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E mais

O Sábado das Origens de 2010, a ser realizado nos dias 22 
e 23 de outubro em parceria com o ITA, será um evento em 
comemoração aos 60 anos do ITA em São José dos Campos. 
Estará cheio de novidades, com atrações voltadas para a 
Família Iteana. Confira as novidades deste ano na pág. 3

Prestação de 
Contas do FADA

Dentre as ações implementadas com sucesso pela atual Diretoria da 
AEITA, destacamos o apoio, em plena carga, às ações sociais. Como 
podem ver abaixo, recebemos doações para os projetos ITEANO na 
NASA, Bolsa Alunos Carentes do ITA (as necessidades básicas dos 
alunos do ITA estão sendo supridas, a Bolsa AEITA-AASD-ITA já tem 

seus recursos garantidos até o final do ano de 2010), ajuda humanitária 
ao HAITI (via CNBB), Construção da Casa de Repouso Nosso Lar. Veja 

os valores e destino das doações ao FADA na pág. 6

Regional SP em 
plena atividade

O reitor do ITA, Reginaldo dos Santos, foi o convidado de julho 
da Regional São Paulo. Em junho, os paulistanos receberam 

o Brig Pazini. Para agosto, está programada uma palestra 
do colega Jairo Martins (T74), especialista em cachaça. A 

coordenação desse excelente trabalho é de Fábio Luzo Alves 
(T92), responsável pela maior e mais antiga Regional da 

AEITA, e que tem conseguido manter o pique, com atividades 
interessantes e palestrantes de peso. Pág. 4

EIFE: encontro empresa-
escola do ITA será em 
agosto – Pág. 7

Palestra do reitor Reginaldo dos Santos teve 35 participantes
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Cartaz na entrada do supermercado Vila Real do CTA, que está 
incentivando a doação de NF’s Paulistas para as ações sociais da AEITA
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Caros iteano e iteana,
A AEITA tem procurado atender a 

todas as demandas que batem à nos-
sa porta e também lançado vários pro-
jetos novos.

Quer ter um portifólio de serviços 
aos associados.

Está procurando convênios com 
empresas de bens e serviços que tra-
gam vantagens aos associados.

Começou forte campanha para 
cuidar dos alunos com dificuldades 

financeiras no ITA e está olhando com 
carinho a delicada situação de iteanos 
com problemas de saúde e de bolso 
na terceira idade. Ambos os projetos 
estão sendo viabilizados por doações 
ao FADA - Fundo AEITA de Apoio.

Está organizando em um SdO dife-
rente, inclusive voltado às famílias dos 
iteanos, comemorativo dos 60 anos 
do ITA e com várias novidades.

Acompanha de perto o que se pas-

O DCTA ajudará a 
construção da Casa de 
Repouso e Centro de 
Convivência Nosso Lar, 
projeto apoiado pela 
AEITA, através do Fundo 
AEITA de Apoio (FADA). 
Após a conclusão das 
obras, a instituição 
atenderá 180 idosos em 
São José dos Campos. 
A construção vem ao 
encontro da intenção 
da Associação de 
ajudar os iteanos em 
dificuldades financeiras 
e com problemas de 
saúde. 

Graças à intervenção 
do Brig. Pazini, o 
Supermercado Vila 
Real do CTA também 
aderiu à ação e está 
incentivando seus 
clientes a doarem suas 
Notas Fiscais.

Veja ao lado a íntegra 
dos documentos. Leia 
mais sobre o assunto 
na pág.6.

sa no H8, a reforma, o CPOR e o ITA.
E ainda não tem pernas para alçar 

voos mais longos:
• retomar seu título de Utilidade Públi-

ca Federal;
• promover encontros bimestrais nas 

maiores regionais;
• debater com maior profundidade e 

com especialistas em educação e 
P&D o futuro do ITA;

• descobrir para onde foi a casa do 

CASD em Caraguatatuba ...
Mas novos compromissos impli-

cam em novas despesas, que pre-
cisam ser equilibradas com os pa-
gamentos da anuidade pelos sócios 
pagantes. Assim sendo, contamos 
com a sua ajuda.

Seja um sócio pagante. E colabore 
participando e sugerindo.

NF’s Paulistas
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AeITA INFOrmA

Sábado das Origens comemora 60 anos do ITA 
O Sábado das Origens de 2010, a 

ser realizado nos dias 22 e 23 de ou-
tubro em parceria com o ITA, será um 
evento em comemoração aos 60 anos 
do ITA em São José dos Campos. Es-
tará cheio de novidades, com atrações 
voltadas para a Família Iteana. 

Na sexta-feira haverá o descerra-
mento de placas de Turmas e de uma 
placa em homenagem aos fundadores 
da AEITA. Em seguida, será realizada 
a tradicional Procissão do Profeta e, 
no sábado, haverá o pré-lançamento 
do livro Histórias para Contar, Amigos 
para Encontrar (leia mais sobre o as-
sunto nas págs.4 e 5). 

A programação prevê ainda o lan-
çamento do Anel de Graduação do ITA, 
escolhido por votação online. Haverá a 
concessão do Título de Sócio Hono-
rário da AEITA ao Sr James Pessoa, 

Até o final de 2010 deverão ser criadas três novas Diretorias não 
eleitas – previstas no estatuto da AEITA, visando melhorar e aprimorar 

a administração (Diretoria de Ação Social, Diretoria de Convênios e 
Diretoria de Relação com os Alunos). Seja voluntário desta iniciativa!

Sábado das Origens
Você pretende vir ao Sábado das Origens?

Engenheiro Mecânico, formado pela 
PUC-RIO, e Presidente da Vale Solu-
ções em Energia (VSE), empresa que 
patrocina vários mestrados profissio-
nalizantes do ITA e está financiando o 

Enquetes: confira os resultados
Confira os resultados das enquetes promovidas pela AEITA sobre o Sábado das Origens, Anel e Graduação do ITA e Rede Alumni.

• 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

O Suplemento: 
um veículo forte!

projeto de duplicação das instalações 
da nossa escola. 

No Churrasco, teremos não só a 
boa comida e bebida, como atrações 
e atividades para esposas e filhos, ve-

nha conferir. E evidentemente, promo-
veremos em conjunto com o Bixaral 
excursões ao H-8. Aguardamos você 
para esse Sábado das Origens muito 
especial para a comunidade iteana.

DEnTROFique por

Uma das principais dificuldades enfrentadas pela Diretoria da 
AEITA tem sido aumentar o número de sócios contribuintes e 

aumentar o interesse das turmas mais novas. É preciso criar no 
iteano o sentimento de que o pagamento da anuidade não está, 

necessariamente, atrelado a uma prestação de serviços por 
parte da Associação (embora a Diretoria venha se esforçando 
para isso), mas sim a uma doação espontânea a uma Alumni. 

Durante o Sábado das Origens 2010 
será apresentado o cartão de fidelidade 
da AEITA, que proporcionará descontos 

e vantagens junto a empresas 
conveniadas (redes hoteleiras, empresas 

de locação de automóveis, empresas 
aéreas, restaurantes, escolas etc.).

3,23% - talvez

96,77% - sim

Você gostaria que um pacote para o Sá-
bado das Origens incluindo inscrição, 
passagem aérea, hotel, traslado, fosse 
vendido por uma agência de viagens?

19,37% - indiferente/não 
respondeu

64,51% - não necessita16,12% - sim

Anel de Graduação

Ferramenta para 
pesquisas sem 

comprometer 
a privacidade 

dos indivíduos 
(utilizando-se 

de algoritmo de 
encriptação RSA) - 

8,75%

Integração com as redes sociais mais populares no Brasil (Orkut, 
LinkedIN, Plataforma Lattes e Twitter) para pré-popular e manter 
atualizadas informações sobre iteanos, agregando as redes já 
existentes (facilitando que novos membros as encontrem); - 66,25%

Quais funcionalidades lhe seriam mais úteis?

Comodidade de 
não ter que inserir 
suas informações já 
disponíveis em outros 
lugares; - 11,25%

Autorização prévia para divulgação 
de seus dados para o restante da 
comunidade; - 8,75%

Integração com listas de emails 
do Yahoo Groups, Google 
Groups e outras (basta cadastrar o email 
da AEITA nessas listas que periodicamente 
a AEITA.net comunicará as mudanças 
relacionadas a membros do grupo); - 5,00%

AEITA.net
O que achou da proposta de reunir 
os iteanos e suas redes de relacio-
namentos em um espaço exclusivo?

Ruim - 1,25%

Excelente - 81,25%

Bom - 17,5%

5% - Não

95% - Sim

Você acredita que esta ferramenta 
lhe será útil?

2,5% - Não

97,5% - Sim

Você autoriza a AEITA a fazer a carga 
inicial, com dados de seu cadastro, 
no sistema proposto?

5% - Não

95% - Sim

Você participaria da iniciativa de-
senvolvida por colegas?

Modelo 2 - 28,12%

Modelo 1 - 25,00%

Mod. 3 - 3,12%

Não 
opinaram/não 
concordam - 

28,12%

Modelo 4 
- 15,64%

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

TurmAS

“Nunca pensei que houvesse 
tantos iteanos em Recife. Vivemos 
tão próximos, mas sequer sabíamos 
da existência uns dos outros.” Esta 
foi uma das frases mais faladas en-
tre os 15 iteanos presentes ao 1º 
Encontro da AEITA Recife ocorrido 
na noite do dia 22 de junho em um 
restaurante de Boa Viagem.

Com muitas recordações do 
tempo de alunos, os iteanos das 
mais variadas gerações aprovei-
taram para saudar não apenas as 
histórias que cada um viveu como 
também a oportunidade que esta-
vam tendo de conhecer mais cole-
gas que atualmente vivem na região 
Nordeste, em especial Recife. 

Ainda durante o evento, a Regio-

Fundada a Regional Recife
Por Mônica Lima

São Paulo em plena atividade
O reitor do ITA, Reginaldo dos San-

tos, foi o convidado de julho da Regional 
São Paulo. Em junho, os paulistanos re-
ceberam o Brig Pazini. Para agosto, está 
programada uma palestra do colega Jai-
ro Martins (T74), especialista em cacha-
ça. Parabéns ao trabalho do Fábio Luzo 
Alves (T92), responsável pela maior e 
mais antiga Regional da AEITA, e que 
tem conseguido manter o pique, com 
atividades interessantes e palestrantes 
de peso. Confira abaixo um breve relato 
das apresentações de junho e julho, en-
viado pelo Fábio Alves:

Palestra de Reginaldo dos 
Santos (T70)

Foram 34 iteanos, uma ótima par-
ticipação em número. Mas melhor em 
conteúdo. O tema da apresentação foi o 
ITA de ontem, de hoje e amanhã. Alguns 
fatos importantes e curiosidades (é difí-
cil escrever tudo o que foi falado):

- O ITA não é somente um Instituto 
de Ensino, mas também de Educação. 
Essencial no conceito de “concepção”.

- Inovações – salas inteligentes, lab 
de plasma e projetos diversos: satélite 
universitário, VANT etc.

- Biblioteca – com arquivos desli-
zantes, investimento de R$ 2M 

- O impacto do ITA na vida nacional 

– mostrou como o Instituto já contribuiu 
em várias áreas para o Brasil, como a 
indústria aeronáutica, transporte aéreo, 
tráfego aéreo, telecomunicações etc. 
Em suma, conforme o reitor comentou: 
“... se fosse contabilizado, certamente o 
investimento já estaria pago por muitos 
anos...”

- A Escola cresceu. Hoje são 586 
alunos de graduação e com os de pós 
e matérias isoladas são 2.715 alunos 
– não é mais uma escola pequena de 
alguns anos atrás.

Eu poderia escrever muito mais, 
mas ressalto dois comentários do reitor 
sobre o ITA: 

“O nosso engenheiro é um enge-
nheiro diferente, ele não é um engenhei-
ro de chão de fábrica, é um engenheiro 
de concepção. A nossa formação não é 
para atender a engenharia comum nes-
se país - tem escolas boas aí   USP, UNI-
CAMP, boas, excelentes, mas a nossa 
escola tem uma proposta diferente, de 
formar um engenheiro de concepção.”  

“Não é uma escola pequena da 
aeronáutica, é uma escola grande do 
Brasil.” 

Encontro de julho da Regional SP; no destaque, o reitor Reginaldo dos Santos

Palestra de Maurício Pazini 
(T78)

Um show! O tema foi “Panorama das 
Atividades Espaciais Brasileiras”. O Brig 
Pazini mostrou dados e informações atu-
ais, comparações e contextualizou sobre 
o assunto de uma maneira espetacular.

E falou do futuro! Que tal “propulsão 
a laser”? Laser de alta potência, atingin-
do a temperatura de 25 mil °K e “eplo-
dindo o ar” para a propulsão. Usando 
as palavras do Brigadeiro: “estamos na 
crista da onda” nesse tema. Referenciou 
esse artigo: http://www.space.com/

T73 inaugura placa
Foi um sucesso o encontro da T73, 

realizado no dia 11 de junho no ITA. Na 
oportunidade, foi inaugurada a placa da 
Turma. Foram entregues placas de ho-
menagem ao Prof. Weis, Prof. Alvimar 
e D. Laura Rebello (esposa do Prof. Re-
bello). As placas do Prof. Picquenard foi 
entregue à Divisão de Eletrônica e a do 
Prof. Valla, a seus filhos.

A programação do encontro foi 
intensa. Começou logo cedo, com a 
recepção pela AEITA no Salão Negro 
do ITA. Em seguida, o Sr. Omar Abou 
Samra, representando a Fundação Casi-

miro Montenegro Filho, acompanhou o 
grupo a uma visita aos laboratórios no-
vos no E-0 (novo prédio do ITA, próximo 
ao Fundamental).

O ponto alto da festa foi a inaugu-
ração da placa no corredor superior do 
E-2 (Galeria Casimiro Montenegro Filho). 
O reitor Reginaldo dos Santos (T70) e o 
vice-reitor Fernando Sakane (T68) presti-
giaram o evento. Após a sessão emocio-
nante de homenagens, houve um chur-
rasco e, à noite, para encerrar, um jantar.

Leia mais no AEITA Online – www.
aeitaonline.com.br 

nal foi formalmente criada, tendo 
sido registrada em ata a sua funda-
ção, sendo eleito como coordenador 
Daniel Macedo (T07). Ao término do 
encontro, ficou o compromisso de 
todos ali presentes de se reunirem 
mensalmente e darem continuidade 
à então fundada AEITA Recife.

Estiveram no evento: Martinho 
(T74), Benedito Parente (T78), Wil-
son (T79), Antônio Carlos (T83), 
Ricardo Lessa (T83), José Valbert 
(T87), João Valberto (T89), Lin-
domar (T96), Bruno Fernandes 
(T98), Francisco “Chiquinho” Mo-
cock (T98), Natália Frazão (T04), 
Stephanie (T05), Márcio “Feijão” 
(T05), Cubas (T06), Daniel Macêdo 
(T07) e Thiago “Cavaco” (T09).

businesstechnology/090729-tw-laser-
lightcraft.html . Projeto sendo liderado 
pelo Cel Marco Antonio AER-83.

O Brig. Pazini mostrou o contenta-
mento e a vibração de quem gosta re-
almente do que faz. Alguém que chegou 
no ITA em 1975 e até hoje segue traba-
lhando com intensidade em SJC.

Estiveram presentes 25 iteanos (ne-
nhuma iteanA!) e ainda temos a maioria 
de pessoas 
das décadas 
de 60 (52%) e 
70 (24%).

Encontro de junho teve a presença do Brig Pazini (no destaque)

Sócios fundadores da AEITA RecifeSócios fundadores da AEITA Recife
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eNTrevISTA

Henrique Flory se desligou do ITA no 
terceiro semestre, em 1987. Mas é um 
grande admirador e entusiasta da escola e 
nunca deixou de se considerar iteano. Além 
de ter feito MBA no ITA, mantém relaciona-
mento com a comunidade, participando do 
Sábado das Origens e via Internet. Diretor 
da editora Arte e Ciência, coordenará, a 
convite da Diretoria da AEITA, a produção 
de uma edição inovadora do livro Histó-
rias para Contar, Amigos para Encontrar. 
A ideia surgiu em bate-papo no SdO de 
2009. “Desde minha primeira participação 
na Diretoria, achava que o conteúdo do 
livro podia ser muito melhorado”, explica 
Marcelo Dias Ferreira, presidente da AEITA. 
“No SdO de 2009, por coincidência, dividi a 
mesa com o Henrique e ele me falou sobre 
a Lei Rouanet, que incentiva projetos cultu-
rais, como a edição de livros”. Conheça a 
história e a experiência de vida sui generis 
profissional multitalentos.

O Suplemento – Como foi sua traje-
tória desde o dia em que saiu do ITA até 
os dias de hoje?

Henrique Flory - Saí do ITA no tercei-
ro semestre. Passei a publicar ficção cien-
tífica, e a viver uma série de experiências 
logo a seguir. Fui pescador em Jericoaco-
ara, atravessei o Atlântico em um barco a 
vela e ainda outras, e escrevi sobre todas. 
Fui publicado pela primeira vez em 88, na 
Folha. Abri em 89 a Arte & Ciência, minha 
editora. Em 94 tornei-me editor-assistente 
responsável pela publicação das apostilas 
do Colégio Objetivo e permaneci no gru-
po UNIP-Objetivo até 2005, quando era 
Diretor de Comunicação Corporativa e 
Diretor das unidades São José do Rio Pre-
to, Araçatuba e Marques de São Vicente 
em São Paulo. Durante todo esse tempo, 
mantive a atividade empresarial. Graduei-
me em Matemática pela UNIP em 2001 e 
cursei MBA em Gestão Estratégica pelo 
ITA/ESPM, concluído em 2003. Em 2005 
passei a me dedicar ao Instituto Brasileiro 
de Incentivo ao Mérito (IBIM), criando o 
programa “Eu Mereço Sucesso”, voltado 
a desenvolver sistemas meritocráticos 
dentro e para as escolas públicas brasilei-
ras. Dedico-me, desde então, às políticas 
públicas, com foco na Cultura, Educação, 
Trabalho e Empreendedorismo. Defendi na 
FGV-SP um mestrado com tema em polí-
ticas públicas de apoio ao empreendedor 
de baixa renda, e, em parte devido a este 
trabalho, surgiu o convite para representar 
o Grameen Bank no Brasil. Este ano, fui 
aprovado para o Mason Program da Har-
vard Kennedy School, mantendo o foco na 
Educação, com os subtemas do empre-
endedorismo, meritocracia, microcrédito 
e estratégias anti-corrupção. A Arte & 
Ciência continua publicando regularmen-
te, tendo atingido mais de 500 obras. Fe-
chamos com a AEITA a produção da nova 

multitalentos
edição do “Histórias para Contar, Amigos 
para Encontrar”, sob a forma de docu-
mentário. Contaremos a História do ITA - e 
sua relação com a sociedade brasileira - 
para um público mais amplo, contribuindo 
para um maior reconhecimento do Institu-
to e sua importância para nosso país.

O Suplemento - Por que e quando você 
decidiu prestar vestibular para o ITA? 

Henrique - Decidi prestar ITA ao saber 
da sua existência, lá pelos doze ou treze 
anos de idade. O ITA foi uma obsessão 
para mim, tinha uma visão muito român-
tica – e ingênua – de tudo. Queria estudar 
no melhor lugar do Brasil, queria fazer algo 
diferente, queria estar “no topo”. Nem ao 
menos quis visitar o CTA ou o ITA enquan-
to estudava, bastava minha visão idílica. 
Entrei ao concluir o segundo grau (que era 
como se chamava o Ensino Médio naque-
les tempos), em 85, aos dezessete anos.

O Suplemento – O que o levou a 
abandonar esse sonho? 

Henrique - Saí em meados de 87, du-
rante o segundo ano. O contraste entre a 
realidade e a expectativa irrealizável, que 
eu tinha romanticamente como garoto, foi 
uma das razões para minha saída, mas 
houve várias outras. Eu queria e precisava 
viajar, conhecer pessoas, conhecer a mim 
mesmo, entender melhor o mundo. Foi 
uma fase pessoal muito difícil, com várias 
redefinições em minha vida. Comecei a 
escrever devido a essa fase, e ela apre-
senta riqueza suficiente para material por 
toda uma vida.

O Suplemento – Mas você jamais se 
desligou do ITA. Por que decidiu fazer 
MBA no ITA?

Henrique - A sinergia das competên-
cias do ITA e da ESPM era interessante 
demais para deixar passar. Para cursar o 
MBA, teria que concluir uma graduação 
antes. Formei-me rapidamente e ingressei 
no MBA em 2001, o que me capacitou 
para assumir algumas Diretorias no grupo 
UNIP-Objetivo.

O Suplemento - Você tem uma rela-
ção de amor e ódio com o ITA? Você se 
sente/considera “iteano”?

Henrique - Não tenho uma relação de 
amor e ódio com o ITA, e sim uma relação 
de admiração e respeito. É uma institui-
ção que pode e deve ser paradigma para 
todo e qualquer brasileiro. Sinto-me iteano 
sob vários aspectos. A 90, minha turma 
original, mantém uma série de atividades 
de congregação e comunicação. Não me 
formei engenheiro, nem tenho uma ex-
periência tradicional, mas sou tão iteano 
quanto qualquer outra “nacionalidade” 
universitária ou acadêmica da qual já tive 
a oportunidade de participar.

O Suplemento - Mesmo com os ru-
mos que sua vida tomou, bem diferentes 
do que seriam se você tivesse se forma-
do no ITA, você continuou a ter vínculo 

com a escola. Por que?
Henrique - Alguns dos meus melhores 

amigos são iteanos, e preservei esse víncu-
lo porque considero o ITA não só o “celeiro 
de cérebros” convencional, mas um dos 
melhores repositórios dos valores éticos e 
humanos que serão, mais do que nunca, 
necessários ao Brasil dos próximos anos.

O Suplemento - Você fez um cami-
nho às avessas, ou seja, precisou estar 
às portas do cargo de reitor da UnIP 
para então concluir a faculdade. Se pu-
desse voltar no tempo, teria feito alguma 
“correção de rota”?

Henrique - Nossas experiências for-
mam o que somos, portanto qualquer 
“correção de rota” não resultaria na pes-
soa que responde a estas perguntas. Claro 
que sempre pensamos no que aconteceria 
“se”, mas hoje me considero satisfeito 
com os caminhos que tomei. Podem não 
ter sido os melhores, mas foram os meus. 
Existem desafios e oportunidades que só 
pude viver e explorar devido às minhas de-
cisões, assim como vários outros que se 
apresentam agora.

O Suplemento - O que te motivou a se 
envolver no projeto do livro que contará 
a história do ITA na voz dos ex-alunos?

Henrique - O ITA é um dos maiores re-

Gertec, empresa fabricante de produtos para automação 
comercial e bancária, presente há 20 anos no mercado, 

está buscando:
 

• Engenheiro Eletrônico/Computação 
Para trabalhar com desenvolvimento de Softwares e Firmwares. 

Conhecimentos em Linguagem C, Visual Basic, Criptografi a 
e Linux. Desejável outras linguagens como C++, C#, Java, 

Delphi, Visual Basic. Inglês Fluente.
 

• Engenheiro Eletrônico 
Para projetos de hardware e software para desenvolvimento de 
produtos de automação. Conhecimentos em  digital, analógico, 

redes, micro controladores, linguagem C. Inglês Fluente.
 

Interessados, encaminhar CV com pretensão 
salarial para rh@gertec.com.br

Para maiores informações sobre nossa empresa, acesse o site: 

www.ger tec.com.br

Henrique Flory, diretor da editora 
Arte e Ciência

positórios de valores éticos e humanos que 
já conheci, e sua história – as histórias dos 
iteanos – não é conhecida pelo País, pelos 
nossos jovens. Sonho com o livro do ITA 
não apenas publicado, com histórias bem 
contadas, divertidas, inspiradoras. Sonho 
com esse livro em todas as escolas de En-
sino Fundamental e Médio! Sonho com a 
história do ITA e dos iteanos contada, em 
especial, nas escolas públicas, servindo de 
inspiração e modelo para os jovens, para 
leitores em toda a população. O ideal que 
o ITA representa será mais bem explorado 
pela e para a nossa sociedade. 

Existe na história de nossas realiza-
ções um potencial de lucro social maior 
do que o do pré-sal. Precisamos explorá-
lo a contento!



Fundação Casimiro 
tem novo endereço

eSPAçO FCmF

Administração 
com Qualidade

O colega Pedro Luiz 
de Oliveira Costa Neto 
(T62), Aeronáutica, 
professor aposentado 
da Escola Politécnica da 
USP e atualmente pro-
fessor titular do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia de Produção da 
Universidade Paulista, lançou, conjunta-
mente com a Profª M.Sc. Simone Apare-
cida Canuto, sua orientada de mestrado, 
o livro Administração com Qualidade 
– Conhecimentos necessários para a 
gestão moderna, que aborda com igual 
ênfase os processos de administração 
organizacional e da qualidade, hoje con-
siderados indissociáveis pelos autores. 

Esta ótica permeia a publicação, 
na qual se considera a competitivida-
de, essencial para o sucesso e a so-
brevivência das empresas que atuam 
para o sucesso e a sobrevivência das 
empresas que atuam na economia 
globalizada, como resultante da efi-
ciência, que leva à produtividade dos 
processos, e da eficácia, resultante 
da busca permanente pela qualidade 
dos produtos e serviços oferecidos à 
comunidade.

Leia mais sobre o livro no AEITA 
Online – www.aeitaonline.com.br e no 
site da editora - www.blucher.com.br.

A Fundação Casimiro Montenegro 
Filho - FCMF foi estabelecida em 1990 
na cidade de São Paulo pela Associa-
ção dos Engenheiros do ITA - AEITA 
e um grupo de Empresas Fundado-
ras que visualizaram a necessidade 
de se criar uma instituição sem fins 
lucrativos, voltada à Pesquisa e De-
senvolvimento na área de Tecnolo-
gia Avançada, para complementar e 
apoiar, prioritariamente, as atividades 
exercidas pelo Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica - ITA.

Através do Decreto de 13 de No-
vembro de 1996, a FCMF foi declarada 
“Entidade de Utilidade Pública Fede-
ral”, tendo sido, por este ato, reconhe-
cida pelos serviços prestados à socie-
dade no campo tecnológico.

Em Novembro de 1999, a FCMF foi 
credenciada pelos Ministérios da Edu-
cação e da Ciência e Tecnologia como 

Fundação de Apoio do Instituto Tecno-
lógico de Aeronáutica – ITA, amparada 
pela Lei 8.958/94.

Desde o início de maio, a sede da 
Fundação Casimiro Montenegro Filho 
(FCMF) transferiu-se para o Campus 
do ITA/DCTA, junto às instalações de 
seu laboratório de desenvolvimento 
(Labtec). O principal objetivo desta 
mudança é o de concentrar suas ati-
vidades de apoio ao desenvolvimento 
de projetos nas áreas de tecnologias 
avançadas para os mais diversificados 
segmentos do mercado, utilizando ca-
pacitação e conhecimento de pesqui-
sadores, consultores e engenheiros 
especializados, permitindo a interface 
entre as empresas, instituições edu-
cacionais e centros tecnológicos. e 
atender de forma mais estreita as ne-
cessidades dos projetos em desenvol-
vimento no ITA e demais Institutos do 

DCTA. A proximida-
de com os Coorde-
nadores de Projetos 
e Equipe Executora 
proporcionará maior 
integração com as 
áreas operacionais 
da FCMF, quais se-
jam: Secretaria Executiva, Adminis-
tração, Tecnologia da Informação, 
Contratos, Recursos Humanos, Com-
pras, Controle de Contas e Financeira, 
dispondo de uma equipe de 20 funcio-
nários. O novo telefone de contato da 
FCMF é (12) 3947-5843.

Da esq. para a dir., os líderes da FCMF: 
Ricardo Luiz  - Área de Administração 
de Pessoal; Denise Rosa – Área 
Administrativa; Carlos Henrique – 
Área Financeira; Regina Lúcia – Área 
de Contratos; Ademilton Grassiane 
– Áreas de Controle de Contas e 
Compras. Na foto maior, as novas 
instalações da FCMF, agora no ITA. 

reSPONSAbIlIDADe SOCIAl

balanço das doações ao FADA

Doações repassadas via FADA:
Destino Valor

Competição Internacional de Matemática R$ 1.000,00

Bolsa Aluno Carente R$ 1.665,00

Casa de Repouso Nosso Lar R$ 2.636,74

Haiti (CNBB) R$ 1.000,00

Aluno na NASA R$ 1.000,00

Despesas FADA (doc, tarifas) R$ 181,25

Dentre as ações implementadas 
com sucesso pela atual Diretoria da 
AEITA, destacamos o apoio, em plena 
carga, às ações sociais. Como podem 
ver abaixo, recebemos doações para 
os projetos ITEANO na NASA, Bolsa 
Alunos Carentes do ITA (as necessida-
des básicas dos alunos do ITA estão 
sendo supridas, a Bolsa AEITA-AASD-
ITA já tem seus recursos garantidos 
até o final do ano de 2010), ajuda hu-
manitária ao HAITI (via CNBB), Cons-
trução da Casa de Repouso Nosso Lar.

Agradecemos aos iteanos que co-
laboraram com a realização de todas 
as Ações Sociais conduzidas até aqui.

Uma das principais contribuições 
que temos recebido é a doação de No-
tas Fiscais Paulistas para as obras de 

Obras da construção da Casa de Repouso Nosso Lar, apoiada pela AEITA

construção da Casa de Repouso Nos-
so Lar. Pedro John Meinrath (T59) é 
o recordista nessa ação. Sozinho, ele 
enviou à AEITA documentos no valor 
total de R$ 18.543,00 e está prestes 
a atingir a meta estabelecida por ele 
mesmo, de alcançar R$ 20.000,00 em 
quatro meses. O colega Pedro da Cos-
ta (T72) doou documentos no valor de 
R$ 2.088,05. Após o processamento 
dos Cupons e Notas pela instituição, 
até 7,5% do valor destes podem ser 
captados pela instituição para a obra.

Graças à intervenção do Brig. Pa-
zini, o Supermercado Vila Real do CTA 
também aderiu à ação e está incen-
tivando seus clientes a doarem suas 
Notas Fiscais .

Para doar Cupons/Notas Paulistas, 

basta 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. 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 encerra-
mento de cada mês, para dar tempo 
de translado pelos correios e cadastro 
dos cupons e notas no sistema NFP 
pela instituição.

lIvrOS
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eSPAçO AluNOS

ITAnDROIDS está de volta!
Após um ano e meio trabalhando 

para a comunidade brasileira de robó-
tica e mais um ano e meio longe do ITA 
fazendo pós-doutorado, o Prof. Jack-
son Matsuura (T95) retoma as ativida-
des da ITANDROIDS: Equipe de Com-
petições de Robótica do ITA. Para tanto, 
terá o apoio do FADA - Fundo AEITA de 
Apoio a projetos de alunos e ex-alunos.

A ITANDROIDS foi criada em 2005 
para participar da Competição Latino 
Americana de Robótica na categoria 
RoboCup Soccer Simulation 2D. Foi 
campeã latinoamericana no mesmo 
ano e única equipe brasileira classifica-
da para o Mundial de 2006 da RoboCup.

Graças ao patrocínio da Telefônica, 
Embraer, CPM, Promon e IBM (conse-
guido direta ou indiretamente através 
de iteanos e amigos) e de doações (de 
iteanos e amigos do ITA) a ITANDROIDS 
participou do Mundial da RoboCup em 
Bremen-Alemanha com 12 integrantes 
em 3 categorias: SoccerSimulation 3D, 
Rescue Simulation Agents e Rescue Si-
mulation Virtual Robots. 

Em 2006, visando representar 
o Brasil no Mundial da RoboCup, a 
ITANDROIDS passou a integrar a Se-
leção Brasileira de Robótica. Foi cria-
da também a Olimpíada Brasileira de 
Robótica (parecida com a Olimpíada 
Brasileira de Matemática, Olimpíada 
Brasileira de Física, Olimpíada Brasilei-
ra de Astronomia e Astronáutica). As 
duas iniciativas foram desenvolvidas e 
coordenadas pelo Prof. Matsuura.

EIFE 2010 será em agosto
O Encontro de Integra-

ção Faculdade Empresa 
(EIFE) é uma feira de 
recrutamento rea-
lizada anualmente 
nas dependências 
do ITA, organizada pelos alunos do 
quarto ano, e tem como objetivo au-
mentar o contato entre empresas e 
universitários. 

Para tanto, as empresas dispõem 
de estandes personalizados, o que 
possibilita um contato direto, dinâmi-
co e pessoal com os participantes do 
evento, além da possibilidade de expor 
sua marca e forma de trabalho através 
de palestras. Para 2010, várias gran-
des empresas já confirmaram pre-
sença, a saber: Alog, Schlumberger, 
Embraer, Oi, Vale, Ambev, Everis, Abril 
e Inmetrics.

As empresas participantes, su-
pridas de completa infra-estrutura 
de uma feira de recrutamento, têm a 
oportunidade de divulgar seus progra-
mas de estágio, trainee ou emprego 
para um público diferenciado, cons-
tituído por alunos do ITA, IME, USP, 
UNESP, UNIFEI, UNIP, UNIVAP, entre 
outras – sendo a única feira de recru-
tamento que conta com a presença 
maciça de alunos da graduação e pós-
graduação do ITA.

Em sua oitava edição, o EIFE ocor-
rerá nos dias 20 e 21 de agosto. Com o 
apoio da AEITA e o intuito de fazermos 
um evento de excelência, a organização 

A CV (Comissão de Viagens) é 
uma iniciativa que envolve os alunos 
do quarto ano e visa obter fundos 
para a realização de uma viagem 
técnico-cultural para alguns países 
da Europa.

Durante a viagem são feitas visitas 
a diversos centros empresariais e aca-
dêmicos de modo a trazer uma visão 
dos processos industriais realizados 
por esses países.

Assim pretende-se alcançar tan-
to um maior enriquecimento e com-
plementação técnico-cultural, como 
também valorizar a manutenção da 
tradição e dos ideais iteanos.

Para atingir esse objetivo, este ano 
os membros da CV foram divididos 
em cinco áreas e vêm organizando 
uma série de atividades, incluindo:
• Cursos preparatórios;
• Aulas particulares;
• Encontros de turma;

do VIII EIFE vem por 
meio deste pedir a 
colaboração da co-

munidade iteana. 

Como ajudar:
Se você possui uma empresa, va-

loriza o potencial do profissional iteano 
e gostaria de aumentar a qualidade de 
sua equipe com profissionais de alto 
nível, entre em contato conosco e tra-
ga sua empresa ao EIFE;

Caso seja professor universitário 
e reconheça a enorme importância 
de uma feira de recrutamento deste 
porte para universitários, fale conosco 
para organizarmos ônibus e trazermos 
seus alunos ao EIFE;

Se você trabalha em uma grande 
empresa e realmente acredita no valor 
de um iteano em seu time, mande-nos 
contato do RH de sua empresa para 
que a tenhamos no EIFE;

Caso tenha bizus, dicas ou idéias 
para melhorar o evento, assim como 
sugestões de palestrantes interessa-
dos em engrandecer a feira, entre em 
contato conosco.

A organização do VIII EIFE desde já 
agradece o apoio.

Para mais informações:
atendimento@eife.com.br
www.eife.com.br
twitter.com/eife_ita
ou entre em contato com:
Claudia.laine@aluno.ita.br
(12) 9199-9971

Em 2007, a equipe participou do 
Mundial e da OBR. Em 2008, parti-
cipou do Mundial. Não participou do 
Brasileiro de 2008, nem do Brasileiro 
e do Mundial de 2009.

Agora, tanto a Seleção Brasileira de 
Robótica quanto a Olimpíada Brasileira 
de Robótica são iniciativas consolidadas 
e, por isso, o Prof. Matsuura volta suas 
atenções novamente para a ITANDROI-
DS, que ficou inativa nos últimos anos.

Para que os alunos se sintam mo-
tivados a trabalhar na ITANDROIDS, 
precisamos garantir recursos mínimos 
para a participação deles nas compe-
tições brasileiras e mundiais. Por isso, 
o apoio da AEITA através do FADA é 
fundamental. 

Necessidades
Para participação de pelo menos 

dois alunos em uma categoria na 
Competição Brasileira e Latino Ameri-
ca de Robótica, em São Bernardo do 
Campo, em Outubro de 2010: Estima-
tiva de R$2.000,00 (dois mil reais).

Para participação de dois alunos 
em uma categoria no Mundial da Ro-
boCup de 2011, em Istambul, em julho 
de 2011: Estimativa de R$12.000,00 
(doze mil reais).

Recursos adicionais viabilizariam 
a participação de mais alunos e em 
mais categorias, além da aquisição 
de material. Mais informações: www.
itandroids.com Para doar, contate a 
AEITA/FADA.

Comissão de viagens: apoie esta ideia

EIFE – Feira de recrutamento organizada pela CV

• Venda de produtos, como camise-
tas, bonés e canecas do ITA;

• Bolão da Copa do Mundo;
• Excursões de colégios;
• Barraca na Festa Junina do CTA;
• Feira de recrutamento, o EIFE – En-

contro de Integração Faculdade-
Empresa.

Baile de 40 anos da T-69

Site do Bolão da Copa do Mundo

Você, iteano, pode colaborar, realizan-
do doações ou apoiando as nossas 
atividades!

Para colaborar com qualquer quantia para a CV:
Assoc. dos Engenheiros do ITA - CnPJ 53.318.408/0001-72
Banco ABn-Amro/Real - Ag. 0845 - Conta corrente 0709907-4
Depois envie email para AEITA indicando seu nome, sua turma, 
quantia doada e o destino da doação.
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Por Francisco Galvão (T59) 

vIvêNCIAS AerONáuTICAS

ITA INFOrmA

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

mezaninos
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	___/___/___

60 anos do ITA
O ITA realizou no dia 21 de maio a 

solenidade comemorativa de seus 60 
anos em São José dos Campos. Na 
oportunidade, foram homenageados 
com medalhas os ex-reitores e os ite-
anos das turmas de 1950 a 1955. 

Também foram entregues a Me-
dalha Militar (criada em novembro 
de 1901 para recompensar por bons 
serviços prestados, oficiais e praças 
das Forças Armadas, em serviço ati-

Numa época de pico de trabalho e 
falta de espaço eu e o Avelino fomos 
transferidos para a parte sem forro 
de um mezanino dos fundos, onde na 
parte forrada já funcionava a contabili-
dade e o setor de RH, e onde também 
estagiava o Joaquim Bevilaqua, que 
mais tarde, seria prefeito de São José 
dos Campos. 

Numa tarde de verão, em que os 
ventiladores mal venciam a irradiação 
do teto de “Brasilit”, pensei que estava 
tendo miragens ao ouvir uma voz fe-
minina a repetir: “moço, o senhor tem 
fósforos?” Quando localizei a fonte da 
voz, ela vinha pelo vitrô que ficava atrás 
de minha cadeira, no nível de nossas 
canelas e que dava para um terreno 
baldio onde havia apenas uma edícula.

Debruçando para olhar pelo vi-
trô nos deparamos com uma jovem 
vestida com apenas roupas íntimas, 
a enxugar os cabelos com uma toa-
lha, o seu corpo moreno e escultural 
ainda salpicado de água, e a estender 
a mão com um cigarro apagado entre 
os dedos! 

Jogamos um isqueiro, e voltamos 

ao trabalho, mas a notícia logo se 
espalhou, e a partir desse dia o me-
zanino passou a ser muito mais fre-
quentado em certos horários! Sempre 
surgiam dúvidas técnicas para serem 
elucidadas quando se ouvia músicas 
do Roberto Carlos sendo cantadas do 
outro lado da parede!

Feliz ou infelizmente, pouco tempo 
depois do incidente, para sanar a falta 
de espaço, nós todos nos mudamos 
para um amplo pavilhão alugado nas 
vizinhanças do trevo da Dutra. Lá, para 
evitar que meus esquadros e escalas 
se quebrassem na queda contra o seu 
duríssimo chão cimentado, aceitei a 
sugestão de minha esposa instalei um 
tapete de folhas secas de tabôa tran-
çada. Ficou perfeito!

O suprimento de material se re-
gularizara, e para acelerar a produção 
dos T-25, recebemos do M. Aer. um 
“reforço”, por sinal bastante conflitan-
te..., de três franceses projetistas de 
ferramental. 

Finalmente com o ferramental 
completo, a asa central passou a ser 
fabricada em nosso novo pavilhão, a 

fuselagem em Botucatu, a asas exter-
nas e empenagens na MOTORTEC no 
Rio, e a montagem final num outro pa-
vilhão perto da pista, local onde hoje 
está construída a ADC da EMBRAER.

Uma vez por mês, íamos à MO-
TORTEC eu, o Kenji da Contabilidade, 
e o Saul da Inspeção de Qualidade, 
viajando numa perua GM Caravan. Du-
rante a viagem preenchíamos volantes 
da “loteca”, discutindo qual seria a 
melhor maneira de gastar uma bolada 
milionária. O consenso acabou sendo 
que: o ideal seria vender tudo que se 
tivesse, e passar a alugar tudo que se 
desejasse ter ou usar.      

Antes de enfrentar o calor dos gal-
pões de fabricação cariocas, almoçá-
vamos um inesquecível bacalhau gre-
lhado num “português” no centro de 
Nova Iguaçu em companhia do Eng. 
Tor Kameyama (T60) da MOTORTEC.  
No final da tarde estávamos de volta 
na Dutra.

Sem trabalhos de projetos, me 
mudei para outro mezanino do novo 
pavilhão de onde as visões agora 
eram bem menos interessantes que as 

do mezanino da Sta. Clara. Não havia 
uma passarela sobre a rodovia, e pelo 
menos uma vez por mês presenciáva-
mos e ainda pior, ouvíamos, o atro-
pelamento de algum incauto pedestre 
tentando atravessá-la.

Usando o velho sistema “Saint 
Martin”, montei o sistema de controle 
de produção, desta vez com o auxílio 
dos 36K de memória do potentíssimo 
computador IBM 1130 do ITA(!), que 
era alimentado por cartões perfurados. 
Contratei como digitadora e secretária 
uma japonesa pequenina, muito efi-
ciente e solícita, mas cuja voz tinha 
uma intensidade ainda menor que ela!     

Certo dia o Eng. Marcos A. Cardo-
so (T70), o “Baby”, já falecido, entrou 
no meu escritório voicerando com sua 
voz de tenor: “Galvão, onde está aquela 
sua secretária que tem pane no ampli-
ficador?” E a Mitiko saindo de trás do 
arquivo de aço onde estava organizan-
do os cartões, respondeu com sua voz 
de formiguinha: “Tô aqui, seu Marcos!” 
Este, sem mais coragem de dizer se-
quer um “a”, fez meia volta e desapare-
ceu escada do mezanino abaixo.

vo, conforme o tempo de serviço) e 
medalhas aos servidores com mais de 
35 anos de serviços prestados ao ITA 
(homens) e mais de 30 (mulheres). 

Para marcar a data, a Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos 
lançou um selo postal comemorativo. 
Também foi lançado pelo iteano Décio 
Fischetti (T60) o livro “60 Anos do Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica”.

Fale conosco
• Para os assuntos administrativos, financeiros, anuidades e atendimento 
em geral, fale com: Mônica neves
 – aeita@aeita.com.br, telefones (12) 3941-4002 / 3947-5832
• Para eventos, divulgações, atualizações, ações sociais e atendimento em 
geral, fale com: Elaine Barbosa – Eventos 
– eventos@aeita.com.br, telefone (12) 3941-4002
• Informações e esclarecimentos sobre do convênio Unimed x AEITA, o 
contato é com Luciana Aessame através do e-mail unimed@aeita.com.br 
ou telefones (12) 8118-3886 / (12) 7812-1591 ID 120*30192 (Nextel)
• Fale com o Presidente da AEITA: presidente@aeita.com.br
• Fale com o Vice-Presidente da AEITA: vp@aeita.com.br

SeCreTArIA


