
Desde que a administração do H-8 deixou de ser responsabili-
dade do ITA, passando para a PASJ (Prefeitura Aeronáutica de 
São José dos Campos), no final de 2009, várias mudanças têm 
sido implementadas nos alojamentos, causando polêmicas, de-
sentendimentos e desconforto entre alunos e o CTA.  Nesse 
contexto, a AEITA se posiciona como voz conciliadora e pos-
sível intermediadora do diálogo, para que a tranquilidade seja 

restabelecida e os 
alunos possam se 
concentrar no esco-
po principal de sua 
permanência no ITA: 
sua formação pro-
fissional e pessoal. 
Pág. 7
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E mais

Bolsa ajuda 
alunos carentes
Uma parceria entre o ITA, a AEITA e a AASD (Asso-
ciação Acadêmica Santos Dumont) possibilita aos 
alunos carentes receber uma bolsa em dinheiro e 
outros benefícios que o ajudam a se manter durante 
o curso. Conheça a iniciativa e veja como você pode 
colaborar na pág. 8

NF’s 
Paulistas: 

saiba como 
doar

A AEITA apoia a construção da 
Casa de Repouso Nosso Lar, 
que irá abrigar 180 idosos em 
São José dos Campos. Dentre 

as formas de captação de 
recursos para esse projeto está 

a doação de cupons e Notas 
Fiscais Paulistas. Basta encami-
nhar os documentos via correio 
diretamente para a instituição. 

Pág. 8

O CASD Vestibulares, administrado por alunos do 
ITA, vem se aperfeiçoando a cada ano, não só 
na área educacional e pedagógica, mas também 
na sua gestão e administração. Em encontro 
realizado em março, a Diretoria se reuniu para 
discutir o Planejamento Estratégico para 2010. O 
curso registrou 225 aprovações em universidades 
públicas, totalizando 1.323 aprovações nos 
últimos dez anos. Pág. 10

Site.gratuito.orienta.sobre.
finanças.pessoais

Manter o controle das finanças fica muito 
mais fácil quando se tem uma ferramenta 

amigável para registrar suas receitas e 
despesas. Melhor ainda se essa ferramenta 
disponibiliza gráficos e análises que mos-
tram onde você está gastando seu dinheiro 
e onde seu orçamento estourou ou ficou 

dentro do previsto. Tudo isso está disponível 
no site Minhas Economias (www.minhase-
conomias.com.br), idealizado, desenvolvido 

e administrado por iteanos. Pág. 5

Imagem do H-8 extraída do Google Maps

Mudanças no H-8 causam polêmica

CASD.Vest.se.profissionaliza

Diretores e professores do CASD Vest: pensando estrategicamente para ajudar o próximo

Márcio Migon (T93) e Sérgio Varella (T78)

Regional.São.José
Com a palestra “O Desenvolvimento da Indústria 

Aeroespacial no Brasil - Qual o papel de um banco 
de desenvolvimento?”, ministrada pelos colegas 

Márcio Nobre Migon (T93) e Sergio Bittencourt Varella 
Gomes (T78), a Regional São José deu início à sua 

programação de atividades para 2010. Pág. 6
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Cheguei no H-8 em janeiro de 
1989. Em pânico. Achava que iria me 
dar mal em algum trote. Bixo...

Lembro do Emílio Kawamura e 
do Uchoa, da 92, orientando sobre os 
apês junto com uma turma de colabo-
rativos chacais, pessoas que abriram 
mão de algum tempo de férias com 
suas famílias para ir nos “importunar”. 
A visão ingênua de bixo não conseguia 
enxergar o que estava por trás daquela 
nobre atitude. Aquelas eram algumas 
das pessoas com as quais você podia 
e poderia realmente contar em todos 
os momentos, fáceis ou difíceis, bons 
ou maus, na risada e na dor, seriam al-
guns dos meus grandes amigos.

Antes de ir para o 227 após uma 
“piruação” super bem organizada 
pela COHAB-CASD, morei no 309. Lá 
já moravam 3 veteranos. O Fabiano 
Rosa, capixaba, um Deus 5º anista da 
T89. A 89 acabava de voltar da CV, 
nós escutávamos no quarto ao lado 
os papos sobre a Europa, imaginando 
se teríamos o mesmo brio para sobre-
viver até o fim do 4º ano e merecer 
tal prêmio. E de vez em quando ainda 
conseguíamos pescar algo sobre as 
escolhas de emprego, onde cada um 
queria e iria trabalhar, e as razões das 
escolhas. Alguns já faziam estágios 
remunerados em empresas de porte, 
outra realidade chocante, e ao mesmo 
tempo instrutiva para um reles bixo. 
Por causa do Fabiano, que escutava 
incansavelmente “She sells Sanc-
tuary” do “The Cult”, fui mudando 
gradativamente minha afinidade mu-
sical, até então bem pouco eclética, 
e bem mais conservadora. No sar-
cófago moravam dois colegas do 2º 
ano (T92), o Chupa Limão e o Canal, 
este também conhecido como Cocô, 
que naquele ano aprendeu violão. Ele 
é o famoso compositor de “Cabeção 
Severo Filho”, uma paródia de uma 
música do Legião Urbana. Eu e o Pitta 
(o colega da 93 que estava no mesmo 
quarto do 309) escutávamos atentos 
às dicas de como não entrar pelo 
cano logo no 1º ano, e acompanha-
mos as diferentes perspectivas nas 
escolhas da linha profissional, uma 
decisão que deveríamos amadurecer 
para tomar ao final do 2º ano.

O Cegonha, o Caverna, o Muylaert 
e mais um time da RUSD descobriram 
minha paixão por Astronomia e me 
“intimaram” a participar do noticiário 
RUSD todas as terças-feiras. No noti-
ciário eu falava depois do Zé Antônio, 

um 5º anista, que abordava esportes. 
Por falar em esporte, num belo dia fui 
flagrado, na quadra entre o B e o C lan-
çando uns arremessos, pelo Yoshimu-
ra, um japa da T90. E o Yoshimura en-
tão foi no meu apê, e me “convocou” 
a treinar junto com o time de basquete. 
No basquete conheci o Willer da 90, o 
Rabelo da 92, e mais um time de co-
legas da graduação e também da pós. 
E tive contato com o Prof. Marson, que 
além de técnico de basquete merece 
muitíssimo o título de mestre. Eu virei 
monitor do time de basquete, entrei pra 
Atlética, guiado por Esteves e Saulo 
(ambos 91), Pópulo (92), entre outros.

Na sala de xadrez, conheci entre 
outros o Sarkis e o Oyama, ambos da 
92. No encontro musical, o incansável 
Barroso e a boa música dos irmãos 
Areal (Beatles), na sala da musculação 
o Jaeger, na sala de música o Margraf 
e seu teclado, na sala de revistas onde 
tinha o totó (ou pebolim) o Dalmás, na 
sala de sinuca o Sugimoto, o multiatle-
ta da multicampeã da OI, a T91.

Assistindo na TV do Hall do B a 
lutas do Maguila, ou aos jogos da copa 
do Brasil (fui expulso do H-8 depois 
que o Grêmio goleou o Flamengo por 
6 x 1), ou vendo os debates da eleição 
presidencial de 89, lembro de estar 
lado a lado conversando com o C2, 
com o Bixinho, com o Barba, com o 
Xico, o Xixo, Toni, Buda, Pipoca, Azeka, 
Joka, Gongon, Blau-Blau, etc, etc.

Eu comecei a entender como 
funcionava o CASD, e admirava como 
heróis os caras que trabalhavam pela 
comunidade. O Euben da 89, o João 
Fausto da 90, o Guaranha da 92. Não 
só eles, mas todas as pessoas que 
seguravam a onda dos departamen-
tos, do DID, do CR, do DOO. Lembro 
das conversas enriquecedoras com 
o Euclides, com o Bonfante, e com 
o mesmo carinho, das partidas de 
Combate com o Truts. 

Os anos foram passando, e en-
tão foram aparecendo as novas tur-
mas, fui migrando de bixo a veterano 
em meio ao sufoco das provas. Na 94 
veio o Shibao, um antigo colega de 
cursinho. No 224, surgiram os vizi-
nhos Ênio, Serapião, Gustavo e Már-
cio Boi, todos da 95, os inseparáveis 
companheiros de café. 

Um ano depois veio a 96 do Pa-
ganini (com apelido auto-explicativo), 
as latidas do bem humorado Caju, a 
vontade de fazer do Feres, as lições 
dos ponderados Clóvis e Marçal. Com 

a 97, conheci o Shailon, o Conrado, o 
Nicolau, muita gente boa que ajudou 
demais a Atlética, e de brinde ganha-
mos um super pivô de basquete, o 
Natanael. Com a chegada da 98, além 
do H-8 ganhar o incansável Jamil, 
adotamos dois bixos para nosso apê, 
na vaga do já formado Bebum, o Algo-
dão e o Ormonde. Com a 98 conheci 
ainda o Poodle, o Raduy, o Musgo, o 
Verri, o Calcinha, etc. Puxa, eu, enfim, 
estava no 5º ano, e já me achando su-
per maduro com meus vinte e poucos 
anos. Quisera eu ter mais tempo para 
conversar com aqueles “meninos”, 
que hoje estão arrebentando em em-
presas por aí afora. Ainda bem que 
eu nunca fui tão arrogante a ponto de 
depreciar um bixo do 1º ano, aprendi 
muito com eles.

Com o André Guadalupe da 97, 
organizamos Triathlons, com o Glas-
berg da 95 recuperamos o obser-
vatório astronômico do ITA, com a 
ajuda do Lorenzo, Moraes e França 
(92) criamos o Torneio da Semana da 
Asa, quanta lembrança boa. No ITA, 
o contato com professores que nun-
ca estiveram na mesma sala de aula 
que eu, o sempre amigo CJ, o sem-
pre disponível Moura Neto, o sempre 
respeitoso Adade, o sempre presente 
Wolney e tantos outros. 

Eu lembro do Prof. Euclides, 
então reitor, presente na largada da 
VOCTA, com o 5º ano todo vestido de 
mulher. Lembro que depois de errar a 
cesta mais feita do mundo num jogo 
de basquete pela olimpíada do CTA, 
quem me remotivou foi um colega 
de time, o Prof. Pazini. Isso para não 
falar dos que não eram “professores”: 
o Sgto. Cosme do CPOR, sempre 
presente para nos ajudar com a OI, a 
Sirleyde da AEITA, sempre se esfor-
çando para azeitar a relação entre o 
CASD e a AEITA, a Iolanda, secretária 
da reitoria, sempre paciente conosco 
e nossas iniciativas, o Ivan da ADC, 
que nunca desistia de canalizar um 
pouco do talento dos iteanos para o 
xadrez. Àquela altura era difícil classi-
ficar este contato como indispensável 
ao que sou hoje, mas agora posso 
endossar isso sem pensar.

Pessoal, desculpem-me. Eu lem-
bro de muita coisa, mas mesmo assim 
eu esqueci um milhão de pessoas, e 
ainda mais, os amigos que não citei fo-
ram justamente os que moraram comi-
go, ou foram de minha sala de aula, ou 
de minha turma. Mas este último des-

lize eu cometi intencionalmente. Para 
demonstrar que o H-8 oferece muito 
mais do que conhecer os 4 ou 5 que 
moram no mesmo quarto que você, 
ou são do mesmo estado, da mesma 
cidade, da mesma sala de aula, ou da 
mesma turma. São pelo menos 1000 
pessoas com as quais você conviveu 
entre 1 e 5 anos, aliás, mais do que 
conviver, você pôde conhecê-las em 
detalhes, acompanhar seus melhores 
e piores momentos, e vice-versa. O 
H-8 é nossa casa no CTA, e a partir 
dali se tem incontáveis experiências 
imprescindíveis, uma real aprendiza-
gem, com N exemplos positivos de 
como ser, agir e se comportar.

Acredito cegamente que um texto 
como o que escrevo possa ser escrito 
pela imensa maioria dos iteanos, com 
outros nomes, outras datas, outras 
histórias interessantes. Ele pode ser 
escrito por todos os que se orgulham 
do ITA, e vêem com carinho os anos 
que lá investiram.

Iteano fala muito de network, 
mas sabem de uma coisa: dane-se o 
network. É legal você esbarrar com co-
legas de faculdade, em empresas por 
aí, ou nos aeroportos Brasil afora, mas 
isto é muito mais do que ganhar um 
precioso tempo na bolha capitalista, e 
aumentar as chances de fechar alguns 
negócios ou melhorar de emprego. O 
principal é ter muitas histórias reais pra 
contar para pais, filhos, familiares, ami-
gos e colegas de trabalho. Histórias de 
rir e de chorar. Lembrar de gente que te 
inspirou e continua te inspirando, ami-
gos dignos que conviveram realmente 
com você e te conhecem da cabeça 
aos pés, da maior das virtudes ao mais 
vergonhoso defeito. Quem viveu o H-8 
de coração nunca pensou em network, 
mas tem a maior rede de contatos que 
se pode pensar, sem esforço. Este é 
um elo que interrompe reuniões, al-
moços, jantas, visitas, conferências, 
por meios aparentemente sem sentido 
algum para quem não esteve lá. Pre-
ciso exemplificar? Pessoas que nunca 
se viram, nunca souberam que a outra 
existia, e quando se encontram, agem 
como se conhecessem há anos. Só o 
H-8 tem toda esta energia.

Das pessoas que conheci na 
vida, a maioria das mais brilhantes e 
capazes eu conheci no H-8. Mas isto 
é muito pouco. Muitas dentre as mais 
éticas, as mais abnegadas, as mais 
equilibradas, as mais patriotas, as 
mais engraçadas, além dos melho-

res escritores, dos melhores poetas, 
dos melhores músicos, dos melhores 
atletas, dos melhores organizadores 
de eventos, dos melhores amigos de 
verdade eu também conheci no H-8. 

Não há ITA sem H-8. Esta frase 
é bem mais profunda do que parece. 
Pois há outra anterior a ela que todos 
também conhecemos: O ITA não forma 
meros engenheiros, forma homens, 
forma líderes. Pois nesta árdua tarefa o 
ITA tem um mega-parceiro: o ambiente 
do H-8. No H-8 está o filtro, lá estão 
muitos dos melhores exemplos que 
teremos na vida, e alguns dos piores. 
Muitos dos momentos mais felizes, 
e lamentavelmente alguns dos mais 
tristes. E tudo isso nos faz crescer 
como pessoas, ou será que estou tão 
enganado assim? Será que tudo que 
levamos do ITA é o diploma de uma 
excelente faculdade de engenharia? 
Claro que não, convenhamos.

No meu H-8 dos anos 90 já se 
falava em setorização, uma estratégia 
de colocar, juntos, alunos da mesma 
turma, separados por ordem alfabéti-
ca, ou por afinidade, algo que todos 
os bixos, num primeiro momento, 
evidentemente queriam. Foi feito com 
a Turma 94, mas felizmente não foi 
adiante. Os iteanos se acomodariam, 
e agrupados de uma maneira lógica 
que corrobora para a meta principal, 
que são os estudos, entrariam na 
zona de conforto, e não seriam capaz 
de estimar o que deixariam de agregar 
aos seus 5 anos de sacrifício acadê-
mico: o valor das pessoas.

Agora se escuta falar de reformas 
no H-8, e quem sabe até um novo alo-
jamento, super-moderno. Ótimo, quero 
saber mais, quero sempre o melhor 
pro ITA. Mas no que pode um grato ex-
aluno tentar contribuir? No meu caso, 
muito pouco, mas invisto aqui algumas 
palavras para, mesmo chato, pedir que 
se considere uma humilde opinião: que 
se pondere muito antes de levar adian-
te qualquer tentativa de setorizar o H-8. 
Redução de custos e simplicidade ad-
ministrativa são argumentos de incon-
testável autoridade que qualquer enge-
nheiro consegue entender e aplaudir na 
defesa desta tese. Entretanto, há um 
argumento que só engenheiros do ITA 
conseguem avaliar, e este não tem ab-
solutamente nada a ver com economia 
de dinheiro e agilidade administrativa. 
É um argumento estratégico, e talvez o 
mais estratégico de todos.

O H8 tem parte da alma do ITA, 
senão, ouso, a maior parte dela, e isto 
deve ser preservado, custe o que custar. 
Por favor, considerem este valor intangí-
vel, sem dúvida um dos mais relevan-
tes que a instituição gentilmente pôde 
brindar a todos nós nestes 60 anos. 
Gerações de ex-alunos interessados no 
melhor para o ITA agradecem. 

Futuros alunos continuarão a se 
graduar competentes engenheiros. O 
que se quer garantir é que continuem 
a se formar homens melhores. E o 
melhor, neste caso, é deixar que o H-8 
continue a desempenhar seu papel na 
história.

Daniel Fonseca Lavouras – 
“Bagual” (T94)
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cartas e farpas

secretaria

O SuplementO

“Prezados Senhores, gostaria de in-
formar que o endereço para o qual está 
sendo enviado o jornal da AEITA, em 
nome do Sr. Luigi Spacino Scarminio, 
não está correto. O atual endereço é 
(NR: endereço ocultado para manter a pri-
vacidade do colega). O endereço para o 
qual está sendo enviado o jornal é dos 
pais do Luigi, em Londrina. A propósito, 
que escreve é o pai do Luigi. Não que 
não goste de receber o jornal, pelo con-
trário, tornei-me um leitor do mesmo, 
particularmente quando a notícia ou re-
portagem refere-se à empresa NEIVA. 
A razão é que até aos 17 anos morei 
a 150 metros da fábrica da NEIVA em 
Botucatu e convivi com muita história 
desta empresa: tinha primos que traba-
lhavam lá, hoje aposentados, e fui em 
vários churrascos nas festas de fim de 
ano da empresa e nos lançamentos de 
algumas aeronaves, no aeroporto de 
Botucatu. Éramos de família sem muito 
recurso, mas tínhamos uma boa quali-
dade de vida, já que o restante da famí-
lia tinha sítios e fazendas na região. O 
que faltava mesmo era o dinheiro vivo. 
Uma das formas que eu conseguia al-
gum dinheiro era vendendo sucata de 
alumínio, ferro e cobre que coletava 
dos descartes da empresa. Num “ne-

gócio” mais avançado fui vendedor de 
cachorro quente na porta da NEIVA, 
que uma das minhas tias fazia, cujo 
filho (meu primo) trabalhava na empre-
sa. Assim às 15h30 estava lá eu, um 
garoto de 12 anos na década de 60, 
com uma cesta na porta de saída da 
empresa vendendo sanduíches para os 
funcionários. Não era muito fácil pois 
tinha que entregar o sanduíche, fazer 
o troco e ao mesmo tempo controlar a 
entrega e o recebimento. Várias vezes 
voltei para casa com menos dinheiro 
que os correspondentes sanduíches 
que entreguei. Mas foi uma boa lição de 
vida. O dinheiro eu usava para comprar 
livros em uma livraria que ficava na Rua 
Amando de Barros, quase na esquina 
da então Praça da Concha Acústica. Os 
livros eram da editora Saraiva, feitos 
com um papel simples de cor marrom 
claro no formato livro de bolso, de for-
ma que eram baratos.  Foi daí que vim 
a conhecer dezenas de escritores por-
tugueses e brasileiros e tornei-me um 
viciado em leitura e em sentir prazer 
em escrever, que mantenho até hoje. 
Jamais imaginei na época que teria um 
filho interessado em aviões desde os 5 
anos de idade, que viria a fazer o cur-
so de Engenharia Aeronáutica no ITA e 
trabalhar na Embraer. Em dezembro de 
2009 passei com o Luigi em frente ao 
portão da NEIVA e contei a ele minha 
história dos sanduíches e das sucatas. 
Estavam ali duas gerações consecuti-

vas ligadas por tão diferentes, mas am-
bas dignificantes, relação com aviões. 
Obrigado e se desejarem podem publi-
car estas minha reminiscências. 

Prof. Jair Scarmino, Diretor da 
AINTEC - Agência de Inovação Tecno-

lógica da UEL

eSclarecimentO 

“A minha turma do ITA, a dos en-
genheiros de 1973, está realmente 
se movimentando para viabilizar uma 
cerimônia de descerramento de sua 
placa comemorativa no E0. Entretan-
to a notícia publicada no Suplemento 
de janeiro/fevereiro de 2010 (nº 91) 
pode levantar fantasmas que esperava 
já devidamente exorcizados. Como já 
divulgado através da wikITA, através 
depoimentos meus à minha turma, em-
bora tenhamos nos formado no período 
de 1969 a 1973 (o coração dos “anos 
de chumbo”) encontramos no ITA um 
ambiente de liberdade muito maior do 
que o que ocorria fora dos muros do 
CTA naqueles dias. Atribuo ao Prof. 
Lacaz, nosso reitor à época, e ao Cel 
Paulo Victor, diretor do CTA, o ambien-
te pacífico que permitiu o nosso pleno 
desenvolvimento intelectual e humano 
durante nossa formação. As divergên-
cias devido aos diferentes pontos de 
vista existiam, mas não impediram que 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 







tivéssemos um curso da mais alta qua-
lidade devido à presença de um corpo 
docente qualificado e dedicado ao en-
sino e à pesquisa em áreas de ponta 
e ao nosso empenho. Nosso curso foi 
“puxado”, sofremos muito para dar 
conta das séries, dos labs e das mui-
tas provas que fizemos durante nossa 
estada no ITA, mas valeu a pena. Na 
verdade mais do que “eles” não terem 
permitido, “nós” é que não procuramos 
indicar nosso paraninfo (que agora es-
tamos escolhendo), já que estávamos, 
no final do curso, voltados muito mais 
para fora, para exercermos nossa pro-
fissão e começarmos nossa contribui-
ção à Sociedade que havia viabilizado 
e custeado nossa formação superior 
pública, através dos impostos pagos 
por todos os brasileiros. Espero que 
esses comentários complementem a 
abordagem, que acredito inadequada, 
dada à notícia estampada no Suple-
mento e que possamos realizar nossa 
cerimônia com o apoio da direção do 
ITA e assim resgatar o nosso amor ao 
ITA do qual temos as nossas melho-
res lembranças, mas que tem mantido 
afastado uma boa parte de nós, do seu 
convívio, por não reconhecer nossas 
diferenças de visão em relação ao valor 
que teve a escola para nós mesmos e 
para o país.” 

Paulo Ignácio Fonseca 
de Almeida (T73)

• Depósito / DOC / Transferência:

Banco: ABN Amro – 356
Agência:.0845
Conta.corrente: 4703545-3
Titular:.Associação dos Engenheiros do ITA
CnPJ: 53.318.408/0001-72

IMPORTAnTE:.Assim que efetuar o 
depósito, favor enviar o comprovante de 
pagamento via fax (12) 3941-2633 ou 
e-mail: aeita@aeita.com.br

Anuidade
Veja as opções e valores para pagamento da sua anuidade 2010:
Valores: R$ 160,00 - pagamento único
 R$ 200,00 ou mais, para quem puder contribuir com quantias mais elevadas

Novos boletos foram enviados em maio. Caso não tenha recebido, entre em contato com a secre-
taria e solicite o seu.

Temos outras opções de pagamento:

Prestação.de.Contas
Confira o balancete do 1º bimestre de 2010:

A AEITA oferece às turmas o apoio à contratação de 
serviços para a confecção de placas. Os interessados 
devem entrar em contato com a Secretaria por telefone 
(12) 3941-4002 ou e-mail: aeita@aeita.com.br 

• Cartão VISA - basta enviar para a AEITA:

• Nome:   • Turma:   • Número do Cartão:
• Código de Segurança:
• Data de Validade:   • Valor:

Também é possível pagar em até 2 vezes no cartão 
de crédito. Para que os dados de autorização de 
débito em seu cartão transitem por canais segu-
ros, você pode se cadastrar no www.zmailservice.
com, que é um serviço gratuito de encriptacão. 
Seus dados serão desencriptados na AEITA.

Confecção.
de.placas
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entrevista

Astronauta x marqueteiro
Daniel Geiger Rocha Campos, 

gerente geral da Procter&Gamble 
do Peru, entrou no ITA pensando 
em ser astronauta. E saiu de lá mar-
queteiro, segundo ele mesmo conta 
em sua página no wikITA (www.
aeita.com.br/wikITA). O gosto pelo 
marketing surgiu da experiência em 
vários cargos ocupados na ITA Jr. 
Ainda hoje, ele aplica os conheci-
mentos adquiridos na empresa jú-
nior, em suas funções atuais. Leia 
a seguir a entrevista desse colega 
que soube aproveitar e usufruir tudo 
de bom que a escola oferece, além 
do excelente curso de graduação 
em Engenharia.

O.Suplemento.-.Qual.foi.a.sua.
trajetória,.desde.a.formatura.até.o.
presente.momento?

Daniel. Geiger. Rocha. Campos 
- Quando me formei, em dezem-
bro de 94, já era estagiário em 
marketing na P&G desde julho. 
Decidi seguir carreira lá apesar de 
ter conseguido uma cobiçada vaga 
na McKinsey e também um con-
vite para fazer pós-graduação em 
propulsão no Georgia Tech. Gostei 
muito do propósito e da cultura da 
empresa, das pessoas e sobretudo 
de ser pago para fazer análises, ter 
idéias e executá-las. Trabalhei na li-
nha Vick por três anos e depois fui 
promovido a gerente das marcas de 
detergente em pó que adquirimos 
em 1997, da Bombril. Em 2000, fui 
transferido para a sede da empresa, 
em Cincinnati (OH, EUA) para ser 
gerente global da marca Ariel para 
países em desenvolvimento. Tive a 
oportunidade de viajar pelo mundo 
em um momento onde o foco das 
empresas se movia mais e mais 
para esses países, que ainda nem 
eram chamados de emergentes. 
Comecei também a formar uma es-
trutura para marcas populares, que 
não existia, e hoje tem um outro ite-
ano liderando (Thales Soares, ELE 
99). Regressei ao Brasil em 2002 
promovido a Diretor de Marketing 
da área de limpeza, inicialmen-
te apenas para o Brasil e depois 
para todo o Cone Sul, adicionan-
do Argentina e Chile. Saí do país 
novamente no final de 2005 para 
assumir a mesma categoria no Mé-
xico, nosso maior mercado na AL. 
Em maio do ano passado assumi 

minha primeira posição de gerência 
geral, no Peru. Este é um país em 
que a P&G entrou há 54 anos e hoje 
é uma das principais multinacionais. 
E tenho, como vizinho, outro iteano: 
o Marcio Andreazzi (AER 82), geren-
te geral da P&G no Chile. 

O.Suplemento.-.Como.foram.as.
suas.outras.experiências.no.exte-
rior,.em.relação.à.atual?

Daniel.Geiger - Viver no exterior 
é uma experiência muito rica, mas 
muito desafiante, tanto para o pro-
fissional quanto para a sua família. 
Quando fui para os EUA, passava 
1-2 semanas por mês viajando. Fui 
a vários países da Ásia, Europa do 
Leste, África e América Latina ver 
em primeira mão, e participar, de um 
processo de globalização onde havia 
agora mais interesse em entender e 
satisfazer as necessidades únicas 
destes consumidores, e não somen-
te adaptar produtos existentes ao seu 
uso. Muita inovação que hoje chega 
aos países desenvolvidos nasceu aí. 
Foi muito interessante, mas ainda 
bem que eu ainda não tinha família... 
No México e agora no Peru eu es-
tou com minha esposa e filhas, e é 
fundamental dedicar tempo a elas. O 
que mais aprendi nestes países tem 
a ver com o desafio de liderar pes-
soas de culturas diferentes e com 
uma história organizacional muito 
diferente da que eu vivi no Brasil. 
Conheço muitos brasileiros fora que 
são muito críticos com relação aos 
profissionais de outros países, vivem 
reclamando das suas equipes. Creio 
que existe uma tendência de medir 
os outros pela nossa própria régua, 
e isso gera frustração. Para mim, o 
grande desafio é descobrir como li-
derar, motivar e crescer pessoas di-
ferentes de você e entre si para poder 
tanto entregar os resultados de curto 
prazo quanto criar um berço para 
futuros diretores locais. No aspecto 
pessoal, uma experiência no exterior 
une muito a família e prepara seus 
filhos para o mundo. Minha filha de 
cinco anos fala português, espanhol 
e inglês fluentemente, e está se alfa-
betizando nas três línguas ao mesmo 
tempo. Isso não tem preço. Mas so-
mos brasileiros e temos saudade da 
família, dos amigos e do nosso país, 
então tem que administrar este lado 
também. Eu sempre digo: a gente na 
vida pode ter tudo o que quer, mas 

não ao mesmo tempo... 
O.Suplemento.-.Em.sua.página.no.wi-

kITA.(www.aeitaonline/wiki),.você.diz.que.
entrou.no.ITA.“querendo.ser.astronauta”.
e.saiu.“marqueteiro”..Você.não.é.o.único..
Muitos.iteanos.trabalham.hoje.na.área.de.
marketing..Você.acha.que.todo.iteano.tem.
um.pouco.de.marqueteiro?.Por.que?

Daniel.Geiger - Todo mundo que sonha 
em ser astronauta tem muito de sonhador, 
e acho que todo marqueteiro também. São 
pessoas que pensam primeiro no possível, 
só depois em como é o caminho para che-
gar lá. E os que chegam até o ITA e se for-
mam aí são pessoas capazes e perseveran-
tes o suficiente para realizar seus sonhos 
apesar das dificuldades. Um marqueteiro 
é também um grande generalista, alguém 
que tem que misturar continuamente ciên-
cia e arte, lado esquerdo e direito do cére-
bro, para poder analisar oportunidades de 
mercado e desenhar estratégias, mas tam-
bém desenvolver idéias e promoções criati-
vas e que causem impacto. Muitos iteanos 
são assim, vêm ao ITA estudar engenharia 
de ponta mas também são muito criativos e 
se destacam na área social da comunidade 
(CASD, Atlética, etc.). 

O. Suplemento. -. Como. a. experiência.
da.ITA.Jr..influenciou,.ou.influencia.a.sua.
atuação.profissional?

Daniel.Geiger - Muito. Não fosse a ITA 
Jr. eu hoje provavelmente teria seguido meu 
plano original de ser cientista e tentar ir pra 
NASA. A ITA Jr. me mostrou que eu podia 
estar intelectualmente desafiado e estimu-
lado lidando com temas empresariais, e 
curtindo muito trabalhar com e liderar ou-
tras pessoas. Sou de uma família de mé-
dicos, artistas e professores, e trabalhar 
em empresa nunca foi algo que eu tivesse 
como modelo a seguir. Quando o Herbert 
e o Jun me convidaram a integrar o grupo 
que fundou a ITA Jr., eles mudaram a mi-
nha vida porque abriram meus olhos para 
uma área também fascinante. Eu queria 
ser cientista-engenheiro para entender “o 
universo” e criar novas formas de intera-
tuar com ele; como marqueteiro-executivo 
eu faço o mesmo, mas com “as pessoas” 
(consumidores, profissionais, etc.).   

O.Suplemento.-.Você.tinha.muitas.ati-
vidades. extra-classe,. durante. o. período.
em. que. cursou. o. ITA.. Acha. importante.
esse. envolvimento. do. aluno. em. outras.
atividades?. É. possível/viável. conciliar.
tudo.isso.com.os.estudos?

Daniel. Geiger - Foi fundamental para 
mim, e acho um desperdício quem passa 
pelo ITA sem aproveitar ao máximo este 
lado da experiência de estudar lá. Me atre-

vo a dizer que uma das maiores di-
ferenças na formação que um aluno 
tem no ITA versus uma universidade 
tradicional é essa: a facilidade e o 
tempo para se dedicar a tantas ativi-
dades extra-classe que te ajudam a 
se conhecer melhor e ter varias ex-
periências que te ajudam no começo 
de uma vida profissional. Quando me 
formei já havia sido gerente de proje-
tos e diretor de uma microempresa de 
consultoria, onde participei da criação 
e do recrutamento, do treinamento do 
staff e da prospecção de clientes, do 
planejamento estratégico e da busca 
de apoio para operar. Também tinha 
sido parte de um time de futebol de 
salão vencedor, encontrávamos tempo 
para treinar 2-3 vezes por semana e 
competir uma outra. Tinha conseguido 
melhorar o cardápio do rancho influen-
ciando o militar responsável e com um 
orçamento limitado. Quando fui fazer 
entrevistas de emprego e me pergun-
tavam sobre minhas experiências em 
liderança, em buscar soluções, em 
capacidade de gerar resultados com 
recursos limitados, etc., eu tinha mui-
to mais para contar que os alunos de 
universidades tradicionais que iam da 
classe para a casa dos pais... 

O.Suplemento.-.Pretende.voltar.a.
viver.no.Brasil?

Daniel.Geiger - Com certeza. Por 
um lado, queremos que nossas filhas 
tenham uma identidade brasileira como 
nós tivemos, e para isso estar no Brasil 
quando elas tiverem 10, 12 anos é im-
portante. Também temos saudades da 
família, dos amigos e das coisas que 
só temos no Brasil. E, pessoalmente, 
quero poder restituir ao país o muito 
o que eu recebi na minha formação, 
sendo o ITA o melhor exemplo. Como, 
exatamente, ainda não sei... mas tenho 
que estar aí para fazê-lo.

Ficha técnica

Nome: 
Daniel Geiger Rocha Campos (T94)

Idade: 37 anos
Cargo atual: gerente geral da 

Procter&Gamble do Peru

4 O Suplemento nº 92



iteanos

• 4.300 exemplares distribuídos em todo o Brasil e no exterior
• Público-alvo diferenciado, formador de opinião
• Mais de 60% dos leitores ocupam cargos de liderança

• Contato: Edvânio Silva  
• edblessed@gmail.com  
•  tels.: (12)  8145-6610 / 8812-8062

Quem.são.os.idealizadores
Marcelo Kimura é diretor da empresa 
Auspex, onde gerencia equipes de 
alto desempenho em projetos de 
desenvolvimento de softwares. Paulo 
Sain é consultor na área de finanças 
e Décio Kimura presta consultoria em 
áreas como tecnologia da informação, 
sistemas e implementação de 
softwares ERPs (“Enterprise Resource 
Planning”, particularmente SAP).

Site gratuito orienta finanças pessoais
A crise econômica mundial de 

2008 não atingiu o bolso dos brasilei-
ros com a mesma intensidade verifi-
cada na Europa e nos Estados Unidos. 
Pelo contrário. Na época, o crediário 
fácil, com prazos extensos para paga-
mento, estimulava os consumidores a 
gastar, seduzidos por prestações de 
R$ 20 para a compra de um eletro-
doméstico, 72 meses para pagar um 
automóvel, ou parcelas de imóvel infe-
riores a valores de aluguel. 

O resultado dessa festa não poderia 
ser outro. Após a febre do consumismo 
sem controle, veio a ressaca do endivi-
damento. O site gratuito Minhas Econo-
mias (www.minhaseconomias.com.br) 
surgiu nesse contexto, com o objetivo 
de oferecer a todos os públicos uma 
ferramenta de educação financeira. 

Os autores dessa iniciativa são 
os iteanos Marcelo Kimura e Décio 
Kimura, da T93 (não são parentes!), 
e Paulo Sain, da mesma turma, mas 
que deixou o ITA no 2º Fundamental 
para cursar Administração na EAESP/
FGV. A equipe conta ainda com o Gui-
lherme Kaster (T03), responsável pela 
coordenação da equipe de desenvolvi-
mento do site.

“Desde os tempos do ITA tínha-
mos uma queda pela área econômica 
e a vontade de montar um empreendi-
mento juntos”, conta Décio. “Começa-
mos a dar apoio a amigos e familiares 

em questões financeiras e percebe-
mos a grande lacuna que existe nes-
se campo, até mesmo entre pessoas 
com ótimo nível de escolaridade”. 

Da simples idéia de disponibilizar 
uma planilha eletrônica que pudesse 
ser baixada e preenchida, o projeto 
evoluiu para um site bem mais com-
pleto e abrangente. Além de registrar 
na planilha suas receitas e despesas, 
o usuário pode visualizar gráficos e re-
latórios que mostram para onde está 
indo seu dinheiro (vestuário, saúde, 
casa, escola etc) e onde ou seu orça-
mento prévio “estourou”. “Queríamos 
fazer um trabalho socialmente relevan-
te”, afirma Décio Kimura.

E não se deram por satisfeitos. 
“Apesar do constante aumento de 
cadastros (20% a 30% ao mês, des-
de maio de 2009), concluímos que 
somente a ferramenta não seria sufi-
ciente para que alguém conseguisse 
mudar o seu comportamento, passan-
do a controlar sua vida econômica de 
maneira efetiva. Seria preciso educá-
lo financeiramente”. Foi então criado 
um blog com textos apostilas e dicas 
de economia – tudo gratuito.

O passo seguinte foi desenvol-
vimento de um curso presencial em 
Educação Financeira, com ênfase em 
públicos de baixa renda, o qual já está 
sendo aplicado e continuamente me-
lhorado através de parcerias. “Nosso 

intuito, agora, é ampliar 
cada vez mais o universo 
de indivíduos e famílias 
beneficiados”, diz Décio.

Inclusão social
Aí vem a pergunta que 

não quer calar: como o site 
se mantém? Os criadores 
afirmam não ter interesse 
em cobrar por essa ação 
de verdadeira inclusão so-
cial (ou financeira?), porém, 
têm algumas estratégias em 
vista: identificar empresas 
que acreditem na importância 
da educação financeira para a 
sociedade e estejam interessa-
das em apoiar esta causa atra-
vés de patrocínios e parcerias 
diversas; desenvolver metodo-
logia de ensino, conteúdos e 
capacitação inovadores focados 
em educação financeira de ma-
neira acessível, de modo que possam 
ser replicados para distintos públicos 
(funcionários de empresas, escolas, 
comunidades de baixa renda, esco-
las etc.); veicular publicidade no site, 
porém direcionada às necessidades e 
interesses do usuário e sempre com 
o cuidado de que isto não interfira no 
uso das ferramentas disponíveis.

“Desejamos que as questões eco-
nômicas sejam entendidas e discu-

tidas até por crianças e 
adolescentes, rompendo 
a tradição de que é coisa 
de adulto e restrita a um 
pequeno círculo de privi-
legiados. A família pode 
e deve debater aberta-
mente seus problemas 
financeiros, planejar seu 
futuro e buscar soluções 
em conjunto. O país vai 
dar um salto de qualidade 
em seu desenvolvimento 

quando todos conseguirem assumir 
as rédeas de sua vida econômica, 
entender o que se passa nesta área, 
participar e consumir de forma cons-
ciente”, conclui Décio. 

Segurança
O Minhas Economias trabalha com 

os mesmos mecanismos de seguran-
ça utilizados por bancos e realizadores 
de transações financeiras via Internet. 
Porém, o mais importante é que o Mi-
nhas Economias parte da premissa do 
anonimato do usuário. Para fazer o ca-
dastro, a pessoa usa um e-mail e tam-
bém uma senha específica para aces-
sar o Minhas Economias. Em nenhum 
momento é solicitada alguma informa-
ção que possa direta ou indiretamente 
ligar o e-mail à pessoa e identificá-la 
no uso do site. Não é necessário dar 
o nome completo, dados bancários 
ou números de documentos pessoais, 
como CPF ou RG.

Marcelo Kimura, Décio Kimura e Paulo Sain

ANUNCIE 
SUA MARCA AQUI

O Suplemento: 
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um veículo forte!



regionais

S. José: Palestra do BNDES
A AEITA e a Regional São José rea-

lizaram, no dia 15 de abril, no ITA, a pa-
lestra “O.Desenvolvimento.da.Indústria.
Aeroespacial.no.Brasil.-.Qual.o.papel.de.
um.banco.de.desenvolvimento?”, minis-
trada pelos colegas Márcio Nobre Migon 
(T93) e Sergio Bittencourt Varella Gomes 
(T78), ambos funcionários do BNDES. Na 
oportunidade, foram distribuídos 
exemplares do livro Cadeia Produ-
tiva Aeronáutica Brasileira, orga-

Cerca de 70 pessoas assistiram à palestra no auditório Lacaz Netto; destaque 
para a presença bem vinda dos bixos. No detalhe, o presidente da AEITA, 
Marcelo Dias Ferreira (T94) (centro) agradece aos palestrantes Márcio Migon 
(esq.) e Sérgio Varella (dir.).

nizado por Guilherme Castanho Franco 
Montoro e Márcio Nobre Migon.

A ideia da AEITA é apoiar as ativi-
dades das Regionais com atividades 
(workshops, palestras) itinerantes. Essa 
mesma palestra deverá ser apresentada 
em São Paulo e no Rio de Janeiro.

São.Paulo:.obrigado,.hiroaki.e.Murta!

Depois de vários anos à frente da Re-
gional São Paulo, Hiroaki Kokudai e Luiz 
Murta, ambos T65, decidiram “pendurar 
as chuteiras” e passaram a bola para o 
Fábio Luzo Alves (T92), que conta com 
a ajuda do Hélder Souto Santos (T92). 

A “posse” dos novos coordenado-
res foi realizada no dia 13 de abril, em 
happy hour na Choperia Calhandra. 
Para o dia 11 de maio, estava progra-

AEITA.Rio.retoma.atividades
 

Com o apoio do colega Paulo Ribenboim (T58), a AEITA Rio retomou no dia 19 de 
abril suas atividades em 2010, com uma palestra sobre o Projeto FX-2, ministrada 
pelo Brigadeiro do Ar RR Teomar Fonseca Quírico. Com vasta e longa experiência 
como piloto de caça e participante dos projetos AMX e SIVAM, o Brig Quírico vem 
acompanhando de perto o desenvolvimento do Projeto FX-2 e contou aos presentes 
como a Força Aérea vem atuando desde o nascedouro do projeto até os dias de 
hoje. Estiveram presentes 29 iteanos e mais 6 convidados. Sucesso à Regional!

Hiroaki (T65) e 
Fábio (T92) exibem 
os documentos de 

“transferência de cargo”

mada a primeira atividade da nova 
coordenação: palestra do Gilberto 
Mautner (T93), CEO da Locaweb. 
Aguardem relato dessa incrível his-
tória de uma das mais admiradas 
empresas de iteanos.

Em nome da comunidade itea-
na de São Paulo, a AEITA agradece 
o empenho e a dedicação do Hiro-
aki e do Murta!

Na noite de quinta-feira, dia 29 de 
abril, reuniram-se em um restaurante 
do Recife, Carlos Teixeira (T74), Da-
niel Macedo (T07) e Bruno Fernandes 
(T98). 

A ideia do encontro foi aproveitar 
a presença no Recife do coordenador 
da AEITA Rio, Carlos Teixeira, para en-
vidar esforços no sentido de fundar a 
AEITA Recife.

A Regional terá como principal 
objetivo reunir os iteanos que tenham 
vínculo com a cidade do Recife, coo-
perando com o ITA para o aperfeiçoa-
mento deste, e elaborando ideias que 
induzam ações para ampliar a presen-

10.Sábado.das.Origens.na.Europa
 

Texto de Fabrício Ribeiro (T06) e Gustavo Cabral (T06)

Primavera ensolarada em terras espanholas

Com a finalidade de estreitar os 
vínculos e estimular a troca de experi-
ências entre si, os iteanos que residem 
na Europa realizaram no final de abril 
um evento inédito: um Sábado das 
Origens no Velho Mundo.

A ideia nasceu em 2009, após tro-
cas de e-mails entre iteanos participan-
tes da lista de e-mails ITA Europa (ita-
europa@googlegroups.com). A boa 
ideia gerou uma série de discussões e, 
após algumas votações, culminou na 
escolha de uma cidade e de uma data 
para que o evento se concretizasse.

Assim, no dia 24 de abril de 2010, 
foi realizado o 1º Sábado das Origens 
na Europa em Barcelona, Espanha. 
Dez iteanos de diferentes gerações 
se encontraram para um almoço com 
muito bate-papo, vinho e boa comida. 
Eles saíram de diferentes localidades 
(Inglaterra, Alemanha, Suíça, Itália e 
Espanha), mas com um mesmo objeti-
vo: passar um agradável fim de semana 
em Barcelona com amigos iteanos que 
a maioria conhecia somente por e-mail.

Os participantes do encontro foram: 
Jorge Fukuda (T79) - Vitoria-Gasteiz, 
Espanha, Augusto Oliveira (T01') - Bris-
tol, Inglaterra, Augusto Cuginotti (T01') 
- Barcelona, Espanha, Andresa Prata 
(T02) - Barcelona, Espanha, Lucas Car-
doso (T05) - Madrid, Espanha, Fabrício 
Ribeiro (T06) - Madrid, Espanha, Gus-
tavo Cabral (T06) - Aachen, Alemanha, 
Augusto Langer (T06') - Basel, Suíça, 
Igor Kadota (T10) - Roma, Itália e Mar-
los Cunha (T12) - Aachen, Alemanha.

O encontro também contou com a 
presença de familiares e foi realizado 

no restaurante Miramar, em Montjuïc, 
com uma bela vista da cidade. A reser-
va do local ficou por conta de Andresa 
Prata e Augusto Cuginotti, que moram 
em Barcelona. Além do adorável am-
biente que a cidade proporciona, o sol 
ajudou a criar um clima excelente para 
o evento juntamente com o calor da 
primavera européia.

Após o almoço, os iteanos mais 
aficionados seguiram para o estádio 
Camp Nou para assistir ao jogo da 
primeira divisão espanhola, Barcelo-
na contra Xerez. Outros foram para 
um passeio por Montjuïc, visitando 
o castelo, o estádio olímpico, a vila 
olímpica, o Museu Nacional de Arte da 
Catalunha e, por fim, o show da Fonte 
Mágica de Montjuïc.

Durante a noite, alguns foram para 
um bar para continuar o bate-papo, 
mas desta vez acompanhados de cer-
vejas e tequilas. Quem ainda tinha fô-
lego, seguiu para as famosas "fiestas" 
de Barcelona.

Segundo os participantes, esta foi 
uma ótima oportunidade para se re-
cordar os saudosos tempos do ITA e 
para integrar um pouco mais a comu-
nidade iteana na Europa. O evento foi 
um sucesso e ainda promete se repetir 
por muitas primaveras.

Participe da AEITA Europa
Iteanos residentes na Europa e que 

ainda não fazem parte da lista ITA Eu-
ropa podem acessar o site do grupo. O 
objetivo da lista de e-mails é trocar infor-
mações, contatos e ajudar um ao outro. 
Não fique de fora dos próximos eventos!

Da esq. para a dir.: Bruno, Teixeira e Daniel

AEITA.Recife
ça e o reconhecimento do ITA na so-
ciedade pernambucana.

Interessados em apoiar a funda-
ção da AEITA Recife podem entrar em 
contato com seu coordenador, Daniel 
Macedo (T07), através do e-mail dan.
luanda@gmail.com

6 O Suplemento nº 92



espaço alunos

Não tem sido fácil a vida de quem 
está de alguma forma envolvido com o 
H-8. Primeiro foram as obras de refor-
ma. Depois, a administração deixou de 
ser responsabilidade do ITA, passando 
para a PASJ (Prefeitura Aeronáutica de 
São José dos Campos). Quase junto, 
veio o processo de desocupação dos 
apartamentos pelos formandos e de 
distribuição dos novos alunos nos lo-
cais vagos. Em seguida vieram mudan-
ças administrativas que culminaram 
na publicação, em meados de abril, de 
uma nova Norma Padrão de Ação, bem 
mais restritiva do que a anterior. Em pa-
ralelo, incidentes de cunho disciplinar 
provocaram confrontos desagradáveis 
entre estudantes e o CTA. 

Todos esses acontecimentos, ini-
ciados no final de 2009, vêm provo-
cando, além do desconforto natural 
inerente às circunstâncias, muita po-
lêmica, desentendimentos e atitudes 
extremadas. Uma das principais recla-
mações dos alunos está ligada ao fato 
de que a PASJ não teria respeitado o 
acordo feito com o CASD/CoHab, em 
relação à alocação dos novos alunos 
no H-8. A atitude teria dado início ao 
processo de setorização, rejeitado por 
todos os segmentos da comunidade 
iteana (alunos, ex-alunos, professo-
res, direção do ITA). 

Eles reclamam também da falta de 
abertura para o diálogo e do exces-
so de  rigidez disciplinar por parte da 
PASJ, que estaria beirando os padrões 
militares. Do lado dos alunos, há aque-
les que estão se sentido intimidados e 
amedrontados com a possibilidade de 
serem punidos pelo descumprimento 
das novas regras, que consideram 
abusivas. Outros reconhecem houve 
abusos de ambas as partes, e a PASJ 
tem o dever de tomar medidas para 

H-8: mudanças geram polêmica
AEITA quer contribuir para o diálogo e a busca de soluções conciliadoras

garantir a ordem e a integridade dos 
próprios nacionais. 

O ITA vê com bons olhos o projeto 
de recuperação e ampliação dos aloja-
mentos e afirma estar atento para que 
as normas estabelecidas pela PASJ  
não entrem em conflito com o espírito 
acadêmico que deve predominar no 
H-8 (veja texto nesta página).

Na tentativa de contribuir para uma 
solução conciliadora, que traga de 
volta ao alojamento a paz e a tranqui-
lidade tão necessárias à comunidade, 
para que possa se dedicar ao principal 
motivo de sua permanência na esco-
la - os estudos -, a AEITA passou a 
acompanhar esse processo de mu-
danças. Ouviu representantes de alu-
nos e do ITA, e tentou, sem sucesso, 
conversar com o Ten Cel Int Prefeito 
da PASJ, Haroldo de Oliveira Bonasser.

Todos os canais de comunicação 
da AEITA (AEITA Online, AEITA Infor-
ma, O Suplemento) estão abertos para 
a divulgação de opiniões, sugestões e 
informações que possam ajudar a so-
lucionar os impasses criados. 

As principais reclamações 
dos alunos
• Divisão dos bixos em seu período 

de integração, desrespeitando acor-
do feito com o CASD/CoHab no final 
de 2009

• Expulsão do presidente da Atlética 
do H-8, como responsável pela or-
ganização do jogo Deuses versus 
Bixos (Olimpíadas Internas), durante 
o qual houve queima de fogos de 
artifício 

• Proibição da realização de eventos 
e da guarda e consumo de bebidas 
alcoólicas no H-8

• Má condução do projeto de execu-
ção das obras físicas 

Pró-reitor defende convívio 
entre turmas

O pró-reitor de Administração do 
ITA, Cel Av Celso Guitarrari Filho (T95), 
nunca morou no H-8, mas fez questão 
de que seu filho Bruno Meireles Gui-
tarrari (T13), fosse para o alojamento, 
apesar de a família ocupar uma resi-
dência funcional do CTA. “Eu morei 
no Hotel de Trânsito, mas sentia muita 
falta do convívio com os colegas, prin-
cipalmente aqueles de turmas mais 
avançadas”, conta. “Eu estava sempre 
no H-8, tirando dúvidas, complemen-
tando o que havia visto na sala de aula. 
A convivência no H-8 cria vínculos 
mais fortes às vezes do que com os 
próprios parentes. Por isso, aconselhei 
meu filho a ficar lá”.

Guitarrari afirma que, embora a 
setorização possa facilitar os deslo-
camentos dos alunos por conta das 
obras de reforma, não é uma tradição 
histórica do ITA. “Essa estrutura está 
mais próxima da hierarquia militar, e 
não da acadêmica”, explica. Ela di-
ficulta a integração entre as turmas, 
fundamental para o bom desempenho 
dos alunos”.

Em relação à transferência da ad-
ministração para a PASJ, o pró-reitor 
afirma que o H-8 tem merecido grande 
atenção do Comando da Aeronáutica, 
principalmente no que diz respeito à 
recuperação física e à ampliação dos 
alojamentos. “Não é a primeira vez 
que a administração sai do ITA. Princi-
palmente nesse período de obras, fica 
difícil para nós administrar esses pró-
prios habitacionais. Mas temos acom-
panhado de perto todas as ações da 
PASJ e vamos sempre procurar dialo-
gar quando as questões forem perti-
nentes às funções da escola”. 

    Frases
“Qual deve ser a postura assumida 
pelos alunos frente a essa situação? 
Como deve agir o ITA, defendendo 
seus alunos ou subservientemente 
calando-se? Até que ponto é saudável 
que um berço de idéias e organiza-
ções extraordinárias como o H-8 seja 
submetido a imposições arbitrárias?”

(De um aluno que não quis se identificar, por 
medo de represálias)

“Desde que a Prefeitura assumiu, no 
final de 2009, os alunos, através do 
CASD, têm procurado trabalhar por 
vias diplomáticas, contribuindo com a 
PASJ e tentando defender os interes-
ses comunitários e as tradições justas. 
Até hoje, porém, só o que se conse-
guiu foi a diminuição dos transtornos 
que nos foram criados.”

(Adailton Lopes, T13)

“Qual o H-8 que queremos? Apenas 
um lugar com moradia barata (R$ 
50,00) ou um lugar onde possamos 
maximizar nosso desenvolvimento 
pessoal, estabelecer networking com 
futuros líderes do país e desenvolver 
características diferenciadas como a 
DC e habilidades de liderança e pró-
atividade?”

(idem)

“Não podemos esquecer que, em 
todo lugar onde vivem várias pesso-
as juntas, é necessário estabelecer 
regras de boa convivência, normas 
de segurança e de preservação do 
patrimônio.”

(Aluno que preferiu não se identificar)

“O CASD não está habilitado, bem 
como está fora de sua competência, 
a análise e julgamento de questões 
relativas à administração da coisa 
pública” (…) “compete ao CASD 
extinguir a cultura do trote, que traz 
prejuízos aos alunos e danos aos 
prédios” e “promover a leitura da ICA 
19-5.” (...)

(Trecho de carta do PASJ em resposta a 
questionamentos feitos pelo CASD)

“Futuros alunos continuarão a se 
graduar competentes engenheiros. 
O que se quer garantir é que conti-
nuem a se formar homens melhores. 
E o melhor, neste caso, é deixar que 
o H-8 continue a desempenhar seu 
papel na história.”

(Trecho de depoimento do Daniel 
Fonseca Lavouras (T94) sobre o assunto 

no Editorial da pág. 2)

O que diz a nova NPA
Veja abaixo algumas determinações da NPA-PASJ 28-A:

2.10.PROIBIçÕES
2.10.1.É.vedado.ao.aluno-residente nos apartamentos 
dos prédios H 8A, H 8B e H 8C:
d).realizar.reuniões.festivas,.sem.a.prévia.e.formal.au-
torização.da.PASJ,.nas Áreas de Uso Comum dos pré-
dios H 8A, H 8B e H 8C, destinadas a este fim;
i).utilizar.trajes.incompatíveis.com as Áreas de Uso Co-
mum dos prédios H 8A, H 8B e H 8C;
k).guardar.ou.fazer.uso.de.bebidas.alcoólicas.de qual-

quer espécie nos apartamentos e demais dependên-
cias do H8A, H8B e H8C;
m) fazer uso do apartamento para o recebimento.de.
visitas,.sem.realizar.o.registro do visitante, em livro 
próprio, junto à Administração dos prédios H 8;
E para todas essas e outras a punição é:

2.11. RESCISãO. DO. TERMO. DE. PERMISSãO. DE.
USO.(TPU)
2.11.2 Será emitido o Comunicado de Rescisão de 
TPU quando o permissionário:
e) infringir qualquer das proibições contidas nas alí-
neas de.“a”.a.“p”.do.item.2.10.1 desta Norma. 
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responsabilidade social

1a grande doação de NF Paulista
O colega Pedro John (T59) 

enviou pelos Correios mais de R$ 
4.500,00 reais em cupons e No-
tas Fiscais Paulistas em abril, um 
recorde deste projeto. Os recursos 
estão sendo destinados às obras da 
Casa de Repouso Nosso Lar (leia 
mais sobre o assunto nesta página).

Após o processamento dos 
cupons e Notas pela instituição, até 
7,5% do valor destes podem ser cap-
tados pela instituição para a obra.

Para doar os documentos, bas-
ta não colocar nenhum CPF/CNPJ 
no cupom ou Nota Fiscal emitido 
no Estado de SP e enviar estes, em 
carta simples, para:

Casa de Oração Missionários da 
Luz - Rua Yamaguti, 50, Jd Oriente, 
SJCampos (SP) - CEP 12.236-080

Em seguida, comunicar o envio 
para: aeita@aeita.com.br
 
Atenção ao prazo para 
envio dos cupons e notas

As Notas Paulistas precisam 
ser cadastradas até o dia 20 do 
mês posterior ao da emissão. 
Logo, é interessante que as cartas 
sejam enviadas no encerramento 
de cada mês, para dar tempo de 
traslado pelos correios e cadastro 
dos cupons e notas no sistema NFP 
pela instituição.

Casa de Repouso Nosso Lar
A AEITA transferiu em abril R$ 

2.436,74 para as obras da Casa 
de Repouso Nosso Lar, instituição 
que atenderá 180 idosos em São 
José dos Campos. Agradecemos a 
participação da comunidade e es-
peramos que esta parceria continue 
com ótimos frutos.

A AEITA apoia a iniciativa atra-
vés de:
• doações diretas depositadas no 

FADA (Fundo AEITA de Apoio) 
(veja nesta página como doar)

• recebimento de cupons e Notas 
Fiscais Paulistas sem CPF/CNPJ 
do consumidor (veja notícia nes-
ta página)

• fornecimento de informações e 
viabilização de parcerias para a 
construção

Um.bixo.na.nASA:.
a.comunidade.

ajudou.e.ele.foi!
No AEITA Informa #22, em março, 

solicitamos ajuda da comunidade itea-
na para viabilizar um estágio do Bruno 
Avena de Azevedo (T10) na NASA. Ele 
precisava de passagens, bolsa-auxílio 
e dicas que pudessem ajudar o seu 
desempenho durante o estágio.

A comunidade respondeu pronta-
mente, doando passagens e recursos 
(R$ 1.000,00), por meio do FADA 
(Fundo AEITA de Apoio). Bruno em-
barcou no dia 26/4 para os Estados 
Unidos.

O Bruno é aluno do último ano de 
Engenharia Aeronáutica no ITA, em 
programa de duplo diploma (mestrado 
integrado) no ISAE (Institut Supérieur 
de l’Aéronautique et de l’Espace) na 
França. Com espírito empreendedor, 
ele pretende iniciar em São José dos 
Campos uma empresa na área de Veí-
culos Aéreos não Tripulados.

Como parte desse projeto profis-
sional se insere um estágio conjunto 
no Caltech e no Jet Propulsion Labo-
ratory da NASA, em um tema relativo 
à veículos mais leves que o ar, com 
aplicação direta no projeto do dirigível 
autônomo da NASA para exploração 
de Titã. Esse trabalho será validado 
tanto para o TG do ITA como para o 
MSc do ISAE. O estágio está previsto 
para durar entre 4 e 5 meses, a partir 
de abril.

AssociAção 
AcAdêmicA
sAntos-dumont

Claudio Jorge Pinto Alves, 
Chefe da Divisão de Alunos 

Christiano Sadock, 
Vice-Presidente da AEITA

Leonardo Frisso, 
Presidente da AASD

Como.doar..
para.o.FADA

Para doar qualquer quantia para o Fundo 
AEITA de Apoio, faça um depósito ou DOC 
para a conta:

Assoc..dos.Engenheiros.do.ITA
CnPJ.53.318.408/0001-72
Banco.ABn-Amro/Real.-.Ag..0845
Conta.corrente.0709907-4

Depois envie e-mail para AEITA indicando 
seu nome, sua turma, quantia doada e o 
destino da doação. Você pode optar por ficar 
anônimo e/ou não especificar destino para a 
doação. Nesse caso, a Diretoria da AEITA irá 
decidir pela melhor destinação dos recursos.

Bolsa.AEITA-AASD
Em abril, três alunos carentes do ITA foram contemplados com a Bolsa 

AEITA-AASD. O auxílio é fruto de uma parceria entre: ITA, AEITA e AASD 
(Associação Acadêmica Santos Dumont), que contempla:

• acompanhamento acadêmico 
• repasse de um valor em dinheiro para custear pequenas despesas 
• isenção da taxa H8 
• material de limpeza, para subsidiar custos das faxineiras

Como funciona o projeto

Contribua você também na formação de Iteanos com dificuldades

Visando concretizar um antigo sonho em comum, AEITA e AASD se 
uniram com o objetivo de oferecer uma bolsa regular a alunos carentes, 
de maneira a suprir necessidades financeiras básicas e auxiliar em sua 
formação.  

Atualmente, o ITA levantou que existem 10 alunos carentes no H8. 
Alunos que não possuem condições de bancar sua manutenção como 
aluno do ITA, alguns dependendo inclusive da doação de roupas e assim, 
têm seu desenvolvimento acadêmico e pessoal limitados por razões fi-
nanceiras.

Este ano, a começar no mês de maio, a AEITA e a AASD oferecerão 
uma bolsa mensal para esses graduandos no valor de até R$ 200,00, va-
riando de acordo com as necessidades de cada bolsista. Os fundos para 
o início e manutenção desta serão oriundos de doações da comunidade 
iteana.

Já contamos com o apoio institucional do ITA e estamos estudando 
patrocínios de escolas de línguas e um sistema de mentoring, entre bol-
sistas e alunos do quinto ano. 

Além dos óbvios benefícios a esses colegas que tanto podem con-
tribuir para a nossa comunidade, essa iniciativa visa fortalecer os laços 
da família iteana, bem como a viabilizar uma cultura de doações, ainda 
inédita no Brasil.

Apoio
O pagamento de algumas bolsas já está sendo efetuado, graças a 

algumas doações.
Nosso compromisso com os bolsistas é mensal, assim esperamos 

que as doações sejam regulares até que os bolsistas não dependam mais 
desse auxílio. 

Os beneficiados serão acompanhados pela Divisão de Alunos e por 
colegas da AASD. Estamos mantendo o controle das atividades de cada 
contemplado para que possamos apresentar o impacto da bolsa na vida 
dele.  

O sucesso dessa iniciativa depende do envolvimento de toda a nossa 
comunidade.

As doações podem ser encaminhadas ao FADA (veja nesta página).

Contatos

Para mais informações, estamos prontos a atendê-lo pelo nosso site 
(www.aasd.org.br) ou pelo e-mail bolsa@aasd.org.br

Conheça.mais.sobre.o.projeto.e.

a.Casa.de.Oração.Missionários.

a.Luz..Acesse.http://www.

missionariosdaluz.com.br.e.

www.aeitaonline.com.br.
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iteanos

O “dono da lista da T60”

Um levantamento recente feito 
pelo vice-presidente da AEITA, 
Christiano Sadock de Freitas 
(T04), no Banco de Dados da 
Associação, revelou o perfil atual 
da comunidade iteana. Confira:

São 4935 Engenheiros do ITA 
vivos (fev/2010), dos quais:

Em julho de 2008, ao receber a 
newsletter AEITA Informa #4, Waldecy 
Gonçalves (T60), sentiu-se incomoda-
do com o item 5, que tinha como título 
“Desaparecidos”. O link remetia para 
um texto que convidava os leitores a 
revisar uma lista organizada por tur-
mas, com nomes de colegas suposta-
mente “desaparecidos”. O desconforto 
de Waldecy tinha motivo: “Em junho 
de 2007, atendendo a um apelo simi-
lar publicado em O Suplemento, havia 
enviado informações com cerca de 50 
nomes de colegas de quem fui con-
temporâneo ou com quem trabalhei. 
Ofereci-me também para ser o “dono” 
da lista da minha turma. Ambas ofertas 
formuladas em 2007 foram acolhidas 
por um retumbante silêncio por parte 
da AEITA”, lamenta.

Felizmente, ele não desistiu de aju-
dar e voltou a enviar informações va-
liosas sobre vários colegas, não sem 
antes dar um “puxãozinho de orelha” 
na AEITA, pelo ocorrido em 2007. Para 
buscar os colegas de turma não-loca-
lizados, Waldecy realizou pesquisas no 
Google e em listas telefônicas virtuais 
do Brasil e, em um único caso, dos Es-
tados Unidos. “Em caso mais intrinca-
dos acabei consultando listas de pes-
soas sepultadas em alguns cemitérios. 
A partir dessa base fiz algumas deze-
nas de telefonemas para confirmar se 

os nomes encontrados eram, mesmo, 
de colegas de turma”, conta.

Embora o trabalho tenha sido conclu-
ído com êxito, Waldecy prefere dizer que 
o trabalho está “sob controle”, ao invés 
de “finalizado”. “Um banco de dados, 
por mais simples e pequeno que seja, 
é algo “vivo”, em constante mutação”, 
explica. “Temos um alicerce e, a partir 
de agora, ficou fácil identificar eventuais 
mudanças. Diferentemente das turmas 
mais recentes, a mobilidade dos mem-
bros das turmas mais antigas é muito 
menor. As mudanças são poucas”.

Os dados
Segundo Waldecy, dos 56 enge-

nheiros que se formaram na Turma 
60, 11 faleceram. “Sobre esses 45 
temos TODOS os dados que consti-
tuem a estrutura do banco de dados 
da AEITA, ou seja endereços pessoais, 
profissionais, telefones, endereço de 
e-mail, etc. E temos, com a ajuda da 
turma toda, como registrar mudanças 
que ocorram no nosso meio. Quando 
acontece, repasso a informação, de 
imediato, à secretaria da AEITA, para 
que faça uma validação da informação 
e a registre no banco de dados oficial 
da Associação”. Ele mantém atuali-
zados os e-mails de 43 colegas, pois 
dois não têm computador. 

Desde o início do trabalho, Wal-

4,83% 
campinas e 

região

29,57% 
são Paulo e região metropolitana

Comunidade Iteana por região

16,41% 
sJc e região do 
Vale do Paraíba

11,51% 
Rio de Janeiro 

e região 
metropolitana

4,30%   nordeste 4,30%   sul
29,08%
outros 
(inclusive 
exterior)

decy estabeleceu como fundamentos 
uma estrita observância a bons cri-
térios de segurança e privacidade no 
que se refere aos dados da turma. 

Dos 11 colegas falecidos, conse-
guiu estabelecer contato com 9 famí-
lias, até o momento. “Uma das moti-
vações para a extensão desse trabalho 
se deve à pretensão de envolver as 
viúvas e filhos dos colegas falecidos 
nas nossas celebrações de 50 anos 
de formatura, em fins de 2010. Essa 
parte do trabalho foi particularmente 
gratificante, pois as famílias contata-
das revelaram satisfação ao saber de 
nosso interesse em lembrarmos dos 
nossos colegas falecidos”. Ele conti-
nua pesquisando ainda o paradeiro de 
pouco mais da metade dos colegas 
que participaram da turma mas não se 
formaram com ela. 

A oportunidade de contatos “ao 
vivo” com muitos colegas e com as fa-
mílias dos falecidos ou dos que não se 
formaram foi um dos momentos grati-
ficantes de todo esse esforço, segundo 
Waldecy. “Um sub-produto do trabalho 
desenvolvido foi uma casamento do pro-
jeto com a wikITA. Tendo me auto-defi-
nido “dono” da lista da Turma de 1960, 
assumi o desafio de criar em manter 
uma página da turma da wikITA e ir até 
um pouco além, dando algumas ou-
tras pequenas contribuições pontuais”.

Aos 72 anos, Waldecy é aposentado 
só por dizer, pois administra há quase 
15 anos uma entidade cultural-religiosa 
que inclui a administração de um banco 
de dados de 1.300 nomes. Sua carreira 
profissional começou no ITA em 1956 
como operador do equipamento de pro-
jeção do cinema do CTA. 

Nos anos seguintes foi pianista e 
contra-regra dos shows do ITA e dos 
espetáculos teatrais que aconteciam 
no mesmo local. Em 1959 foi “pro-

32%
do total de quase 5 mil 

engenheiros formados 

pelo ITA ocupam cargos 

executivos ou de 

liderança;

Quem.é.Waldecy.Gonçalves

Os.50.anos
A lista da T60 elaborada pelo 

Waldecy tem sido importante 
para a organização das come-
morações dos 50 anos da turma, 
que acontecerão no final de 2010. 
“Depois de várias iniciativas que 
não tiveram muito sucesso, ini-
cialmente, houve uma grande 
mobilização de vários colegas da 
turma e depois de muitos anos 
(49 anos, para ser exato!) insta-
lamos uma placa comemorativa 
no corredor do E2! Como pano 
de fundo dessa atividade estava 
a celebração do meio centenário 
de formatura…” 

Em março deste ano ocorreu 
uma reunião de planejamento e 
de confraternização em um sítio 
de um dos colegas em São José 
dos Campos. Foram definidas 
datas (27 e 28 de novembro) e 
local (São José dos Campos) da 
celebração. organização com-
posta por quatro colegas: Carlos 
Alberto Barroso de Souza, Car-
los Alexandre Binns, Decio Jo-
sué Fischetti e Newton Dias de 
Almeida. A comissão trabalhará 
nos detalhes do evento.

movido” a Diretor do Departamento de 
Imprensa e Divulgação (DID) do CASD 
e no ano seguinte, “por falta de outros 
candidatos”, foi eleito Presidente. 

Tão logo formado pelo ITA ingres-
sou, como engenheiro aeronáutico, na 
IBM Brasil para trabalhar com compu-
tadores eletrônicos. “Talvez por falta de 
imaginação, trabalhei nessa mesma 
empresa (cercado por mais de uma 
centena de iteanos), por toda minha vida 
profissional, até me aposentar”, brinca. 

Foi diretor da Regional São Paulo 
“numa época bem interessante da re-
cente história do Brasil, lá pelos idos de 
1964 a 1966”. Nos anos 90 foi eleito 
por aclamação como o primeiro presi-
dente estatutário da Fundação Casimiro 
Montenegro Filho. 

Conheça.o.perfil.comunidade
•.732.Oficiais.das.três.Forças.

Armadas.(incluindo.os.da.
reserva).-.os.militares

•.1021.são.Executivos.
•.557.ocupam.cargos.de.liderança
•.10.Reitores,.Vice-Reitores.e.

Chefes.de.Gabinete.da.Reitoria
•.318.estão.no.exterior..
•.565..-.não.sabemos.onde.vivem
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espaço alunos

CASD Vestibulares: empresa de gente grande
Aprovações significativas em 

universidades públicas. Foco na res-
ponsabilidade social. Planejamento 
Estratégico. Se você pensou que es-
sas informações se referem a alguma 
grande empresa da área de educação, 
enganou-se. As ações se referem ao 
CASD Vestibulares (Curso Alberto 
Santos Dumont), instituição sem fins 
lucrativos totalmente administrada e 
coordenada por alunos do ITA.

Desde a sua reativação, em 1997, 
o curso vem se aprimorando e se de-
senvolvendo, não só em número de 
alunos e aprovações, mas também 
nas áreas de gestão e maturidade ad-
ministrativa. Atualmente, o CASD Ves-
tibulares conta com 60 alunos volun-
tários, que atuam como professores, 
plantonistas e administradores.

Em 2010, o curso registrou 225 
aprovações em universidades públi-
cas, totalizando 1.323 aprovações nos 
últimos dez anos (veja quadro). Desde 
2008, atende a 520 alunos da região 
do Vale do Paraíba, em sede própria 
construída na região sul de São José 
dos Campos. 

Planejamento Estratégico
Em março, o CASD Vestibulares rea-

lizou o Planest, seu Planejamento Estra-
tégico 2010, que marcou o início oficial 
da jornada administrativa do período le-

tivo. O encontro, realizado em uma casa 
nos arredores de São José dos Campos, 
rendeu três dias de intensa modelagem 
de ideias. Os 22 novos membros da ins-
tituição puderam conhecer mais a fundo 
a estrutura, os atuais problemas e os 
planos de cada departamento.

Além das apresentações, ocorre-
ram bate-papos com ex-diretores do 
curso, resolução de um case e fa-
bricação de um cartaz em forma de 
árvore utilizando bilhetes com ideias 
novas a serem trabalhadas em 2010.

“Para quem vê de longe, um curso 
de sucesso depende apenas de pro-
fessores e alunos. Para quem partici-
pou do Planest, não há dúvidas de que 
não há crescimento sem uma equipe 
coerente e repleta de motivação”, afir-
mou Daniel Ribeiro Silva, diretor de 
Marketing e professor de Matemática 
do CASD Vestibulares.

Como funciona
O CASD Vestibulares é uma inicia-

tiva dos alunos do ITA que, em parce-
ria com a Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos e outros parceiros, 
tem o objetivo de oferecer uma opor-
tunidade de preparação para os exa-
mes vestibulares àqueles que não têm 
condições financeiras de frequentar 
um curso pré-vestibular convencional. 

Para fazer parte do CASD, o aluno 

Meu nome é Bárbara Roberta Ca-
margo, faço Letras na Universidade Fe-
deral de São Paulo (UNIFESP) e conse-
gui este objetivo com a ajuda do CASD 
Vestibulares.

Estudei no CASD nos anos de 2008 
e 2009 e sei que não é fácil a rotina de 
quem faz cursinho. Mas posso garantir 
que aqueles que lutam até o final, encon-
tram a realização.

Em 2008 eu estudava no CASD e 
fazia o 3º ano do Ensino Médio. Foi um 
dos anos mais difíceis para mim, pois eu 
acordava cedo e ia dormir muito tarde. 
Além disso, era muito cansativo conci-
liar as minhas obrigações da escola e 
as listas de exercícios do CASD. Dessa 
forma, comecei a acreditar que eu não 
era capaz de passar em nenhum vesti-
bular. Entretanto, esse pensamento foi 
desaparecendo com os incentivos que 
eu recebia de alguma forma da Família.
CASD.Vestibulares. E no final do mes-
mo ano, obtive a minha primeira sen-
sação de euforia nesse “universo” de 
provas: passei na Unesp, em Assis. Mas 
em decorrência de problemas familiares 
e financeiros, não fui para Assis.

Em 2009, decidi tentar mais uma vez 
e continuei no CASD, mesmo ouvindo de 
muitas pessoas que eu devia começar a 
trabalhar e parar de “perder tempo es-
tudando”. Enfrentei novamente mais um 
ano difícil. Eu já não tinha mais o proble-
ma de ter que conciliar o cursinho com a 
escola, mas sofria uma pressão feita por 
mim mesma de que eu teria, de alguma 
forma, que passar no vestibular.

Para alcançar este meu objetivo, 
estudei o dobro do que tinha estudado 

no ano anterior; resolvi, praticamente, 
todas as listas de exercícios passadas 
pelos professores; freqüentei as aulas 
aos sábados (no período da manhã e 
tarde) e deixei de ir a festas e encontros 
com amigos, dedicando-me totalmente 
aos estudos.

Novamente fui recompensada pelo 
meu esforço: passei em Letras na Uni-
fesp e Odontologia na Unesp. Como eu 
tinha como primeira escolha o curso de 
Letras, optei pela Unifesp.

Hoje sei que todas as minhas priva-
ções valeram a pena, e que o CASD teve 
um papel muito importante na minha vi-
tória, tornando- se parte da minha vida.

Digo a muitas pessoas que o CASD 
Vestibulares não é mais um cursinho, 
mas sim uma grande família que te ofe-
rece suporte. Porém, apenas estudar 
no CASD não garante aprovação. Para 
passar no vestibular, o casdvestiano tem 
que querer, lutar e estudar muito.

Serei eternamente grata a todos os 
membros dessa família.

Obrigada CASD Vestibulares.

Dedicação e perseverança
Leia a seguir o depoimento de Bárbara Roberta Camargo, 

ex-aluna do CASD Vestibulares:

Aula Inaugural
Felipe Mello e Roberto Ravagnani, radialistas e fundadores da 
ONG Canto Cidadão (www.cantocidadao.org.br) ministraram em 
março a Aula Inaugural de 2010 do CASD Vestibulares, no Auditório 
Lacaz Netto, do ITA. A palestra, intitulada “O ser interessado é 
interessante”, passou uma mensagem de cidadania, perseverança e 
sustentabilidade, de maneira bem descontraída.

precisa ser aprovado no processo de 
seleção, que constitui de uma prova (o 
Vestibulinho) e uma Entrevista de Ren-
da. Os alunos que forem aprovados no 
Vestibulinho, passam pela Entrevista de 
Renda. Comprovada a incapacidade de 

arcar financeiramente com os custos 
de um cursinho particular, o aluno está 
aprovado e poderá cursar o CASD.

Conheça melhor o CASD Vestibu-
lares e saiba como apoiar essa inicia-
tiva: www.casdvest.org.br

Participantes do Planest do CASD Vestibulares discutiram as ações de 2010
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Aprovações.em.universidades.públicas

CASD Vestibulares: empresa de gente grande

Aula Inaugural
Felipe Mello e Roberto Ravagnani, radialistas e fundadores da 
ONG Canto Cidadão (www.cantocidadao.org.br) ministraram em 
março a Aula Inaugural de 2010 do CASD Vestibulares, no Auditório 
Lacaz Netto, do ITA. A palestra, intitulada “O ser interessado é 
interessante”, passou uma mensagem de cidadania, perseverança e 
sustentabilidade, de maneira bem descontraída.
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Um ITA 
naval

O grupo EBX, do empresário Eike Batista, vai 
instalar, em Florianópolis, um instituto de tecno-
logia naval para formar técnicos de nível superior 
para atender, principalmente, a demanda de pro-
fissionais do novo estaleiro que projeta em Bigua-
çu, um investimento de US$ 1,7 bilhão. O instituto 
está orçado em R$ 50 milhões e será no Parque 
Sapiens, no Norte da Ilha. 

O objetivo é formar profissionais em tecno-
logias avançadas ao setor naval, com ênfase no 
ensino de mecânica e informática de alto nível. 
É que além do novo estaleiro da OSX, do grupo 
de Eike, mais dois farão plataformas e navios-
sondas para o setor de petróleo no país, um no 
Rio e outro no Nordeste. 

A nova instituição terá parceria do governo do 
Estado, por meio da Fundação de Tecnologia (Fa-
pesc) e secretarias de Articulação Internacional e 
Assuntos Estratégicos e da Fundação Certi.

Eike Batista tem afirmado que a sua empresa 
OSX Brasil será a “Embraer dos mares”. Sua ideia 
é ter, em Santa Catarina, um centro de excelência 
para o setor naval a exemplo do suporte que o 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) dá para 
a indústria aeronáutica.

Fonte: Diário Catarinense e Folha de S. Paulo

espaço fcMf

Quando se trata de garantir a 
vigilância do espaço aéreo, por 
exemplo, da Amazônia, é muito 
importante dispor de um sistema 
de comunicação e de transmis-
são de dados que permita a troca 
de informações entre vários equi-
pamentos de maneira segura.

Como instituição respon-
sável por projetos relacionados 
ao espaço aéreo brasileiro, a 
Comissão de Implantação do 
Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo (CISCEA), do Comando da 
Aeronáutica, propôs o desenvol-
vimento de um projeto contando 
com pesquisadores do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
e da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 
com o objetivo de proteger os 
dados sensíveis veiculados pelo 
sistema de comunicação embar-
cado em equipamentos importa-
dos pelo Brasil e utilizados para 
proteção do espaço aéreo.

Durante o período de execu-

ITA contribui para o Sistema de 
Comunicação Segura da Aeronáutica 

ção do projeto (2000-2008), fo-
ram realizados cursos no Brasil e 
na sede do fornecedor do sistema 
adquirido, como parte de acordo 
de transferência de tecnologia. Em 
contrapartida, foi instalado no ITA 
um laboratório onde é possível, em 
um ambiente de desenvolvimento, 
simular as condições reais de 
operação dos mesmos rádios do 
sistema. O conhecimento obtido 
permitiu realizar modificações em 
software e hardware do sistema 
de forma a adequá-los à deman-
da nacional e, assim, sua posse 
estar restrita somente ao País.

Concluído com êxito em 2008, 
após todos os testes realizados 
em bancada no laboratório, foram 
iniciados os testes em solo e em 
vôo na Amazônia durante o ano de 
2009 com aeronaves da Força Aé-
rea Brasileira (R-99, E-99 e ALX) 
nas unidades que as operam. 

As atividades possibilitaram, 
também, o treinamento dos ofi-
ciais da Aeronáutica que atuam 

O Ten Cel R1 Aristides Waldir Zanoni 
e o Prof. Nei Yoshihiro Soma

na área operacional para que es-
tejam preparados para o recebi-
mento e aplicação deste sistema 
de comunicação e transmissão 
segura que passará a ser utiliza-
do pela FAB. 

O projeto contou com o apoio 
da Fundação Casimiro Montene-
gro Filho.

A equipe envolvida – gerência 
e coordenação técnica do projeto 
no ITA – foi constituída por seis 
docentes do ITA, quatro da PUC-
Rio e cinco oficiais do Comando 
da Aeronáutica.



Por Francisco Galvão (T59) 

vivências aeronáuticas  (Que o Roberto Pereira não contou em seu livro 
“História da Construção Aeronáutica no Brasil)” 

Um túnel de vento... reumático?

para uso dos correios

Mudou-se	Falecido
Desconhecido	Ausente
Recusado	Não	Procurado
Endereço	Insuficiente
Não	existe	o	número	indicado
Informação	escrita	pelo	porteiro	ou	síndico

Em	___/___/____	Ass	__________________________

Reintegrado	ao	Serviço	Postal	em	___/___/___

Em 62 a NEIVA iniciou o projeto 
de um avião de treinamento, o T-25, 
denominado inicialmente IPD 6201 no 
contrato de desenvolvimento celebra-
do com IPD, que financiou todas as 
etapas de anteprojeto e também as do 
projeto detalhado. Trabalhei em mui-
tas dessas etapas, inclusive nas de 
ensaios de túnel que foram feitos no 
pequeno túnel de vento de madeira do 
CTA, pois as balanças do túnel grande 
ainda não estavam operacionais. 

Para visualizar a transição de esco-
amento de laminar para turbulento usei 
um método que consistia em se obser-
var mudança de cor criada pela subli-
mação de salicilato de metila aplicado 
sobre as superfícies do modelo previa-
mente pintadas com verniz e caolim.

A visualização foi perfeita, mas 
as paredes de madeira do túnel se 
impregnaram do forte cheiro do sa-
licilato, que passou a fazer parte das 
características do túnel. Quatro anos 
depois voltei a trabalhar no túnel, des-
ta vez à noite, para fazer os ensaios 
aerodinâmicos dos perfis de asa que 
foram o objeto da minha tese no curso 

de mestrado que fiz no ITA. 
Aquele cheiro de bálsamo Benguê, 

embora enfraquecido, ainda estava 
por lá, e tratei logo de reforçá-lo com 
os novos ensaios de visualização fei-
tos agora em meus perfis. 

A família NEIVA

O escritório de projetos da NEIVA 
em São José dos Campos se locali-
zava inicialmente na rua Santa Clara, 
e seus funcionários mais do que uma 
equipe, formavam quase que uma ver-
dadeira família. 

Em minha impaciência típica de 
engenheiro jovem, muitas vezes eu 
criticava o que considerava uma lide-
rança excessivamente paternalista do 
Kovacs, mas hoje vejo que ele estava 
certo.  

Dificilmente duas pessoas que 
participaram da NEIVA hoje se encon-
tram na rua, sem que uma velha con-
versa seja restabelecida relembrando 
os “bons tempos”.

Não citarei todos os nomes, por-
que além de serem muitos, a minha 

má memória para nomes me fará 
certamente cometer injustiças, mas 
vou citar alguns como os experientes 
projetistas: Sauer, Avelino, Mendes, 
Arno Paupitz, e outros, que para en-
genheiros iteanos e teóricos como eu, 
Gisel (T55), Escholz (T53), Cummings 
(T-?), etc. foram fundamentais.

Os recursos eram magros e me 
lembro que levei incríveis três sema-
nas trabalhando com uma calculadora 
de manivela para inverter uma matriz 
20x20 de números complexos, para 
calcular a velocidade de “flutter” do 
T-25. 

Claro que nem tudo eram só rosas: 
os que entravam para o ‘time’ tinham 
um certo período de adaptação, e 
também uma ou duas vezes chega-
mos a ficar mais de dois meses sem 
ver a cor do salário.

Quando saiu o contrato de fabrica-
ção de 150 T-25 para a FAB foi uma 
festa! O Neiva e o primeiro escalão 
administrativo da firma viajaram para 
Córdoba na Argentina para conhecer 
as instalações da fábrica militar que 
produzia os aviões daquele país. Mas 

Corrida.de.rua
O colega Kikoaki Kawakami (T76) está reunindo os ite-
anos aficionados da corrida de rua, esporte que pratica. 
O objetivo é montar um grupo para participação em 
eventos. 
Para isso, ele criou uma comunidade no Orkut, intitulada 
Corredores de rua iteanos ITA. “Ser iteano é ter pontos 
em comum. Ser iteano e corredor de rua é ter muito mais 
pontos em comum. Vamos compartilhar eventos, experiên-
cias e, se possível, participar como equipe “AEITA”. Espero 
vocês!”, convida.

a “lua de mel” não durou muito: 
O contrato previa que todos os ma-

teriais de fabricação dos aviões seriam 
fornecidos pela FAB, e esta em plena 
fase de informatização, usou para pro-
gramar as compras dos mesmos um 
programa denominado “Projeto 300”.

Acontece que este era um pro-
grama que fora desenvolvido, para 
programar o suprimento de materiais 
para a manutenção dos aviões!  Co-
meçamos então a receber em grande 
quantidade: latas de graxa, rolamen-
tos, pneus, etc. mas as chapas e 
outras matérias primas essenciais à 
fabricação chegavam em quantidades 
irrisórias! 

O contrato também previa o for-
necimento do trem de pouso do T-25 
pela ERAM, na época uma minúscula 
companhia francesa, escolhida pelo 
Max Hoslte para fornecer o trem do 
Bandeirante.  Foi uma pena, pois os 
trens de pouso de nosso protótipo 
haviam sido calculados, projetados, e 
fabricados pela própria NEIVA. Eu ha-
via feito o projeto do trem de nariz, e o 
Eng. Pillon o do trem principal.

60 anos 
do ITA

Murad Abu Murad (T55), Zeferino Ferreira Velloso Filho 
(T54) e cia. convidam os colegas pioneiros do ITA, que 
vieram do Rio de Janeiro para se formar em São José 
dos Campos, a participarem das comemorações dos 60 
anos de chegada à escola. O encontro será realizado no 
Novotel de São José dos Campos, no dia 22 de maio. 
Informações com o Murad – tel. (11) 3885-1117.


