programa de Mestrado Profissional
em Segurança de Aviação e Aeronavegabilidade Continuada (MP-Safety,
stricto sensu), além de estimular novas linhas de pesquisa em segurança

de vôo, propõe fomentar o estudo e
o desenvolvimento de técnicas para
estabelecer tecnologias adequadas
à realidade nacional através de uma
abordagem científica.
A seleção dos candidatos será
realizada por uma banca de professores indicados pela coordenação do
Programa e constará de três etapas:
avaliação de currículo e da carta de
apresentação pessoal; prova escrita
de inglês e redação em português; e
entrevista. As aulas serão ministradas
no ITA.

ITA Jr. firma parceria
com ABETAR

A ITA Júnior e a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Aéreo
Regional (ABETAR) firmaram parceria
cooperativa, ampliando a área de atuação da empresa júnior do ITA, que
passa a atender também o setor aeroportuário.
O primeiro passo desta nova empreitada, segundo o Diretor-Presidente da ITA Júnior, Gustavo Bonfim
Oliveira (T09), consiste em “visitar
empresas associadas à ABETAR com
o objetivo de conhecer melhor o seu
funcionamento e, assim, propor soluções inovadoras quanto à redução de
custos operacionais e análise do setor
aéreo”.
Diante do cenário atual, extremamente competitivo, Gustavo salienta
que “considerando a presente crise
aeroportuária e conseqüente necessidade de reestruturação da malha
aérea, essas soluções podem propor-

Iteano assume
Infraero de SJC
O engenheiro aeronáutico Carlos Alberto Barroso de Souza (T60)
assumiu a superintendência da Infraero (Empresa Brasileira de InfraEstrutura Aeroportuária) no aeroporto de São José dos Campos com o
desafio de colocar em prática o plano de expansão do aeródromo, sob
análise da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) desde 2004.
De acordo com a Infraero, o projeto de criação de um aeroportoindústria na cidade e a ampliação do terminal de passageiros --hoje
com capacidade para atender a 90 mil pessoas por ano-- podem começar a sair do papel a partir de 2008.
Transferido de Brasília, Souza ocupa o lugar do ex-superintendente
da Infraero Fernando Manzoni, que deixou a empresa.
O novo responsável pelo aeroporto de São José ingressou na Infraero em 2004, por meio de concurso público, para o cargo de engenheiro de infra-estrutura aeronáutica.
Souza atuou ainda nas áreas de auditoria e planejamento operacional e, cedido ao Ministério da Defesa, trabalhou no Depac (Departamento de Políticas de Aviação Civil).
Possui mestrado sobre a indústria aeronáutica e conclui atualmente outro mestrado em gerência e tecnologia, ambos pelo ITA. É
também advogado e fluente em esperanto (língua criada para comunicação universal).
Em 1979, Souza criou a Secretaria de Planejamento Urbano da
Prefeitura de São José. No CTA (Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial) participou da implantação da homologação do IFI (Instituto
de Fomento e Coordenação Industrial) e gerenciou o projeto dirigível.
Fonte: jornal Valeparaibano

cionar às Empresas Aéreas Regionais
oportunidade de crescimento e maior
participação no mercado”. E complementa: “dessa maneira, atuando
sempre de acordo com sua missão, a
ITA Júnior procura disponibilizar serviços de alta qualidade, zelando pelo
progresso da comunidade e proporcionando o fortalecimento do setor de
Transporte Aéreo”.
Fundada em 1992, a ITA Júnior
presta serviços de consultoria tecnológica e estratégica a partir de projetos
realizados por alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), selecionados entre os melhores alunos da
graduação. Estes alunos, orientados
por um professor do Instituto, saem
em busca de soluções para auxiliar
empresas que necessitem de um diferencial para se destacar no mercado,
considerando a melhor relação custobenefício.
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Lista de 100 mais
influentes tem 2 iteanos
A edição 498 da revista Época publica uma
lista de pessoas que foram exemplos de realização, força moral ou influência no Brasil em 2007.
São 100 personalidades, das mais diversas áreas,
reunidas em sete grupos, dentre elas Carlos Nobre
(T74) – Guias e Pensadores, por ser uma referência na área de mudanças climáticas, e Silvio Meira
(T77) – Benfeitores, pelo seu trabalho no projeto
Porto Digital, em Recife (PE).
No primeiro grupo, Líderes e Reformadores,
estão os políticos, juristas e administradores que
mostram especial influência ou capacidade de
gestão, reforma e inovação
na vida pública.
A seguir, em Empreendedores e Pioneiros, os empresários e investidores que inovam e lideram nos negócios
e na economia, ampliando o
mercado e ajudando a internacionalizar a marca Brasil.
Carlos Nobre (T74)

Em Mídia, os jornalistas, colunistas e empresários da comunicação mais
expressivos, formadores
de opinião e do senso crítico nacional.
No grupo de Benfeitores, como o nome indica,
pessoas que usam seu Silvio Meira (T77)
tempo, seu dinheiro ou sua
energia para criar modelos de solidariedade social
ou voluntariado.
Guias e Pensadores reúne acadêmicos, professores e religiosos com notável liderança na sociedade, na pesquisa científica e na divulgação do
conhecimento.
No grupo de Criadores e Artistas estão os brasileiros cuja criatividade está presente na produção artística e no consumo cultural. Finalmente,
em Ídolos e Heróis, as estrelas do esporte e do
entretenimento que mais brilharam neste ano.

Notícias das Turmas

T57 comemora “bodas de ouro”

Foto histórica
comemorativa dos
50 anos da T57

Os presentes se divertiram com
a sessão de fotos antigas
6
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Uma animada Turma 57, acompanhada de
familiares de várias gerações, compareceu em
peso ao encontro comemorativo dos 50 anos de
formatura, realizado nos dias 10 e 11 de novembro. A programação começou na sexta-feira,
com jantar de confraternização.
O melhor da festa ficou para o sábado de
manhã, no ITA. Uma sessão de exibição de fotografias “dos tempos da escola” fez os presentes
viajarem no tempo. O auditório da Computação
ficou lotado e a platéia atenta não perdeu nenhum detalhe.
Não faltaram suspiros, risadas e indicadores
apontando este ou aquele, exclamando: “Olha lá
o seu pai! Este era o seu avô! Olha as misses!”
Parabéns à turma!

Richard Robert
Wallauschek
Um gentleman. Era tão elegante que até sua
costeleta lhe caía bem.
Toda vez que o via, imaginava aquele aristocrata
culto, cavalheiro, educado e fino.
Acho que tocava violino.
Era o chefe do Departamento de Eletrônica do
ITA. Trabalhara na Alemanha, durante a guerra, em
eletrônica. Na área de ondas curtas? Radar?
Na viagem que fizemos à Argentina apreciei seu
requinte culinário. Pediu um bolo de rignones, rins.
Não o segui e fiquei abismado que alguém pediria
rins! Rim é comestível?
Veio o prato e saboreou-o com muito gosto!
Elogiou e disse que há muito não comia rim tão
bem feito.
A minha cara de espanto fê-lo me perguntar se
já o provara. E explicou que os europeus, devido às
guerras e fome, experimentavam as várias comidas. Sugeria que o fizesse.
Anos mais tarde, fomos roubados em Marselha, eu e minha mulher. Foram-se passaportes,
passagens e dinheiro. No carro que alugáramos,
partimos para Paris. Verão, quente e carro sem ar.
Nós muito abalados.
Chegamos à cidade de Auxerre, próxima de
Paris. Chegamos suados, de calça jeans, amarfanhados. O hotel que nos indicaram era estranho.
Quarto com espelhos escuros no teto! Tínhamos
um cartão de crédito e coisa de duzentos dólares
no bolso.
A dona do hotel nos indicou um restaurante, enquanto fumava e passava roupa. Fomos e não fora
a indicação, nem o notaríamos e não entraríamos.
Quando abriu a porta foi dos restaurantes mas
belos e sofisticados que vira. Com nossos trajes
perguntamos se podíamos entrar. Foram gentilíssimos, inclusive o cliente que nos deu boas vindas,
dizendo que iríamos apreciar a comida.
E se o cartão de crédito não funcionasse? Alea
jacta est. Resolvemos curtir.
Veio uma espécie de bolinhos de entrada, coisa
do outro mundo, supimpa mesmo.
Helô pediu lagosta e eu um assiette de fruits
de mer e o prato do dia. Eram rins! Lembrei-me do
Wallauschek e topei. Experimentar rim, que fosse
ali. A lagosta veio numa bandeja, ainda viva, para
que Helô a visse, antes do cozimento.
O prato de frutos do mar tão bom de olhar
quanto de comer. A comida foi deliciosa e o cartão
funcionou.
Anos mais tarde, no Rio, conversando com jovem francês, comentamos o episódio. Riu e disse
que fôramos a um dos restaurantes preferidos de
Mitterrand, duas estrelas e famoso. La Salamandre,
pode ser?
Fonte: blog do Fernando Coelho (T59)
www.fernandocoelhovivencias.blogspot.com

AEITA Online permite
agilidade na comunicação
No ar desde maio de 2005,
o site de notícias da AEITA na Internet www.aeitaonline.com.br tem se revelado
um importante e ágil canal de comunicação
com a comunidade iteana, sendo uma mídia bastante adequada ao público a que se
dirige – numeroso (4500), pulverizado (em
todos os estados brasileiros e no exterior) e
informatizado.
O formato do site permite a inclusão de
textos e imagens em tempo real e apresenta o diferencial de ser aberto à participação
e colaboração dos iteanos, bastando para
isso efetuar um rápido cadastro, criando
um login e uma senha de acesso.
Também estão disponíveis no site links
para Oportunidades de Emprego, Banco de
Competências (Currículos), Balancetes da
AEITA e arquivos em PDF de O Suplemento
Eminentemente voltado para a divulgação de notícias, artigos, eventos e entrevistas de interesse da comunidade, o site será,
em breve, unificado à página www.aeita.
com.br, transformando-se em um portal.

Como publicar um artigo
Para enviar sua colaboração, após efetuar o
cadastro, clique em “Envie um Artigo” e siga
as instruções. A publicação no AEITA Online
depende da aprovação da administração desta
mídia. Não existe censura ou modificações de
conteúdo dos textos, mas sim uma garantia da
seriedade do uso desse veículo institucional.

ITA Júnior desenvolveu o projeto
O AEITA Online foi desenvolvido pela ITA Júnior, a pedido da Associação. Os criadores do site
- Luiz E. Laydner Cruz e Bernardo de Pádua dos Santos (alunos de Engenharia de Computação
do ITA, Turma 07) - primaram por uma disposição clara e de fácil navegação. Para isso, foi
implementado um sistema de divisão dos artigos em categorias que ajudam na organização
dos textos. Também foi feito um sistema de busca para encontrar artigos específicos.
O Suplemento
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Espaço FCMF

Evento promove
integração entre parceiros
e colaboradores
A Fundação Casimiro Montenegro Filho realizou em 30/11/2007, no
Caesar Business, em São José dos
Campos, o tradicional evento de final
de ano, com objetivo de propiciar um
espaço para fomentar idéias e prospecções para pesquisas, desenvolvimento científico e tecnológico, bem
como ambiente de integração entre os
parceiros e colaboradores.
O evento contou com a participação de mais de 160 convidados, entre
autoridades, empresários, professores, pesquisadores e coordenadores
de projetos do ITA, IEAv, IAE e IFI - Institutos do CTA.
A abertura foi realizada pelo Diretor-Presidente da FCMF, Dr. Ricardo
Corrêa, que apresentou os resultados
parciais do exercício de 2007:
• Média de 70 a 80 projetos no ano.
• Total investido de R$ 20 a 22 milhões/ano.

O Diretor-Presidente da FCMF,
Dr. Ricardo Corrêa, recebeu do
prefeito Eduardo Cury um “boneco”
da Revista “O Homem que Criou o
Futuro”, revista que a Prefeitura de
São José dos Campos distribuirá nas
escolas da cidade.

O Diretor-Presidente da FCMF, Dr.
Ricardo Corrêa, apresentou os resultados parciais do exercício de 2007

• Pagamento de 550 bolsas/ano para
pesquisadores e professores, na ordem de R$ 4,5 milhões/ano.
• LABTEC com 5 módulos para desenvolvimento tecnológico.
• IncubAero atualmente com 9 empresas, que oferecem 45 postos de
trabalho e destaque para projeção
internacional.
Teve como convidado de honra e
palestrante o Prefeito de São José dos
Campos, Eduardo Pedrosa Cury, que
abordou o tema: “Iniciativas Estratégicas da Prefeitura para o Desenvolvimento Tecnológico da Região”.
Eduardo Cury além de enaltecer
a participação da FCMF e do ITA em
diversos projetos tecnológicos, enfatizou em sua abordagem as principais
ações como:
• Parque Tecnológico – que promove
a interação entre Instituições visando à inovação tecnológica, a criação
de novas empresas de base tecnológica, melhoria da competitividade
industrial, a geração de novos empregos qualificados e a revitalização
de economias locais e regionais,
com responsabilidades ambientais
e sociais.
• Os Centros de Desenvolvimento
Tecnológicos – com o Centro de

Da esquerda para a direita: Dr. Marco Antonio Guglielmo Cecchini – ex-reitor
do ITA; Dr. Reginaldo dos Santos – reitor do ITA e Dr. Ricardo Corrêa – Conselho
Diretor da FCMF
8
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Da esquerda para a direita: Michal Gartenkraut, Nelson Azevedo Cardoso,
João d´Amato Neto e Ricardo Corrêa – Conselho Diretor FCMF; Eduardo Cury
– prefeito de São José dos Campos; Raul Antonio Del Fiol e Roberto Zink Conselho Diretor FCMF, e Emanuel Fernandes - deputado federal.

Desenvolvimento da Tecnologia em
Aeronáutica e o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Energia.
• O CECOMPI – que tem como objetivos: criar soluções que estimulem
redes de cooperação, através da
promoção ou gestão de projetos e
pesquisas; contribuir para a intensificação da cooperação entre institutos de ensino, pesquisa e desenvolvimento com o sistema produtivo,
acelerando o processo de inovação;
buscar parcerias estratégicas para o
desenvolvimento regional; e, incubadora de negócios.
• Ensino Superior gratuito – com a
Universidade Federal de São Paulo
que oferece o curso de Ciências da
Computação, e em breve implantará os cursos de: Graduação de
Matemática Computacional, Administração Hospitalar, Biotecnologia,
Biomedicina e Veterinária; com a
Universidade Estadual de São Paulo
que terá um novo campus dentro do
Parque Tecnológico. Dessa forma,
a Universidade poderá ampliar seu
número de alunos e implantar novos
cursos nas áreas de Ciências Exatas, Humanas e de Saúde. Parcerias: CTA, UNIFESP e PETROBRAS;
em parceria com a Fiesp, será construída dentro do Parque Tecnológico
uma nova unidade do SENAI, o que
possibilitará o incremento de novos
cursos de qualificação e a expansão
do número de vagas na Indústria.
• Principais Clusters – nas áreas
de aeronáutica, automobilística, TI,
biotecnologia e petróleo.
Este é o primeiro ano que o evento
de encerramento da FCMF foi realizado em São José dos Campos, local
em que está sediada e onde mantém
no campus do CTA/ITA o Laboratório
de Desenvolvimento Tecnológico (LABTEC), onde se iniciam as inovações
e a maioria dos projetos em parceria,
estimulando a realização de empreendimentos como os da IncubAero (incubadora de micro empresas de base
tecnológica do setor aeroespacial que
acaba de entrar em atividade).
Entre os parceiros da FCMF no
ano de 2007 estão a Atos Automação,

O prefeito de São José dos Campos,
Eduardo Cury, apresentou as “Iniciativas Estratégicas da Prefeitura para
o Desenvolvimento Tecnológico da
Região”

AGEVAP (Associação Pró-gestão das
Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), Caixa Econômica Federal,
Cecompi (Centro de Competitividade
e Inovação do Cone Leste Paulista),
Compsis, Daruma, Embraer, FEHIDRO
(Fundo Estadual de Recursos Hídricos), Houter, IBM do Brasil, Marinha do
Brasil, Mectron, Multivácuo, Petrobras,
Ray, Sistemas, Stefanini Consultoria
em Informática, Sygma Engenharia,
Thermo Macaé e ThissenKrupp Metalúrgica Campo Limpo. E no âmbito dos
institutos e centros de ensino e pesquisas estão: CESAR (Centro de Estudos
Avançados do Recife), CTA (Centro
Técnico Aeroespacial), Escola Politécnica da USP, ESPM (Escola Superior de
Propaganda e Marketing), FEA da USP
(Faculdade de Economia e Administração), FECAMP (Faculdade de Economia
de Campinas), FEI (Faculdade de Engenharia Industrial), FUNCAMP (Fundação
da UNICAMP), Fundação Getúlio Vargas (FGV), IAEA (International Atomic
Energy Agency), INT (Instituto Nacional
de Telecomunicações), IPT (Instituto de
Pesquisas Tecnológicas), ITA (Instituto
Tecnológico de Aeronáutica), Lactec
(Instituto de Tecnologia para Desenvolvimento), OACI (Organização de Aviação Civil Internacional), SAS Institute
do Brasil, Secretaria da Receita Federal,
UNICAMP e entre outras organizações
nacionais e multinacionais.

Rua Euclides Miragaia, 433, 80 andar, conjs. 803 e 804
Centro – São José dos Campos – SP
55 – 12 - 3923-2959
www.fcmf.org.br - email: fcmf@fcmf.org.br

eleições

Conheça a nova Diretoria da AEITA
A nova Diretoria da AEITA, eleita no último Sábado das Origens, toma posse em janeiro, para um mandato de dois anos.
A composição da chapa integra iteanos do Rio de Janeiro, de São Paulo e de São José dos Campos. Conheça os diretores:
Presidente

Fernando Faria Coelho
de Souza, 71 anos,
residente no Rio de
Janeiro. Engenheiro
Eletrônico, ITA 59.
Trabalhou 25 anos na IBM, 5 em empresas nacionais como executivo na
área operacional e vendas. Consultor
em processos de raciocínio estratégico, inovação e melhoria de processos
como profissional autônomo, até hoje.
Vice-presidente
Sidney Lage Nogueira, Engenheiro
Aeronáutico T74, Dr.
pelo ITA, e Engenheiro Civil. Experiência
profissional como professor do ITA
e UFMG, pesquisador do CTA por 21
anos, Engenheiro e Gestor na Embraer durante 10 anos, dirigindo atualmente Programa de Especialização
em Engenharia-PEE, assim como os
treinamentos corporativos no domínio
tecnológico da empresa. Tem experiência de liderança de projetos tecnológicos nos EUA e Rússia, assim
como especialização em Aerodinâmica na Alemanha e França. É casado
há 34 anos com a Jane Lílian, tendo
cinco filhos. Pessoalmente, valoriza
muito a graduação e a pós-graduação
que recebeu no ITA, assim como as
amizades e relacionamento íntimo
com Deus, frutos da época vivida no
H8. Foi vice-presidente da AEITA na
gestão 2004-2005 e presidente em
2006-2007.
Diretor administrativo
José Alfredo de Castilho Lopes da Costa,
51 anos, residente
em São José dos
Campos. Engenheiro
de Mecânica Aeronáutica, Turma
de 1978. Ex-diretor administrativo
(2004/2005), atualmente vice-presidente (2006/2007) da AEITA e diretor
da FCMF. Trabalhou 14 anos em
multinacional americana e francesa, 9
anos em empresa nacional de grande
porte e 2 anos em multinacional alemã, sempre ligado às áreas técnica

e comercial, como gerente e diretor
para o mercado latinoamericano.
Trabalhou 4 anos como autônomo,
ligado a projetos de desenvolvimento tecnológico. Atualmente é
responsável pela administração de
uma empresa de investimentos em
São Paulo.
Diretor adm.adjunto
Floriano Salvaterra
Dutra Neto, Engenheiro Eletrônico,
formado em 1993,
cursando MBA em
Gerência de Empreendimentos na
FGV RJ. Possui 4 anos de experiência em gestão de projetos na área de
controle do espaço aéreo. Atuou em
implantação, operação e manutenção de sistemas de telecomunicações e eletrônica, bem como atuou
na área de automação industrial.
Coordena o Grupo de Desenvolvimento de Carreira da AEITA Rio.
Diretor financeiro
Tomás E. Ratzersdorf, ELE-59, 71
anos, aposentado,
residente em SJC.
Trabalhou 17 anos na
Ibrape (Philips) e 11
anos na Embraer, em
ambas como Gerente de Marketing.
Foi vice-presidente da AEITA em
2000-2001 e diretor administrativo
em 2006-2007, responsável pela
coordenação da Secretaria, pelo controle financeiro e pela coordenação
gráfica e editorial de O Suplemento.
Diretor financeiro adjunto
Carlos Roberto
Teixeira Netto, 56
anos, aposentado,
residente no Rio de
Janeiro. Engenheiro
Eletrônico, Turma de 1974. Pós-graduação: Produção UFRJ-COPPE e
Administração FGV-CEAG. Trabalhou
30 anos no Grupo Shell, sendo 10
anos em T.I. e 20 anos em Finanças.
Atualmente, atua como diretor/conselheiro voluntário na Visão Mundial
e CDI. Em 2006 e 2007, como
facilitador na AEITA Regional Rio.

Conselho Fiscal
José Jaétis Rosário,
Aer-80, 49 anos, ANAC
(aguardando nomeação e posse, aprovado
no Concurso para esta
Agência). Atuação Profissional na
Área de Marketing e Planejamento
Estratégico - 23 anos nesta área.
Trabalhou nas empresas: Embraer (14
anos), Helibras, CTA, Indústria Farmacêutica JP em Ribeirão Preto, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto como
sub-secretário de Planejamento e
Prefeitura Municipal de São José dos
Campos como Gerente do Programa
São José Empreendedora. Professor
Universitário da FATEC, UNIVAP, INEA/
IBTA desde 98, das disciplinas de Marketing, Empreendedorismo e Gestão
Estratégica. É diretor administrativo
adjunto da AEITA (2006-2007).
Roberto Thiele, Engenheiro de Aeronáutica
graduado em 87 pelo
ITA, com pós-graduação em Gerência de
Telecomunicações pela FEA/USP e
Administração de Negócios pela BSP/
SP. Possui 20 anos de experiência
na montagem e gestão de empresas
de prestação de serviços intensivos
em tecnologia. Atuou nas áreas de
gerência geral, vendas, marketing e
operações em empresas nacionais
e multinacionais, principalmente nos
setores de telefonia celular e comunicação de dados, inclusive internet.
Dirige a Value4Net www.value4.net
desde 2003, e a Result Brazil www.
result.com desde 2006. Participa de
várias associações, incluindo a AEITA,
IBGC (Governança Corporativa) e
CEBRI (Relações Internacionais). Trabalhou na concepção e fundação da
FCMF durante sua primeira atuação na
AEITA. Reside no Rio, casado, com 2
filhos, e adora velejar e ir ao Maracanã.
Daniel de Albuquerque Cardoso, 33 anos,
residente em São
Paulo. Engenheiro de
Computação, Turma
de 1996. MBA pelo INSEAD (França),

Turma de 2002, 11 anos de carreira em
consultoria de Alta Gestão, Marketing e
Planejamento Estratégico, em empresas de Bens de Consumo, Bancos e
Telecomunicações. Atualmente é Diretor
de Planejamento Estratégico de uma
operadora de Telecomunicações.
Francisco Kommisar
del Campo, 44 anos,
Turma 90, residente em
São Paulo, com carreira
em empresas como Ford
Motor Company, Polaroid
Corporation e General Electric. Atualmente é sócio-diretor da Gebramed – Distribuidor da GE Healthcare.
Fabiano José Horcades
Pegurier, Engenheiro
Eletrônico, Turma 58. Na
realidade, só pratiquei a
profissão original de 1959
a 1962, quando trabalhei para a Siemens,
como engenheiro de vendas em telecomunicações até 1961 e mais um ano na
Diretoria de Rotas Aéreas, na manutenção
de equipamentos de auxílio à navegação
aérea. De 1963 a 1973, trabalhei em
planejamento industrial e econômico.
Paralelamente, servi ao Instituto Brasileiro
de Siderurgia. De passagem, em 1970,
fiz o curso de Engenharia Econômica da
antiga Escola Nacional de Engenharia. De
1973 a 1994, dediquei-me à administração de empresas da área de mineração
e de metais não ferrosos. De 1994 em
diante, mergulhei na área acadêmica: fiz o
mestrado em Economia na FGV/EPGE, de
1994 a 1998, e comecei a ensinar Economia em 1997, primeiro na Univ. Santa
Úrsula, até 2000 e, de 2001 até hoje, no
IBMEC. Em 2007, concluí o doutorado de
Ciência Política do IUPERJ.
Paulo Ribenboim, ELE58, 72 anos, aposentado,
residente no Rio de Janeiro. Fez carreira na área
das telecomunicações,
inicialmente na Siemens e posteriormente na Embratel, Telebrás e Ministério
das Comunicações, exercendo diversas
funções técnicas e gerenciais. Essa é a
primeira oportunidade de participar da
Diretoria da AEITA.
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Entrevista

AEITA conquista Fernando Coelho
Em sua primeira entrevista como presidente eleito da AEITA, Fernando Coelho (59) fala das motivações que o levaram a disputar a
eleição para a Diretoria da Associação e de seus planos para o próximo período.
O Suplemento - Em seu depoimento, que consta do Programa da Chapa
Integração e Futuro, você explicou os
motivos que o levaram a concorrer à
Diretoria da AEITA. No entanto, a sua
aproximação da Associação é recente. O que o motivou a se aproximar
da AEITA e, consequentemente, da
comunidade iteana?
Fernando Coelho - É culpa do
Tomás! Em alguma conversa que tivemos, em 2005, perguntou se não queria fazer parte da Diretoria da AEITA.
Ele tinha sido diretor em 2000-2001
e estaria concorrendo de novo. Topei
e entrei como conselheiro. Foi uma
eleição disputada e saíram algumas
farpas entre os candidatos. Quando
percebi estava defendendo o Sidney,
estava envolvido. O Sidney, logo que
assumiu, fez um giro pelas regionais e
pediu que organizássemos aqui no Rio
um encontro com iteanos. Como era
da Diretoria eleita, organizei e lá estive.
Gostei da reunião, vi muitos que não
via há muito. Participei e estava fisgado. Participo da comunidade há algum
tempo, sendo que o veículo que usei
foi a ITANET.
O Suplemento - A Regional do Rio
de Janeiro foi a que melhor se estruturou e a mais atuante nos últimos
dois anos, a partir da visita do presidente da AEITA, Sidney Nogueira,
que teve como objetivo, justamente,
reativar e incentivar as atividades
das regionais. Qual é a fórmula desse sucesso?
Fernando - Alguma sorte minha e
muita competência de outros. Aos 69

Fernando Coelho (T59)

anos senti que precisava trazer gente
mais nova para liderar a AEITA Rio. JF,
Roberto Thiele, o Colnaghi me indicaram nomes. Um deles foi o Carlos Roberto Teixeira Neto. Alguns recusaram
o convite, o Teixeira aceitou. Acertei
na competência invulgar do Teixeira. Ativo, conciliador, independente e
criativo é como o vejo. Simpatizei com
ele e fizemos uma dupla. Ele agia e eu
apoiava. Trouxemos algumas figuras
que começaram a fazer a diferença.
Cito o Eduardo Fontes, o Elemento,
que tem sido muito atuante, na surdina. O Floriano Salvaterra que abraçou o Grupo de Desenvolvimento de
Carreira e desenvolveu. Tivemos um
apoio muito grande do Tercio Pacitti,
que cedeu sua casa para algumas reuniões e mostrou-me o ITA de ângulo
diverso. Começamos muito bem, pois
os palestrantes foram muito bons. O
primeiro foi o Carlos Henrique Moreira, EL59 e atraiu muitos pelo que representa como um iteano muito bem
sucedido. Curioso é que a AEITA Rio
é auto sustentável. De novo o Teixeira,

Espaço para
empresa de iteano

%
0
6
de desconto

sobre os preços de tabela
do Suplemento.
Basta estar em dia com a
anuidade da AEITA.

Nesteespaço
de 1/8 pag.
empresas de
iteanospodem
anunciarseus
produtos ou
serviçospara
outros 4.000
iteanos.

Informe-se com a Secretaria e aproveite esta oferta especial!
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organizadíssimo, coordenava, fazia crachás
e cobrávamos a participação com um envelope onde as pessoas
colocavam o dinheiro,
cheque, faziam troco
e funcionava, simples
e DC. E os convidados também! Gosto
de escrever e comecei
a fazer um resumo da
reunião divulgando na
ITANET e teve boa aceitação. Mas por
trás está a organização dos nomes e
atualização dos iteanos que o Teixeira
e Floriano fizeram e fazem. Recebemos apoio da AEITA que soltava notas
no Suplemento e no site AEITA Online.
O Suplemento - Esta nova Diretoria da AEITA inovou em sua composição, integrando membros do RJ
e de SJC. Até então, as diretorias
anteriores sempre foram majoritariamente de SJC ou SP. Você acha
que essa idéia poderá ser aplicada
nas próximas gestões, combinando
membros da “base” (SJC) com de
outros estados?
Fernando - Faço votos que sim.
Gosto da diversidade. Acredito que
tem que ter uma base forte em São
José dos Campos. Este é um desafio,
pois somos pioneiros tendo um presidente carioca que mora no Rio. Temos
que dar certo e passar o bastão para o
próximo com a AEITA um pouco melhor do que a recebemos, que já foi um
pouco melhor que a anterior e assim
por diante. Sou contra reeleição e já

sei que não serei candidato a presidente na próxima eleição.
O Suplemento - Assim como a
AEITA conseguiu motivar as regionais, que caminhos deverá seguir
para se aproximar e incentivar os
iteanos mais jovens a participar das
atividades da Associação?
Fernando - Não sei. A pura verdade é essa. E precisamos descobrir
como trazê-los. O Sidney, o Tomás, o
Teixeira e muitos outros têm opiniões e
precisamos acertar o nosso caminho.
Garanto que estamos tentando.
O Suplemento - Neste seu primeiro contato com a comunidade iteana,
como presidente eleito, que mensagem gostaria de deixar?
Fernando - Que estou curtindo
este contato com os iteanos! A minha experiência na Regional Rio foi
excelente. Tenho recebido o apoio de
muitos, por e-mail, no SO e por aí vai.
É uma ótima sensação. Preciso e vou
querer o apoio de todos. Temos uma
ótima equipe na Diretoria. Temos uma
diretoria de união de ontem com amanhã. Temos continuidade. Queremos
inovar, se possível sem rupturas e
conservando o que foi e é bom. Seremos transparentes. Temos que trabalhar bem. Gostaria de manter um
esquema de comunicação constante
com todos. Nós iteanos precisamos
fazer por merecer uma AEITA ótima.
E de agora em diante, minha opinião
será formada consultando a Diretoria.
Falarei então como presidente da AEITA. E às vezes como iteano, e deixarei
muito claro quem está falando.

Histórias para
Contar...
Os associados da AEITA em dia com
a anuidade 2007 que ainda não receberam o livro Histórias para Contar, Amigos
para Encontrar, edição 2007-2008, podem solicitar seu exemplar à Secretaria
da Associação, ou retirar nas regionais
Rio (Carlos Roberto Teixeira – teixeira.
carlos@terra.com.br) ou São Paulo (Hiroaki Kokudai – hirokok@uol.com.br ou Luiz
Murta – luizagmurta@gmail.com)

ITA Informa

Inscrições no vestibular crescem 27%
O vestibular 2008 do ITA teve um acréscimo de 27% nas inscrições em relação
a 2007, segundo estatísticas fornecidas pelo Instituto. Do total ainda extra-oficial
de 7.100 inscritos, 1.536 são mulheres, 3.042 são optantes à carreira militar,
3.455 são não-optantes e 603 são treineiros. São Paulo se mantém na liderança
em número de candidatos, seguido do Rio de Janeiro, São José dos Campos e
Fortaleza. As mulheres se mantêm na casa dos 21% do total de inscritos.
Confira e compare os dados:

Candidatos
Carreira militar
Não-optantes
Treineiros
Mulheres

Inscrições
2005
2004
7.118
7.998

2006

2007

2008

7.217

5.558

7.100*

47,5%

44%

44%

40,4%

42,8%

47,5%

50%

48%

5%

6%

8%

52,5%
7,1%

48,7%
8,5%

20%

21,3%

21,5%

20,9%

21,6%

*Número extra-oficial

(%)
hida na inscrição
Especialidade escol
2007
2006
2005
2004
37
33,7
31,9
32,6
Aeronáutica
16,5
16
18,3
17,7
Eletrônica
19,7
22,5
22,6
24,4
Computação
20,2
21,1
20,5
18,8
Mec. Aeron.
6,6
6,7
6,7
6,5
Infra-Estr. Aeron.

2008
35,6
15,4
20
20,7
8,3*
onáutica

*Engenharia Civil Aer

Bancas Examinadoras

Banca
Manaus-AM
Belém-PA
Fortaleza-CE
Natal-RN
Recife-PE
Salvador-BA
Brasília-DF
Goiânia-GO
mp
Ca o Grande-MS
Cuiabá-MT
Belo Horizonte-MG

Juiz de Fora-MG
Rio de Janeiro-RJ
Vitória-ES
São Paulo-SP
-SP
São José dos Campos
P
Campinas-S
Bauru-SP
Ribeirão Preto-SP
SP
São José do Rio PretoSantos-SP
Curitiba-PR
Londrina-PR
Florianópolis-SC
Porto Alegre-RS

Total

2004
52
213
357

2005
85
188
381

2006
87
218
475

2007
51
156
463

2008
114
256
504

60
250
196
203
344

36
256
208
242
264

75
231
220
193
252

64
162
140
164
218

98
101
406
113
872
160
1826
811
457
148
238
120
393
187
169
224

92
86
396
130
813
193
1398
673
375
133
199
118

78
54
292

93
340
173

78
91
381
96
837
182
1527
745
328
125
185
110
108
283
117

95
244
240
234
219
118
119
362
112
791
143
1324
711
362
116
162
112
111
268
142

68
178

87
186

7.998 7.118

7.217

78
726
115
1136
582
277
87
122
73
96
176
80
48
120

81
160

5.558 7.100

Humor à Vela
Por Francisco Galvão

Pousos fora... em pistas...
O PP-ZUM e a IPE
em Curitiba

voei mal, e além do “Areia” também
o Penteado, piloto do Rio de Janeiro
(que depois trocou o vôo à vela por
acrobacias) completou a prova com
tempo inferior ao meu.
Fechei o campeonato em terceiro,
mas mantive a tradição: com o PTZUM eu nunca pousava fora de pista...
mesmo sem saber que era uma pista!
E assim foi, até que no sábado
de Carnaval de 1985, decolei em
Ipuã rebocado pelo “Piper PA-18” de
nosso clube que sem que eu fosse
informado, estava sendo pilotado
pelo então Ten. Chester (hoje piloto
da Embraer), recebendo sua primeira instrução de reboque dada pelo
nosso piloto Adolfo.
Em plena decolagem, a uns 40 m
do chão, o motor parou, ao que consta devido ao fechamento da torneira
de combustível erroneamente posicionada.
Para completar (um acidente nunca
resulta de uma única causa) eu havia
desviado os olhos do avião para poder
abrir o fecho da janela de ventilação
da cabina, que havia travado, e que no
ZUM ficava lateralmente e abaixo de
minha cintura.
Quando olhei novamente para
frente não vi mais o avião! Olhando
para os lados também não! Finalmente
o localizei a uns 30 m abaixo de mim
já pousando no final da pista que em

Ass ______________________

Ipuã só tem 1200 m terminando numa
valeta, seguida de cerca, estrada, e linha de força!
Havia perdido 3 preciosos segundos! Desliguei o cabo e entrei numa
curva para a esquerda super fechada
para não me chocar no morro que
ladeia a pista, e mantendo o nariz
em baixo para não estolar. Foi o meu
primeiro e último pouso fora de pista
com o PP-ZUM!
Aliás, não pousei! Bati! Bati num
brejo ao lado da pista de Ipuã, derrubado por um galho de uma embauveira
que agarrou a ponta da asa esquerda,
quando eu já me considerava pousando e livre daquela inesperada “pane de
motor”, algo do qual nem mesmo os
pilotos de planador, estão livres!
Felizmente saímos todos vivos. Ilesos saíram ambos os pilotos do Piper,
que teve a cauda quebrada ao cair de
ré na valeta existente no final da pista,
graças a um perfeito “cavalo de pau”,
comandado pelo Adolfo.
E eu depois de dois dias de Carnaval internado no pronto-socorro de
Caçapava, vendo chegarem de madrugada foliões fantasiados e em coma
alcoólico, consegui ser resgatado
quase que à força por minha esposa,
para ir aguardar em casa a recuperação e cicatrização dos pontos na face
e no couro cabeludo.
Mas o PP-ZUM... Foi perda total!

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___
Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico
ao remetente - para uso dos correios

O PP-ZUM
pousando em seu
vôo inaugural em
Curitiba

eu vira passar no través. Fiz 180 graus,
e voltando cruzei com o “Areia”, que
sem entender o que estava acontecendo chegou a circular para verificar sua
posição concluindo, como mais tarde
me contou, que eu devia ter “pirado”
com a fumaça da fogueira.
Cheguei ainda alto (500 m) em
Cristalina, mas por mais que procurasse e checasse todas as referências no mapa, não encontrava a pista
de pouso. No local previsto havia
apenas um grande terreno arado com
uma espécie de “estradinha” em sua
parte sul.
Seu “varadista”, pensei comigo
mesmo: abortou a prova para não
pousar fora, e é isto que agora vai ter
que fazer!
Escolhi a melhor parte da “estradinha” e entrei no tráfego. Só ao abrir os
freios no meio da reta final é que avistei vários pneus cortados alinhados de
cada lado da “estradinha”! Cober tos
de pó eram praticamente invisíveis do
alto, e eu, sem perceber, estava pousando exatamente no que era a pista
de Cristalina.
O piloto do “Ipanema” que veio me
rebocar de volta para Luziânia, trouxe
também a notícia de que justamente
o “Areia” tinha sido o único a completar a prova e agora liderava a Classe
Olímpica. Era impossível não ficar
remoendo: Se ele havia completado,
eu com um planador 10% superior
também o teria feito! No dia seguinte

Em ___/___/___

Meu PP-ZUM era um planador de
madeira, um dos 130 “KW1” construídos pela IPE (Indústria Paranaense de
Estruturas), mas incorporando modificações como: fuselagem dianteira de
fibra de vidro, trem retrátil, asa com
“winglets”, e bordo de ataque laminar,
que lhe davam um planeio de 1/32,
desempenho 10% superior aos demais “KW-1” de série.
Com ele pude me dar ao luxo de
sempre completar todas as provas em
campeonatos e não mais pousar fora
de pista. Uma primeira exceção, ou
quase isso, foi no campeonato brasileiro de 87 em Luziânia (GO) numa das
raras provas de 300 km já disputadas
na classe Olímpica.
Nesse vôo eu estava sendo seguido de perto pelo piloto de Bauru
conhecido como “Areia”. Logo após
o primeiro ponto de virada, nós dois
conseguimos ser “catapultados” de
200 m para 2500 m girando sobre
uma violenta queimada de cana-deaçúcar, e no início em meio a pedaços
de folhas ainda em brasa flutuando em
meio à fumaça!
De lá, depois de voar por 30 km
sem achar mais nada de aproveitável, e embora já estivesse com quase 200 km percorridos, achei que as
condições em frente não iriam permitir
completar a prova, e que eu acabaria
pousando fora de pista.
A única alternativa ainda ao alcance era a pista de Cristalina, cidade que

