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E mais

Sábado das Origens:

Com 69 votos a favor e nenhum contra, um voto em branco e seis votos 
anulados - por terem sido identificados -, foi eleita, no dia 27 de outubro, 
em chapa única, a nova Diretoria da AEITA, que tem como presidente 
Fernando Coelho (T59). Por haver apenas uma chapa concorrendo, a 
votação foi realizada somente por meio de preenchimento de cédula 
(não houve voto eletrônico), via correio e durante o Sábado das Origens. 
Este ano, a programação incluiu apresentação da Orquestra de Sinos da 
Cooper Embraer, além do tradicional churrasco. Págs. 6, 7 e 8

Como sempre, 
o churrasco 
foi bastante 

concorrido e 
proporcionou 
momentos de 

confraternização. 
No detalhe ao 
lado,  Satoshi 

Yokota (T64) vota 
na eleição para a 

Diretoria da AEITA

Regionais apresentam sua visão 
do “Engenheiro do Futuro”

Dando prosseguimento às atividades do projeto “Engenheiro do Futuro”, 
iniciadas pela AEITA em 2006, as regionais do Rio de Janeiro e São Paulo 

fizeram suas apresentações sobre o tema, baseadas em discussões 
previamente realizadas. Carlos Roberto Teixeira (T74) representou o Rio; Décio 
Fischetti (T60) falou por São Paulo, e Sidney Lage Nogueira (T74) apresentou o 

Programa de Especialização em Engenharia da Embraer. Págs. 6 e 7

Oscar Niemeyer recebe 
Prêmio Excelência no Rio

Em encontro informal, recheado de histórias e lembranças, 
o arquiteto Oscar Niemeyer recebeu, com extrema simpatia, 

em seu escritório, no dia 22 de outubro, representantes da AEITA, 
que lhe entregaram o Prêmio Excelência 2007. Pág. 5

O presidente 
da AEITA, 
Sidney Lage 
Nogueira 
(T74), entrega 
o diploma 
do Prêmio 
Excelência 
a Oscar 
Niemeyer

Carlos Roberto Teixeira (T74), Décio Fischetti (T60) e Sidney Lage Nogueira (T74)
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É com alegria que saudamos e 
passaremos a tarefa de conduzir a 
AEITA em 2008-2009 aos colegas que 
assumirão a Associação. O presidente 
eleito, FERNANDO Faria COELHO de 
Souza (T59), resumiu sua proposta 
de ação em: “nosso objetivo é atrair 
mais iteanos a fazer parte de grupos 
de interesse, movimentos e projetos 
comuns, tanto em relação ao futuro do 

Diferentes para somar
ITA, quanto em benefício dos associa-
dos e da sociedade de forma geral”

Esta nova Diretoria vem portanto 
para agregar a experiência de iteanos 
de gerações diferentes, tendo sido es-
trategicamente desenhada para trazer 
e incorporar  as lições e força da ativa 
Regional-RJ , a qual  despontou sob a 
liderança do Carlos Roberto TEIXEIRA 
Netto (T74), que agora participa tam-
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•CNPJ: 53.318.408/0001-72
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Assim que efetuar o depósito, favor 
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bém da Diretoria com o próprio presi-
dente Fernando e com o colega FLO-
RIANO Salvaterra Dutra Neto (T93), 
todos residentes no Rio. 

Cabe a esta nova Diretoria condu-
zir seus planos em meio ao paradoxo 
de manter a unidade e harmonia do 
iteanos convivendo com as diferenças 
que representam hoje o quadro de en-
genheiros do ITA. Se bem trabalhadas, 

estas diferenças garantirão a unidade 
necessária à realização dos objetivos.

Parabéns a esta nova Diretoria que, 
tendo sido eleita sem votos contrários, 
assumirá com os votos de sucesso de 
toda a comunidade.  

Sidney L. Nogueira (T74) 
Presidente da AEITA  2006-2007
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Cartas e Farpas

Palestra 
segurança 
de Vôo

“Parabéns pela palestra e pela ini-
ciativa!

André Blanchet (T88)

“Apesar de ser “eletrônico”, este 
foi um momento muito especial, pois 
permitiu que, mesmo à distância, pos-
samos presenciar uma apresentação 
como esta, com o Paulo Serra. Para-
béns à AEITA. Esse tipo de atividade é 
algo que deve ser mais explorado.
Carlos Roberto Teixeira Netto (T74)

“Agradeço pela palestra, que foi 
muito boa. No meu ramo de atua-
ção – sistemas de injeção de diesel 
– também há uma preocupação muito 
grande com segurança e qualidade e 
alguns dos princípios mencionados 
pelo Eng. Serra serão certamente apli-
cados onde possível no meu dia-a-dia. 
Elogio a estrutura disponibilizada pela 
AEITA. Cordialmente, 

Rafael Heeren (T01)

Parabéns pela iniciativa de trans-
missão ao vivo desta palestra via Inter-

net. Como a mim, deve ter permitido a 
outros que estiveram impedidos de 
comparecer pessoalmente pudessem 
assistir e participar. 

Flavio Dotta (T74) 

sábado das 
origens

“Colegas,
 Sábado passado fui a SJK para o 

Sábado das Origens. Não vi comentá-
rios na ITANET sobre o evento. Dou a 
seguir meu depoimento sobre minha 
participação (pouca, pequena e irrele-
vante). Saí de Cataguases às 03:00 e 
depois de uma bela viagem cheguei ao 
E2 às 09:30. Fiz uma avaliação geral 
do evento, me emocionei, era muito 
pouco face a eventos anteriores de 
que participei. Votei.  Fui à Assem-
bléia. Tinha uns 70/80 participantes. 
Pedi a palavra e dei uma idéia de onde 
conseguir dinheiro par a AEITA (encai-
xar algo tipo ONG e pedir dinheiro do 
governo). Não pude esperar pelo chur-
rasco (às 13:30)  ou os debates sobre 
engenheiro do futuro (iniciando cerca 
das 12:00). Meu plano de viagem exi-
gia saída de SJK para Cataguases às 
12:00. Saí de SJK às 12:15, numa via-
gem perigosa com um vasto toró, tive 
que parar várias vezes por causa do 
toró entre Volta Redonda e Três Rios. 

Os brasileiros do IPcc
Antonio Rocha Magalhães, Working Group II
Carlos A Nobre, Working Group II
Emílio La Rovere, Working Group III
José Marengo, Working Groups I e II
José Roberto Moreira, Working Group III
Paulo Artaxo, Working Group I
Pedro Silva Dias, Working Group I
Philip Fearnside, Working Group II
Roberto Shaeffer, Working Group III
Suzana Khan Riberto, Working Group III
Thelma Krug, Bureau do IPCC.
Ulisses Confalonieri, Working Group II

Cheguei às 21:00. Gostaria de ter co-
mentários/notícias dos colegas que 
puderam participar de todo o evento. 
Obrigado. Abraços”

Albano Felippe (T59)

Albano,
“Estive lá também, passando por 

muito menos aventuras pois atualmen-
te moro aqui em SJK mesmo. Cheguei 
cerca de 9:30, junto com o Reitor Re-
ginaldo. Saí cerca de 15:30 do chur-
rasco. Revi vários companheiros e 
conheci alguns amigos virtuais, em 
especial cito o amigo Carlos Teixeira, 
do Rio e o nosso futuro Presidente da 
AEITA, o amigo Fernando Coelho (até 
então virtual também). O tempo foi 
muito curto para tanta conversa. Pela 
manhã, também assisti o Pedro John 
expor a longa caminhada para que o 
ITA tenha um teatro, necessidade que 
conta com a AEITA, ITA, CTA e ABCAer 
para se tornar realidade. No churrasco, 
limpei meu prato enquanto conversava 
com ilustres veteranos da turma 58. 
Ficaram surpresos ao saber que hoje 
os alunos pagam uma taxa de moradia 
para ficar no H-8 e a assistência aos 
alunos não é mais como antigamen-
te... Conversei com vários amigos, 
mas o tempo foi curto. Bom ouvir e 
conhecer um pouco mais as histórias 
de nossa gente. Grande abraço”

Christiano Sadock (Comp04)

“Estimado Albano, 
Saí do Sábado das Origens com 

a sensação de ter ido a Roma e não 
ter visto o Papa. Bem... Ver, eu o vi, 
no auditório e ouvi seu comentário. 
Depois, não o localizei, claro... Você 
havia partido. Ainda me lembro da 
conversa em Cataguases, sentado 
no batente da calçada de sua casa. É 
possível viver sem conviver com os 
colegas, mas com certeza se perde 
muito com isto. Neste tempo de AEITA 
Rio, de encontros nesses dois últimos 
anos, conheci iteanos dos quais não 
fui contemporâneo e tem sido uma 
excelente experiência. Este pessoal é 
mesmo especial. O potencial desses 
4.000 iteanos trabalhando e pensando 
com alguma linha de convergência é 
enorme. Tremendo desafio! Precisa-
mos que mais colegas dos últimos 20 
anos (T86-T06) se aproximem e nos 
ajudem a criar valor para eles e para os 
demais. Não é difícil... Sadock, vamos 
ver se a gente consegue se encontrar 
aqui pelo Rio. Foi muito bom lhe co-
nhecer pessoalmente e extrair um 
pouco de seu entusiasmo. Fiquei feliz 
pela visão/disposição/ânimo do Pedro 
John no projeto apresentado. É um 
exemplo para todos. Uns 16 colegas 
da T74 que estavam por lá aproveita-
ram, e pudemos curtir um pouco mais 
depois do churrasco. Abraços

Carlos Teixeira (T74)

Iteano participa do IPCC - Nobel da Paz 2007
Carlos Nobre (T74) é membro 

atuante do Painel Intergovernamental 
de Mudanças Climáticas (IPCC, na 
sigla em inglês), que este ano dividiu 
o Prêmio Nobel da Paz com o ex-vice-
presidente americano Al Gore. Ambos 
ganharam o prêmio pelo trabalho de 
alertar o mundo sobre as conseqüên-

cias das mudanças climáticas. O No-
bel da Paz foi anunciado no dia 12 de 
outubro em Oslo, na Noruega.

Dos 12 brasileiros que participam 
do IPCC, quatro trabalham no Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE). Além de Carlos Nobre e José 
Marengo, que atuam no Centro de 

Previsão do Tempo e Estudos 
Climáticos do Instituto, o Institu-
to também conta com a colabo-
ração regular de Pedro Leite da 
Silva Dias, atual diretor do Labo-
ratório Nacional de Computação 
Científica (LNCC). 

Outro destaque brasileiro no 
IPCC é Thelma Krug, servidora do 
INPE que foi cedida ao Ministério 
do Meio Ambiente para assumir 

a Secretaria de Mudanças Climá-
ticas e Qualidade Ambiental.

Com mais de 2 mil especia-
listas, o IPCC é o painel da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) encarregado de avaliar a 
informação científica sobre os 
efeitos das mudanças climáticas, 
destacar seus impactos ambien-
tais e socioeconômicos e traçar 
estratégias de mitigação.

Saiba mais em http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2007
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artigo

Pensei que eu havia convencido 
totalmente meu filho, recém ingresso 
na adolescência, quando ao final de 
uma conversa ele admitiu: “É pai, você 
tem razão, você sabe mais as coisas 
do que eu. Mas há uma coisa que eu 
sei mais do que você”. Intrigado, per-
guntei-lhe: “O quê?” Respondeu com 
uma agilidade própria das reações de 
quem está habituado às batalhas virtu-
ais dos “games” modernos: “Sou me-
lhor em tecnologia, pois você é muito 
lento no computador”.   

De fato, o mundo mudou, está 
mudando, e o ritmo de mudanças só 
vai aumentar. O cenário geopolítico, 
a tecnologia, o meio ambiente, a for-
ma de conectividade e interação das 
pessoas, isto tudo nos remete a novos 
paradigmas emergentes em gerações 
que se interceptam em ciclos de ama-
durecimento cada vez mais curtos.

E como ficará o ITA, o Iteano,  o 
H8, o trote com sua  emblemática can-
ção  “Pisei na Cova Dela”, as relações 
com a Direção da Aeronáutica, a gra-
tuidade do ensino, a seleção dos alu-
nos, a gestão da Escola, a graduação, 
pós-graduação,... etc, etc...?  

A reestruturação de modelos não 
é mais uma opção, mas conseqüên-
cia inexorável de um acelerado e irre-
versível cenário. Os paradigmas das 
primícias do ITA, que antes pareciam 
inabaláveis, correm agora o risco de 

Num espaço igual a este qualquer iteano 
pode anunciar seus serviços (consultoria, 

etc.) a preço de custo:

Informe-se com a Secretaria e fale para
4000 iteanos e para as empresas onde trabalham. 

R$ 50,00 
(R$ 10,00 poR cm/col). 

Iteano oferece serviços

se transformarem em curiosidades 
históricas, alimentando acalorados 
conflitos e mensagens em turmas 
mais antigas, mas algumas vezes, in-
compreensíveis aos que não viveram 
tais momentos. 

Os novos Iteanos não incorpo-
ram facilmente os modelos originais 
da Escola na genética que trazem do 
berço. No mundo em que nasceram e 
cresceram, a Engenharia não é mais 
uma atração exclusiva para os jovens 
que buscam sua própria realização 
profissional. Os Iteanos de hoje não 
conheceram o poderoso IBM 1130, 
com seus 32 Kb de memória, ocupan-
do uma grande sala. Eles nem sequer 
sabem o que é uma “Régua de Cálcu-
lo”!  O H8 não é mais seu reduto de 
sobrevivência numa pequena cidade, 
nem o ITA seu único ponto de convi-
vência diária. Ele está ligado ao globo, 
desloca-se com facilidade, aspira por 
desafios que transcendem à Engenha-
ria ou  mesmo ao país, e trazem na 
palma da mão poderosos recursos de 
comunicação multimídia. 

Não estaria a própria existência 
do ITA em questionamento? Porém, 
é nesse contexto que invocaremos 
outras cenas que participam da vida 
na nossa sociedade, onde, aliás, o ITA 
deve exercer sua influência.

A “American Engineering Socie-
ties” define Engenharia como “A pro-

fissão em que o conhecimento de 
matemática e ciências naturais obtido 
pelo estudo, experiência e prática é 
aplicado com critério para desenvolver 
meios para utilizar, economicamente, 
os materiais e forças da natureza em 
benefício da humanidade”.  

Assim sendo, a profissão de enge-
nheiro deve ser exercida considerando 
a base  “Observar, Medir e Definir”. É 
nessa concepção histórica e destaca-
da do que é ser “Ser Engenheiro”  que 
devemos explorar o papel do ITA .

Novas carreiras, novos métodos, 
novas tecnologias, novas organiza-
ções e novos atores se sucederão, 
mas o mundo continua a carecer de 
valores perenes. 

O Engenheiro pode enveredar por 
ciências políticas e sociais, mas antes 
de tudo, ele precisa ser proficiente na 
manipulação das leis físicas e mate-
máticas, observando, medindo e de-
finindo soluções ótimas em “benefício 
da humanidade”. Atributos que hoje 
são tão importantes nas profissões 
modernas, como a capacidade de 
comunicar-se ou de articular pesso-
as, não são suficientes para solução 
dos verdadeiros problemas que en-
volvem a Engenharia.  Assim sendo, 
formar o Engenheiro, conforme aqui 
descrito, é o primeiro Valor do ITA a 
ser preservado, mas esse Valor  não 
vem sozinho, uma vez que é necessá-

Mudando Paradigmas, 
mantendo a Excelência dos Valores

ria uma simbiose completa dele com 
a postura ética da vida pessoal e do 
exercício profissional. Vale lembrar 
que o Iteano tem uma grande capaci-
dade de enfrentar novos desafios, pois 
“aprendeu a aprender” sob duro efeito 
dos memoráveis anos de pressão de 
pesadas exigências escolares de suas 
provas e trabalhos.

Outro Valor que nos importa cultivar 
e manter é o companheirismo sadio, 
assim como o respeito e valorização 
dos colegas, veteranos ou “bixos”. Os 
vínculos de amizade e valorização do 
ITA são muito importantes também, 
assim como o é vivenciar e manter 
uma rede de contato entre colegas. 
O orgulho de tornar-se Iteano precisa 
ser acompanhado por um interesse 
continuado pela vida da Escola, e pela 
participação sempre que possível na 
Associação dos Engenheiros - AEITA. 

Enfim, os paradigmas mudam, e 
continuarão a mudar como um reflexo 
natural do que acontece a nossa vol-
ta. Precisamos, porém, preservar os 
Valores perenes que integram a “Exce-
lência da Engenharia” e que compõem 
a verdadeira genética do Iteano a ser 
mantida, e que, nas suas primícias, 
resultam do sonho e semeadura dos 
idealizadores do ITA.

Sidney Lage Nogueira (T74)
Presidente da AEITA

APTO. MOEMA
-------------------------------

3 Dorm (1 st)
Tot. Decorado
Vendo/Alugo
Tomás T59

(12) 9717-2589

Falecimento
A Diretoria da AEITA comunica com pesar o falecimento de Tasso Soares 

Lemos, o Baderna (T66), ocorrido no dia 21 de outubro último. Em nome da 
comunidade iteana, os nossos sentimentos à família. 

O engenheiro Paulo Serra, durante 
palestra proferida no ITA

Apresentação sobre Segurança 
de Vôo está na Internet

Está disponível na Internet, no 
site da AEITA – www.aeitaonline.
com.br>Vídeos, a íntegra da pales-
tra e a apresentação do engenheiro 

Paulo Serra sobre Segurança de 
Vôo. O evento foi realizado pela As-
sociação no dia 11 de setembro, no 
Auditório Lacaz Neto, e contou com 

a presença de convidados. 
A palestra integra a campanha de 

esclarecimento sobre Segurança de 
Vôo lançada em agosto pela AEITA, 
com o objetivo de proporcionar à so-
ciedade em geral o acesso a informa-
ções sérias e embasadas em dados, 
comentadas por especialistas.

A transmissão em tempo real pela 
Internet permitiu a participação virtu-

al de 40 internautas, que assistiram 
a apresentação e enviaram perguntas 
– a maioria delas respondida pelo pa-
lestrante após a palestra.
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Memórias
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Minhas críticas eu já as enviei 
aos autores, em 2006. Agora, gos-
taria que parte importante dos leito-
res as conhecessem. Refiro-me aos 
dois livros sobre o Marechal Casimi-
ro Montenegro Filho escritos, um por 
dois engenheiro iteanos, Ozires Silva 
e Décio Fischetti; outro, pelo escritor 
Fernando Morais. Esses livros certa-
mente constituirão fontes de consul-
ta para todos aqueles que estiverem 
interessados na história do ITA e, 
talvez, na minha participação, nessa 
história. O ITA é relativamente pobre 
no registro de sua história, a qual, em 
grande parte, está retida na memó-
ria daqueles que a viveram. Eu vivo 
a história do ITA, desde 1953, e não 
me queixo da memória.

No episódio da crise, vivida pelo 
ITA em 1965/1966, foi omitida, pelos 
dois livros, a posição assumida pela 
Congregação, em defesa da Insti-
tuição, dirigindo carta ao Ministro 
da Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo 
Gomes, criticando a atuação do Bri-
gadeiro Henrique de Castro Neves, 
Diretor do CTA, cujos atos feriam a 
autonomia acadêmica do ITA. Ao 
mesmo tempo se solidarizava com 
as atitudes demissionárias dos Rei-
tores Cecchini, Cantanhede e Künzi. 
Também foi omitida a posição as-
sumida, em assembléia extraordiná-
ria, pela Regional de São Paulo da 
Associação dos Engenheiros do ITA 
apelando publicamente, por meio de 
“O Estado de São Paulo”, ao Presi-
dente Castelo Branco, para que fosse 
estancada a crise vivida pelo ITA, no 
seu relacionamento com o CTA. Essa 
duas atitudes somam-se às ações, 
que, na minha opinião, não se ex-
cluem mutuamente, do Reitor Künzi, 
descrita no livro do Fernando Morais, 
e a dos então capitães Dutra e Pacit-
ti, descrita no livro dos engenheiros 
iteanos, no episódio da remoção do 
Brigadeiro Castro Neves da Direção 
do CTA. Coube a mim, recém eleito 
Presidente da Congregação, assinar 
a carta ao Ministro, acima referida. 
Isto explica a minha taxação de sub-

Os dois “Montenegros”
versivo, logo desmentida pelo autor, 
conforme descreve Fernando Morais, 
e a minha transferência para outra 
unidade do Ministério da Aeronáutica, 
não efetivada, e, talvez, por isso, não 
descrita por nenhum dos livros.

Os dois livros não são corretos 
ao descreverem os fatos que carac-
terizaram a compra do primeiro com-
putador utilizado por uma escola de 
engenharia brasileira e, observe-se, 
sem ônus para os cofres públicos. O 
Professor Samuel Sidney Steinberg, 
que era Reitor do ITA, em 1960, plei-
teou uma doação de 100 mil dólares, 
junto à “Ford Foundation”, com a 
única finalidade de adquirir um com-
putador. Esse era o preço estimado, 
na época. Coube a mim, como Reitor, 
em 1961, dar prosseguimento aos 
entendimentos com aquela Funda-
ção, obter a aprovação e promover 
encontros dos professores da Divisão 
de Eletrônica com os engenheiros ite-
anos Waldecy e Gil, ambos da turma 
de 1960 e pertencentes à IBM, com o 
objetivo de especificar o computador. 
Viajei para os Estados Unidos, em 
companhia do Professor Tolle, para 
receber a doação e efetuar a compra 
na IBM, observe-se, com o importan-
te desconto de 60%(!).

O inesperado saldo da doação 
foi depositado no “Chase Manhattan 
Bank” e consumido na compra de 
equipamentos de laboratório e aper-
feiçoamento de pessoal docente. O 
então Capitão Pacitti, a meu pedido, 
viajou para os Estados Unidos para 
cuidar do transporte do computador, 
o que ele fez com sucesso e com 
presteza. Ele, também, como é bem 
sabido, montou e dirigiu no ITA o pri-
meiro laboratório de processamentos 
de dados de uma escola de engenha-
ria brasileira.

Lê-se na página 92 do livro de 
Ozires e Décio, que Paulus Aulus 
Pompéia foi “contratado como pro-
fessor assistente da cadeira de moto-
res”. Na época, legislação retrógrada 
pode ter levado a administração a 
cometer esse erro absurdo, mas uma 

observação corretiva deveria ter sido 
incluída no texto. Por duas razões. 
Em primeiro lugar porque, de fato, 
Pompéia sempre foi Professor Pleno 
(hoje seria Titular), seu mérito como 
físico e educador é incontestável e 
sua atuação na promoção e na de-
fesa do modelo educacional do ITA 
tanto internamente, como junto à co-
munidade universitária brasileira, foi 
fundamental para o sucesso do ITA, 
nos primeiros anos de sua existência. 
Em segundo lugar porque o ITA não 
tinha cadeiras. O ITA foi criado, entre 
outras razões, justamente para com-
bater o sistema de cadeiras, ou cá-
tedras, então vigente na universidade 
brasileira.

Lê-se, ainda, na página 173, do 
texto de Ozires e Décio, que o Rei-
tor Pacitti foi escolhido de uma lista 
tríplice de candidatos, aprovada pela 
Congregação. Na época (e ainda 
hoje) a Congregação não tinha com-
petência para aprovar listas tríplices 
e não iria cometer essa ilegalidade. 
Todas as resoluções da Congrega-
ção, mesmo as assumidas em si-
tuações dramáticas, sempre foram 
tomadas na estreita observância da 
legislação que a rege e sempre foram 
vitoriosas. Como último Presidente 
eleito da Congregação, sinto-me na 
obrigação de fazer este reparo. No 
caso do Reitor Pacitti, a Congrega-
ção, a seu pedido, externou, infor-
malmente, por unanimidade, o seu 
apoio à designação, que ainda não 
havia sido efetivada.

Fernando de Morais descreve na 
página 197 e seguintes o episódio vi-
vido pelo Professor Luiz Cantanhede 
de Almeida Filho, Presidente da Con-
gregação, quando da despedida do 
Coronel O. Ballousier da Direção do 
CTA, em 1954. Tratava-se, em verda-
de, de uma reunião extraordinária da 
Congregação, convocada pelo Pre-
sidente, a pedido do Diretor do CTA. 
O Presidente da Congregação não 
tinha, como não tem, competência 
para presidir uma cerimônia militar e 
não iria cometer essa ilegalidade. A 

atitude corajosa do Professor Canta-
nhede em defesa do ITA, abandonan-
do a sala, porém, está bem descrita. 
Está, também, correta a descrição do 
abandono da sala de todos os mem-
bros da Congregação que, na época, 
eram todos os professores plenos, 
associados e assistentes e alguns 
auxiliares de ensino. O Professor 
Cantanhede é outro personagem que 
merece uma posição de destaque na 
história do ITA.

Por último, ainda no livro de Fer-
nando de Morais, na página 258 e 
seguintes, é descrito incorretamente 
um episódio vivido por mim, Rei-
tor, e pelos alunos Luiz Guimarães 
Esmanhoto e Frederico Birchal de 
Magalhães Gomes, em 1964. Estes, 
por mim consultados, confirmaram 
a veracidade dos fatos, que passo a 
descrever. A falta disciplinar cometida 
por esses alunos foi analisada pelo 
Departamento de Ordem e Orienta-
ção do CASD, que comunicou a sua 
decisão à Divisão de Alunos, como 
era o procedimento normal vigente, 
na estreita observância da delegação 
de competência que a Reitoria havia 
conferido ao CASD, em assunto de 
disciplina escolar. Não foi proposta a 
penalidade de desligamento, nem fo-
ram os dois alunos obrigados a aban-
donar seus alojamentos no campus 
do CTA. Não houve ação do Reitor, 
nem do Diretor do CTA, seja no senti-
do de agravar a pena, seja no sentido 
de abrandá-la ou aboli-la.

Estas foram as críticas principais, 
das que eu encaminhei aos autores. 
Sou de opinião de que os dois livros, 
que até certo ponto, se complemen-
tam, souberam ressaltar a competên-
cia e o brilho que o Marechal Casi-
miro Montenegro Filho demonstrou 
como Oficial da Força Aérea Brasileira 
e como educador, na Direção do CTA. 
O “nosso” Brigadeiro é, sem dúvida, 
um herói nacional.

Professor Marco A. G. Cecchini
Setembro de 2007 



Sábado das Origens
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A apresentação do colega Pedro 
John Meinrath (T59), que há um ano 
coordena o desenvolvimento do pro-
jeto de um novo teatro para o ITA, foi 
um dos destaques da programação do 
Sábado das Origens 2007 - realizado 
no dia 27 de outubro -, que este ano 
proporcionou aos presentes momen-
tos únicos de alegria e emoção.

A proposta do teatro foi levantada 
pelo próprio Pedro John no Sábado 
das Origens 2006, e recebeu o apoio 
da AEITA. Desde então, ele vem man-
tendo contatos com especialistas no 
assunto e também com autoridades e 
lideranças do CTA e do ITA, buscando 
viabilizar a idéia. 

De acordo com o projeto, o tea-
tro deverá ser construído em área de 
propriedade do CTA, onde atualmen-
te já está instalado o Memorial Aero-
espacial Brasileiro (MAB). O acesso 
ao local é feito de forma independen-
te, sem necessidade de passar pela 
por taria principal.

Com capacidade para 800 lugares, 
o teatro teria como principal função pro-
porcionar aos alunos do ITA maior en-

volvimento e interação com atividades 
culturais e artísticas, complementando 
sua formação acadêmica. Ali também 
seriam realizadas atividades da escola, 
como solenidades de formatura, aulas 
inaugurais, palestras, etc.

Manhã de música

As novidades deste Sábado das 
Origens começaram já na abertura 
do evento, quando o Hino Nacional 
foi cantado “à capela”, em belíssima 
interpretação da soprano Elisabeth 
Ratzersdorf, cantora do Coral Lírico 
do Teatro Municipal e filha do diretor 
administrativo da AEITA, Tomás Rat-
zersdorf (T59).

Iniciando as atividades, Tomás 
apresentou a Prestação de Contas da 
atual Diretoria - que encerra sua gestão 
em dezembro -, destacando as princi-
pais realizações dos últimos dois anos, 
dentre elas a publicação de balancetes 
no Suplemento e no AEITA Online, a re-
formulação do projeto gráfico do jornal 
O Suplemento, mais agilidade na atu-
alização do site AEITA On Line, maior 

aproximação com os alunos do ITA e 
com o próprio Instituto, e dinamização 
das atividades das Regionais.

O diretor administrativo conclamou 
os presentes a apresentarem idéias e 
sugestões que motivem os iteanos a 
contribuírem com a anuidade da AEITA 
(veja gráfico abaixo). Atualmente, ape-
nas 20% dos engenheiros formados 
no ITA são associados pagantes. As 
prestações de contas da AEITA estão 
disponíveis na Internet.

A apresentação da Orquestra de 
Sinos da Cooper Embraer, comandada 
pela maestrina Noemi Mollo e tendo 
como convidado o violinista Guilherme 
Seitz, encantou os presentes. Minutos 
antes, essa mes-
ma platéia havia se 
emocionado com o 
surpreendente e to-
cante depoimento do 
arquiteto Oscar Nie-
meyer, exibido em ví-
deo gravado durante 
a entrega do Prêmio 
Excelência, realizada 
no dia 22 de outubro 

no Rio de Janeiro (veja na página 5).

Engenheiro do Futuro

Carlos Teixeira (T74), Décio Fis-
chetti (T60) e Sidney Lage Nogueira 
(T74), apresentaram aos presentes 
diferentes aspectos do Engenheiro 
do Futuro, representando as regionais 
do Rio de Janeiro e de São Paulo, e a 
Embraer, respectivamente. A atividade 
deu prosseguimento às discussões 
sobre o tema, iniciadas no Sábado das 
Origens de 2006.

Confira os melhores momentos de 
mais este encontro. As fotos são de 
Amaro Silva Correia.

AEITA apóia projeto de novo teatro para o ITA

A boa 
conversa 
prosseguiu 
durante a 
tarde, no 
tradicional 
churrasco

A soprano Elisabeth Ratzersdorf cantou o Hino Nacional

A Orquestra de Sinos da Cooper Embraer teve como convidados o violinista Guilherme Seitz (direita) 
e o reitor do ITA, Reginaldo dos Santos, que fez sua estréia como “sineiro” (esquerda)

Toda a programação do Sábado das Origens 2007 foi transmitida em tempo 
real pela Internet e estará disponibilizada em breve no AEITA On Line.

Toda a programação do Sábado das Origens 2007 foi transmitida em tempo 
real pela Internet e estará disponibilizada em breve no AEITA On Line.
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Pedro John Meinrath (T59) (ao fundo), apresenta o projeto do teatro do ITA
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AEITA apóia projeto de novo teatro para o ITA

 

A turma campeã de presença este ano foi a 74 – a turma do presidente da AEITA

A equipe da ITA Jr. apresentou seus produtos e serviços aos veteranos

A equipe do CASD Vestibulares – importante trabalho 
de responsabilidade social dos alunos

A Orquestra de Sinos da Cooper Embraer teve como convidados o violinista Guilherme Seitz (direita) 
e o reitor do ITA, Reginaldo dos Santos, que fez sua estréia como “sineiro” (esquerda)

A confraternização começou já na “sexta-feira das origens”

Equipe da Abril, um dos patrocinadores do Sábado das Origens 2007



Eleições

Com 69 votos a favor, um voto em branco e seis vo-
tos anulados - por terem sido identificados -, foi eleita, no 
dia 27 de outubro, em chapa única, a nova Diretoria da 
AEITA. Por haver apenas uma chapa concorrendo, a vota-
ção foi realizada somente por meio de preenchimento de 
cédula (não houve voto eletrônico), via correio e durante 
o Sábado das Origens.

O novo presidente, Fernando Coelho (T59), pertence 
à Regional Rio, assim como outros membros da Diretoria 
– Floriano Salvaterra Dutra Neto (T93), Carlos Roberto Tei-
xeira Netto (T74), Roberto Thiele (T87), Fabiano Pegurier 
(T58) e Paulo Ribenboim (T58). A idéia é promover maior 
integração entre os iteanos de diversas regiões do país, 
descentralizando as ações e decisões da Associação.

Confira a composição da Diretoria e do Conselho Fis-
cal, que tomam posse em janeiro de 2008:

Nova Diretoria descentraliza gestão da AEITA 

Nossa chapa desenvolveu seu 
Programa baseada em sete pontos 
principais (veja nesta página). De 
maneira geral, nosso objetivo é atrair 
mais iteanos a fazer parte de grupos 
de interesse, movimentos e projetos 
comuns, tanto em relação ao futuro 
do ITA, quanto em benefício dos asso-
ciados e da sociedade de forma geral. 
Isto tem como conseqüência, em nos-

DIRETORIA EXEcUTIVA 2008-2009 
• Presidente - FERNANDO Faria COELHO de Souza (T59) 
• Vice Presidente - SIDNEY Lage Nogueira (T74) 
• Diretor Administrativo - José ALFREDO C. L. da Costa (T78) 
• Dir. Admin. Adjunto - FLORIANO Salvaterra Dutra Neto (T93) 
• Diretor Financeiro - TOMAS Edgard Ratzersdorf (T59) 
• Dir. Financeiro Adjunto - Carlos Roberto TEIXEIRA Netto (T74) 

cOnSELhO FIScAL (3 titulares e 3 respectivos suplentes) 

• José JAETIS Rosário (T80) 
• Roberto Otto Alvim THIELE (T87) 
• DANIEL Cardoso (T96) 
• FRANCISCO Kommisar del Campo (T90) 
• FABIANO José Horcades PEGURIER (T58) 
• PAULO RIBENBOIM (T58)

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

Motivações da Chapa Integração e Futuro

sa opinião, a maior participação dos 
iteanos na AEITA resultando em maior 
influência da associação na comuni-
dade iteana (ITA, FCMF, CTA, etc.). 

A formação da nossa chapa já 
partiu do principio da integração. Sid-
ney Lage, atual presidente, entrou na 
chapa como vice-presidente e dará 
continuidade ao trabalho de fortifica-
ção dos pilares da Associação (con-

tabilidade saudável, AEITA On Line, 
influência e contatos em SJC). Tam-
bém Tomás, Alfredo e Jaetis que fa-
zem parte da diretoria atual, entraram 
na chapa para que muitos dos grandes 
projetos tenham continuidade, como: 
maior apoio às regionais, aperfeiçoa-
mento do jornal, maior interação com 
os alunos do H8 e manutenção da 
transparência financeira. 

Aos 71 anos de mocidade acu-
mulada, considero-me “sangue novo” 
neste time. Minha experiência em par-
ticipar da Regional Rio da AEITA me 
fez entrar ainda mais nas questões de 
nossa comunidade. É esse um dos 
motivos de liderar este grupo para que 
tenhamos participação ainda mais ati-
va, mais pragmática. 

Sabemos que talento, experiência 
e conhecimento não faltam à nossa 
comunidade. Queremos atrair e in-
tegrar estas pessoas maravilhosas 
para que, respeitadas as diferenças, 
possamos ampliar o apoio aos asso-
ciados e ao ITA. 

É tempo de mudar. 

Fernando Coelho de Souza (T59)

   PROGRAMA 

1) Esta será uma Diretoria 
que terá como foco principal 
atrair mais iteanos para a 
AEITA. 

2) Buscará atender, 
compreender e respeitar 
as diversas correntes de 
opinião e pensamentos 
na nossa comunidade de 
iteanos. 

3) Interagirá e buscará áreas 
de mútua cooperação com a 
Direção do ITA. 

4) Usará toda a competência 
e habilidades dos iteanos 
para entender as razões 
históricas de sua excelência 
e auxiliar o ITA, sugerindo 
rumos a seguir. O mundo 
está em mutação e há que 
se adequar a ele. Poderá 
pedir a participação de 
especialistas que possam 
ajudar-nos nestas sugestões 
de rumo. 

5) Aproveitará as idéias 
e realizações de nossas 
regionais e as incentivará 
a manter e ampliar suas 
atividades. 

6) Ética será a 
diretriz principal nos 
posicionamentos e ações 
a serem desenvolvidos. A 
AEITA estará preocupada em 
posicionar-se pela defesa 
de valores da ética na vida 
pública, quando julgar que a 
comunidade como um todo 
assim o exige. 

7) A AEITA procurará somar-
se à direção do ITA, CTA, 
Fundação Casimiro-FCMF 
e à comunidade em geral 
na catalisação de recursos 
externos, seja em empresas 
ou em setores de fomento 
do governo.

Leia depoimento de Fernando Coelho (T59) sobre os motivos que o levaram a aceitar concorrer à presidência da AEITA

� O Suplemento nº 77

Informe-se com a Secretaria e aproveite esta oferta especial!

Tel. (12) 3941-4002 ou aeita@netvale.com.br

Neste espaço 
de 1/8 pag. 

empresas de 
iteanos podem 
anunciar seus 
produtos ou 
serviços para 
outros 4.000 

iteanos.

Espaço para 
empresa de iteano

60%
de desconto

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



Espaço FCMF

Este empreendimento resulta de 
uma iniciativa conjunta, do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica – ITA e 
da Fundação Casimiro Montenegro 
Filho, com o objetivo de construir um 
laboratório para realizar pesquisa e de-
senvolvimento nas áreas de propulsão 
(formas alternativas de energia, estu-
do de combustão e controle ambien-
tal), montagem e desenvolvimento de 
pequenas aeronaves e veículos aéreos 
não tripulados (VANT).

O evento para lançamento da pedra 
fundamental, foi realizado no dia 13 de 

Fundação Casimiro Montenegro 
Filho constrói prédio no ITA

Estrutura montada em apenas cinco dias

Lançamento da pedra fundamental

Rua Euclides Miragaia, 433, 80 andar, conjs. 803 e 804
Centro – São José dos Campos – SP

55 – 12 - 3923-2959
www.fcmf.org.br - email: fcmf@fcmf.org.br

agosto de 2007 e contou com a pre-
sença do Magnífico Reitor do ITA – Dr. 
Reginaldo dos Santos, o Presidente da 
Fundação Casimiro Montenegro Filho 
– Dr. Ricardo Corrêa, o Chefe da Divi-
são de Engenharia Aeronáutica - Prof. 
Dr. Paulo Rizzi e demais autoridades. 
Nesta oportunidade e em seu discurso 
o Prof. Rizzi, enfatizou a importância 
desse empreendimento, tanto para o 
ITA quanto para a comunidade, por 
meio das seguintes palavras: “Este 

Obra com 80 dias e com previsão de 
término para mais 60 dias

laboratório é um marco 
na história do ITA...” e 
“...já faz mais de duas 
décadas que o ITA não 
constrói uma obra tão 
importante como este laboratório”.

Este laboratório tem como público 
alvo a comunidade científica do ITA e 
demais Instituições do Comando de 
Aeronáutica, Instituições do Governo 
envolvidas na área de Ciência e Tec-
nologia e o setor produtivo. Atenderá 

as necessidades dos alunos, os quais 
poderão colocar em prática toda a te-
oria desenvolvida nos laboratórios de 
ensaios estruturais, aerodinâmicos 
com o objetivo de construir seus pe-
quenos (aeromodelos) e grandes pro-
jetos (aeronaves).



Prêmio Excelência

naldo dos Santos, está organizan-
do uma visita de Oscar Niemeyer 
– que em 15 de dezembro com-
pletará 100 anos - a São José dos 
Campos, ainda este ano.

Uma decisão típica de Casi-
miro Montenegro acabou con-
quistando a eterna admiração de 
Oscar Niemeyer por ele e por toda 
a Aeronáutica. A revelação, feita 
pelo arquiteto durante a entrega 
do Prêmio Excelência, no dia 22 
de outubro, em seu escritório 
no Rio de Janeiro, surpreendeu 
os presentes – uma comissão 
formada pelos iteanos Fernando 
Coelho (T59), Floriano Salvater-
ra (T93) e Mário Tokoro (T65). O 
agradável encontro foi recheado 
de histórias, lembranças, e pela 
simpatia do homenageado.

Niemeyer é o autor do projeto 
arquitetônico do Comando Geral 
de Tecnologia Aeroespacial (CTA), 
construído nos anos 40, onde está 
instalado o ITA. Tendo vencido o 
concurso que escolheria o profis-
sional para o projeto, Niemeyer viu 
seu nome vetado pelo então pre-
sidente Eurico Gaspar Dutra, por 
motivo de “segurança nacional” 
(veja texto nesta página).

Montenegro não achou justa a 
decisão. Chamou Niemeyer e as-
segurou que o trabalho seria feito 
por ele, bastando que encontrasse 
um amigo para assinar as plantas. 
“Casimiro Montenegro e toda a sua 
equipe sempre foram muito corre-
tos comigo. E por isso admiro mui-
to a Aeronáutica”, afirmou. “A Aero-
náutica é uma das instituições que 
me receberam, até hoje, com mais 
simpatia e mais compreensão”.

Por falta de informações sobre 
o que realmente ocorreu nesse epi-
sódio da história do CTA, consoli-
dou-se a versão de que Niemeyer 
teria se aborrecido com o cance-
lamento do concurso e o fato de 
não ter podido assinar o projeto. 
Nada mais distante da verdade, 
agora revelada publicamente pelo 
próprio protagonista dos fatos.

Para o presidente da AEITA, 
Sidney Lage Nogueira, a entrega 
do Prêmio Excelência 2007 foi um 
momento histórico de resgate da 
memória do ITA e de reencontro 
de duas trajetórias paralelas de 
sucesso: a do arquiteto, hoje re-
conhecido internacionalmente, e 
a da escola que ele projetou, que 
se tornou uma instituição de exce-
lência. “Estudamos nas salas de-
senhadas por Niemeyer, moramos 
no alojamento que ele idealizou, 
freqüentamos a biblioteca por ele 
projetada. Essa ligação dos alunos 
com a visão de Niemeyer se tor-
nou muito forte.”

Embora não tenha podido 
acompanhar a obra de perto, mui-
to menos comparecer à inaugura-
ção - “era um pouco difícil eu ficar 
aparecendo; estive algumas vezes, 
durante a construção” -, Niemeyer 
manifestou desejo de rever o com-
plexo que projetou. “Gostaria mui-
to de ir a São José dos Campos, 
para ‘dar uma olhada’”.

A AEITA, com o consentimento 
e o apoio do reitor do ITA, Regi-

O vídeo da entrega do Prêmio Excelência está na Internet: 
http://aeita.multiply.com/video/item/2

Leia a íntegra do depoimento do arquiteto

“Esta ligação com vocês foi, desde o princípio, tão forte... Eu me lem-
bro que, quando começamos a cuidar do projeto, convivi com o Casimiro 
Montenegro, um homem tão bom, e todos os colegas dele, todos tão cor-
retos. Houve muitos problemas, vocês devem estar a par. Primeiro houve 
o concurso. Eu ganhei o concurso. Estava nos Estados Unidos quando 
recebi a notícia de que o concurso havia sido anulado pelo Dutra, que 
era o presidente. Eu me lembro que fui falar com o Oswaldo Aranha e ele 
telefonou para o Rio, para saber o que é que havia, qual era o pretexto, e 
então lhe disseram: “Segurança Nacional” (risos). Tinham levado ao Dutra 
a idéia de que eu era comunista, que “este elemento” não era bom, não 
era razoável mantê-lo junto ao ITA. E aí, o Montenegro e outros (membros 
da Aeronáutica) me chamaram e disseram: “É você quem vai fazer o pro-
jeto. O concurso tem que ser anulado. Mas você chama um amigo seu e 
faz, assim, um pouco escondido, mas você vai fazer o projeto.” Então, 
nunca houve algo assim. O presidente tomar uma atitude dessas, coitado, 
era besteira, não tinha nada que me impedisse de fazer, e eu encontrar 
um grupo como esse do ITA, uma gente tão boa e que teve essa atitude 
de contrariar uma coisa que era injusta e me dar o trabalho para fazer. 
De modo que, desde que começou, houve esse clima de amizade, de 
muito respeito entre a gente, embora tudo isso prejudicasse um pouco o 
andamento do trabalho, mas foi ótimo. Quando falam da Aeronáutica eu 
só tenho prazer em manter contato.”

O vídeo da entrega do Prêmio Excelência está na Internet: 
http://aeita.multiply.com/video/item/2

Niemeyer revela sua admiração 
por Montenegro e pela Aeronáutica
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Fernando Coelho 
(T59) entrega placa 

em acrílico com o 
desenho do 14bis.

Sidney Lage Nogueira (T74), Fernando Coelho (T59) e Floriano 
Salvaterra (T93) conversam com o homenageado, em sua sala

Da esq. para a dir.: Mário Tokoro (T65), Fernando Coelho (T59), Oscar Niemeyer, 
Sidney Nogueira (T74) e Floriano Salvaterra (T93)



Entrevista

O Suplemento - Quais as metas 
do Programa Espacial Brasileiro a 
curto e médio prazos?

Miguel henze - As prioridades 
do PNAE (Programa Nacional de Ati-
vidades Espaciais) são, pelo lado de 
satélites e aplicações, a conclusão da 
Plataforma Multimissão - PMM e, em 
especial, do primeiro satélite baseado 
na PMM, o Amazônia-1 para 2010, 
além da continuação do programa 
CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Re-
cursos Terrestres), com os lançamen-
tos dos satélites CBERS-3 e CBERS-4. 
Quanto ao acesso ao espaço, espe-
ra-se concluir o projeto do lançador 
nacional VLS e de seu sucessor, com 
propulsão líquida, em 2011. Por essa 
época, esperamos poder avançar, 
também, na implantação do Centro 
Espacial de Alcântara e viabilizar a 
qualificação do lançador da empresa 
binacional Alcântara-Cyclone Space.

O Suplemento - como está cami-
nhando o projeto do novo centro de 
Alcântara? Qual será o novo perfil 
dessa base?

henze - Trata-se de um centro 
de lançamentos voltado à utilização 
comercial da região de Alcântara por 
empresas lançadoras, tais como a 
recém-constituída Alcântara-Cyclone 
Space. O Centro Espacial de Alcân-
tara (CEA), juntamente com o Centro 
de Lançamentos de Alcântara (CLA), 
proverão a infra-estrutura de apoio 
aos sítios comerciais de lançamento. 
Este centro civil será, conforme sua 
concepção original, um centro de 
lançamentos de foguetes comerciais, 
composto pelos sítios comerciais de 
lançamento,  pela administração do 
centro, pela infra-estrutura de apoio 
(rede de utilidades e de insumos), por 
representações locais de órgãos go-
vernamentais, por uma área industrial, 
para instalação de empresas da área 
espacial, por uma área de habitação e 
por centros avançados de universida-
des. Também estão previstas ações de 
preservação ambiental e estímulo ao 
turismo, que contribuirão para o de-
senvolvimento local.

O Suplemento - Até 2011, estão 
previstos os lançamentos de mais 

Um novo conceito para o 
Centro Espacial de Alcântara
Leia abaixo entrevista com Miguel Henze (T62), presidente interino da Agência Espacial Brasileira

três satélites de recursos terrestres, 
desenvolvidos no Brasil - cBERS-3, 
cBERS-4 e o Amazônia-1. Existe pos-
sibilidade de algum desses satélites 
ser lançado a partir do Brasil?

henze - Com o início de operação 
da empresa Alcântara-Cyclone Space, 
pode-se prever a possibilidade de lan-
çamento do satélite CBERS-4 a partir 
de Alcântara. Quanto ao Amazônia-1, 
ou outros baseados na PMM, tudo 
depende do sucesso da qualificação 
do nosso lançador, em sua versão de 
médio porte, o VLS-1B, cujo vôo de 
ensaio está previsto para 2012.

O Suplemento - O bem-sucedido 
lançamento do cBERS-2B, o terceiro 
da família de satélites sino-brasilei-
ros, pode ser considerado um fator 
importante para se obter um incre-
mento de orçamento para o progra-
ma espacial? É um fator que pode 
sensibilizar o governo nesse senti-
do?

henze - Certamente esse suces-
so, atrelado à larga utilização de da-
dos CBERS por inúmeras instituições 
governamentais e empresas privadas, 
é fator importantíssimo para um maior 
conhecimento do programa espacial 
por nossos parlamentares, que, em 
última instância, são os tomadores 
de decisão quanto às prioridades or-
çamentárias. Nesse sentido, é nossa 
percepção que o programa espacial 
tem tido apoio crescente do Con-
gresso Nacional, justamente por suas 
aplicações reconhecidamente impor-
tantes para o desenvolvimento social, 
ambiental e econômico do país.

O Suplemento - Que ensinamen-
tos e experiência de vida obtidos no 
ITA o sr. tem utilizado na presidência 
da AEB?

henze - As atividades extra-curri-
culares proporcionadas pelo CASD à 
época, a convivência (forçada, é bem 
verdade...) com idéias e conceitos 
variados e, muitas vezes, opostos, a 
liberdade de expressão e discussão 
foram fundamentais para a formação 
de uma base cultural ampla e de um 
espírito crítico apurado, muito além da 
excelência da formação técnica. Em 
particular, a capacidade de abordar 

novos problemas, em geral complexos 
e de natureza multidisciplinar  (nem 
sempre técnica, mas também jurídica 
e financeira, por exemplo) e de gerar 
soluções inovadoras e práticas são 
conseqüência dessa vivência única. Miguel Henze (T62)
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Humor  à Vela
Por Francisco Galvão

ao remetente - 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	___/___/___

Eu e o saudoso piloto Geraldo Prockesh 
nos encontramos, novamente, no campeo-
nato nacional em Bauru. Desta vez eu estava 
voando no “BN-1” de S. José, e o Prockesh 
no “BN-1” daquele aeroclube, que já fora to-
talmente recuperado da “lenha” do ano ante-
rior (ver Humor a Vela em “O Suplemento” de 
Julho/Agosto).

Numa prova de ida e volta a Tupã, mais 
uma vez, encontramo-nos de novo a baixa al-
tura, e com uma tremenda tempestade pela 
frente, próximo à cidade de Pompéia.

Desta vez, Prockesh foi o primeiro a pou-
sar escolhendo um terreno arado bem junto 
às primeiras ruas da cidade e eu o segui pou-
sando praticamente ao seu lado. Rapidamen-
te giramos os planadores com a cauda virada 
a 45 graus para o vento, que já começava a 
levantar poeira, enterramos as estacas, (equi-
pamento imprescindível em campeonatos), e 
nelas amarramos a roda central, a cauda, e 
uma das pontas de asa. 

A poeira vermelha e o vento aumentaram 
de tal modo que não se enxergava a mais de 
5 metros, quando então desabou o aguaceiro 
acompanhado por raios e rajadas de vento.

A estaca da asa, sob a qual eu me abri-
gava foi arrancada e fui me agarrar qual um 
carrapato na cauda, cuja estaca ameaçava ter 
o mesmo destino. 

O planador tremia e sacolejava como 
um potro bravo, e eu mal conseguia abrir os 
olhos tal a violência da chuva. Lembrei-me 
do livro que li na infância chamado “Os últi-
mos dias de Pompéia” e pensei: Lá na Itália 
foi com o Vesúvio e aqui no Brasil vai ser 
com um dilúvio! 

Depois de uma meia hora o temporal foi 
se amainando e eu já podia vislumbrar o vulto 
do outro planador, e lá estava o Prockesh tam-
bém agarrado à sua cauda.

O vento cessou e nós, completamente en-

Os últimos dias 
de Pompéia

Brasileiro de 
Planadores 2007

Após sete dias de provas consecutivas, encerrou-
se dia 15 de setembro em Formosa (GO), a 100 km de 
Brasília, a etapa final do Campeonato Brasileiro de Pla-
nadores de 2007, tendo se sagrado campeão brasileiro 
o arquiteto Cláudio Blois de Brasília, e vice-campeão 
(com apenas 8 pontos  de diferença!) o nosso colega 
João Alexandre Widmer (T72), mais conhecido como 
“Batata” nos meios volovelísticos, e que voou pelo A.C. 
de Bauru.

Nas fotos, os 21 planadores alinhados no grid de 
partida aguardando o reboque na pista de Formosa, sob 
o céu apinhado de cúmulos, típico do Planalto Central, 
e na outra o autor (Galvão T59) ao lado do piloto Pontes 
de Bauru (8º colocado) e do seu biplace Nimbus 3D de 
24,6 metros de envergadura, e  com o qual fizeram 450 
km em 3,5 horas no segundo dia de provas.

charcados nos dirigimos à cidade à procura 
de um telefone. As notícias não eram nada 
animadoras: quase todos os competidores 
haviam pousado fora. Se tudo corresse bem 
seríamos resgatados de madrugada!

A cidade não tinha hotel mas nos indica-
ram uma espécie de pensão, que funcionava 
na casa de uma japonesa, a qual logo se pron-
tificou a enxugar a ferro as nossas roupas. 

Os ânimos melhoraram e muito, quando 
envergando shorts e camisetas emprestados 
dos filhos nisseis, nos sentamos em uma 
mesa, tendo a frente um bife acebolado, ar-
roz, salada, ovos fritos, e.... uma garrafa de 
caninha tipo exportação “Tirich Mir”, cujo 
nome e conteúdo foram excelentes estímulos 
para meu colega germânico.

Já escurecia, quando de barriga cheia e 
roupinha quente, terminamos o jantar, o papo, 
e as libações. O negócio era descansar, e por 
isso aceitamos de bom grado a oferta de um 
quarto com dois colchões estendidos sobre o 
assoalho de tábua.

Deitamos, e graças à “Tirich Mir” logo 
pegamos no sono sem nos incomodarmos 
com a torcida dos nisseis, que mais bra-
sileiros que muitos outros jovens de olhos 
redondos, ouviam num rádio a todo volume, 
um jogo de futebol.

Dormi, e sonhei que estava comen-
do camarões... mas eles estavam vivos e 
faziam cócegas na boca! Acordei, cuspi e 
acendi a luz...

Meu Deus! Estávamos rodeados por deze-
nas de baratas.

Eu acabava de cuspir uma das mais afoi-
tas das que tinham vindo me farejar! Acordei o 
Prockesh e de luz acesa ali ficamos sentados 
até que finalmente as 3 da madrugada ouvi-
mos o barulho dos jipes e das equipes percor-
rendo a rua à procura do “hotel 100 estrelas” 
que nos abrigara!

Acesse o site 
www.aeitaonline.com.br 

e fique sempre atualizado sobre as atividades da 
Associação, notícias de iteanos e das Regionais, 

oportunidades de emprego e muito mais!
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