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E mais

Uma idéia dos colegas Bentim (T75) e Comune (T02) 
acabou se tornando tradição no H-8. O churrasco Bem-

vindo Bixaral Turma 14 foi realizado no dia 11 de fevereiro, 
com apoio da AEITA. Organizado anualmente por um 

grupo de ex-alunos, o evento tem como objetivo dar as 
boas-vindas aos novatos e novatas. Pág. 6

Os planos da 
mais nova Diretoria
A Diretoria da AEITA para o biênio 2010-2011 é a mais nova 
da história da Associação. Com três membros da T94, um 
da T04, um da T95 e um da T82, a equipe chegou com 
muitas ideias, propostas e grande disposição para aproximar 
a AEITA da comunidade, dos alunos e das instituições a 
ela ligadas. Leia entrevista com o presidente Marcelo Dias 
Ferreira (T94) na pág. 9

Responsabilidade Social: qual deve 
ser o papel e atuação da AEITA?   Pág. 8

Começa o novo 
curso do ITA

Dez alunos provenientes das cinco atuais 
especialidades de Engenharia do ITA 

migraram este ano para o recém criado 
curso de Engenharia Aeroespacial. O objetivo 

é suprir a carência de recursos humanos 
especializados para atuar nessa área, que 

vem crescendo no país. Pág. 7

O wikITA, site interativo 
wiki da AEITA (www.
aeitaonline.com.br/wiki), 
ultrapassou 1 milhão de 
pageviews no final de 
2009. Considerando o 
lançamento do wikITA 
em 23 de julho de 2008, 
significa 1M de páginas 
em 500 dias. A média é 
de 2.000 páginas vistas 
diariamente! Pág. 4

Representantes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Agência 
Espacial Brasileira (AEB) e ITA reuniram-se no final de fevereiro para a Revisão 
de Definição de Missão (MDR) do projeto do satélite científico ITASAT. Pág. 5

ITASAT faz revisão de missão

Bem-vindo, Bixaral!

wikITA ultrapassa 1 milhão de pageviews
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Entrar na Universidade é 
a coroação da dedicação de 
anos de jovens de 17/18 anos 
que sacrificaram parte de 
sua adolescência na prepara-
ção para o vestibular, onde o 
mérito ainda é utilizado para 
premiação de esforços indivi-
duais. A universidade pública 
é sem dúvida a fonte de maio-
res e melhores conhecimen-
tos e formação profissional 
no Brasil, distanciando-se 
com raras exceções das ins-
tituições privadas. 

A grande concorrência 
por vagas nas instituições pú-
blicas tem renegado a alunos 
secundaristas das escolas 
públicas o Direito ao ensino 
superior público, e eu disse 
público e não gratuito, pois 
37,58% da riqueza gerada 
pelo país, em 2009, foram 
transferidos para os governos 
na forma de impostos. A falta 
de investimentos no ensino 
básico e secundário reduziu 
a níveis quase insignificantes 
a entrada de adolescentes 
provenientes da rede pública. 
A inclusão educacional talvez 
seja mais importante que a 
própria inclusão social pro-
movida pelo Governo, atra-
vés de seu BOLSA  FAMÍLIA.  
Neste contexto, o assistencia-

Inclusão educacional
lismo do programa Bolsa Fa-
mília pode e deve ser esten-
dido à inclusão educacional?

Com a incapacidade e 
falta de interesse em investir 
na elevação da qualidade do 
ensino público, visto que o re-
sultado aparecerá após o ci-
clo de uma eleição, os nossos 
governantes estão instituindo 
um sistema de cotas, cotas 
raciais e cotas socioeconômi-
cas. Tal sistema irá provocar 
a ruptura da coalizão social 
existente no país? Quando 
na faculdade, havia negros, 
orientais, brancos, mulatos, 
tinha um japonês/baiano e um 
chinês/negro. Todos estavam 
ali por mérito, a nenhum foi 
questionado se merecia estar 
ali. A partir de agora, man-
chetes como a abaixo serão 
comuns?

“A estudante Anne Caroly-
ne Lelis Oliveira afirma que 
foi prejudicada pelo sistema 
de cotas da universidade. Se 
não fosse pelas cotas teria 
pontuação suficiente para ser 
aprovada no curso de medici-
na da UFS. Fiquei como exce-
dente na 23ª colocação com 
15.603 pontos, uma pontu-
ação muito boa, mas acho 
uma injustiça ter que concor-
rer a apenas 50% das vagas, 

porque houve alunos cotistas 
que entraram no mesmo cur-
so com 12 mil pontos.” (Site 
Infonet Educação)

Entretanto, universidades 
como a Unicamp desenvolve-
ram um sistema de cotas que 
está entre os mais bem suce-
didos do país. Essa experiên-
cia capitaneada por pessoas 
respeitadas no mundo acadê-
mico tem propiciado grandes 
resultados naquela universi-
dade. Abaixo transcrevemos 
um dos relatos:

“Como era de se esperar, 
examinando o desempenho de 
alunos com notas de vestibu-
lar semelhantes, verificou-se 
que aqueles que vieram de um 
ambiente menos favorecido 
tinham um desempenho ao 
longo do curso melhor. Isto 
era de se esperar. Se mesmo 
vindos de um ambiente menos 
favorecido, conseguiram ter 
a mesma nota no vestibular é 
porque tinham mais potencial 
ou mais motivação ou ambos. 
Quais os fatores que se mos-
traram relevantes: em primeiro 
lugar, se estudaram em escola 
pública ou em escola particular. 
Em média, alunos provenientes 
de escola pública tiveram um 
desempenho escolar significa-
tivamente superior aos alunos 

Anuidade 
A AEITA já enviou 
os boletos para 
pagamento da 
anuidade 2010, com 
vencimento em 05/03. 
Caso não tenha 
recebido, entre em 
contato conosco. 
Você também pode 
pagar com cartão de 
crédito VISA. Para 
maiores informações, 
entre em contato 
com a secretaria 
(aeita@aeita.com.br).

provenientes de escolas par-
ticulares que tiveram a mes-
ma nota no vestibular. Outros 
fatores relevantes: se o aluno 
trabalhava ou quando prestou 
o vestibular. Obviamente, se o 
aluno trabalhava provavelmente 
vinha de um ambiente menos 
favorecido ou no mínimo tinha 
menos tempo para estudar. 
Mais outro: nível educacional 
da mãe. Um candidato cuja 
mãe era analfabeta conseguiu 
empatar com o filho de uma 
universitária. Ele provou ter um 
melhor potencial. Surpreenden-
temente, o nível educacional do 
pai não se mostrou relevante 
(talvez estejamos fracassando 
como pais).”

Consideramos que o En-
sino Básico e Médio têm a 
função de preparar a base 
do estudante para receber 
a gama de conhecimentos 
necessários para a forma-
ção profissional. No ITA, em 
seus primórdios (e fora do 
contexto das cotas) havia o 
“ano prévio” para reforçar 
o aprendizado dos alunos 
recém-aprovados no vestibu-
lar que necessitassem de tal 
complemento. Com o tempo 
e devido à concorrência, o 
ano prévio mostrou-se des-
necessário. Que medidas as 

A Turma 73 está interessa-
da em marcar uma solenidade 
de descerramento de sua placa 
no “hall da fama” (corredor do 
E2), já que uma boa parte das 
turmas dos “anos de chumbo” 

universidades, em virtude do 
programa de cotas, estão in-
cluindo ou fomentando para 
a formação de profissionais 
bem preparados?

Será que os cotistas con-
seguirão acompanhar os en-
sinamentos acadêmicos, es-
tarão eles aptos a prosseguir 
com os estudos? 

O país enfrenta carência 
nas áreas técnicas - médi-
cos, enfermeiros, engenhei-
ros e outros estão em falta, 
os ritmos do crescimento e 
da melhoria das condições 
econômicas exigem cada vez 
mais pessoas qualificadas. 
Você confiaria em um médico 
que só se tornou médico por 
haver o sistema de cotas? 

A nossa sociedade neces-
sita discutir este ponto, sob 
o risco de, senão o fizermos, 
perdermos as conquistas dos 
últimos 16 anos. Cabe ao Bra-
sil desenvolver um programa 
educacional público de longo 
prazo. O País precisa de um 
projeto de formação que pro-
picie aos estudantes advindos 
do ensino público acesso à 
boa formação por seus pró-
prios méritos.

Marcelo Dias Ferreira (T94)
Presidente da AEITA

T73 quer ter placa no ITA
não tem suas placas expostas.

“Eu desconfio que essas 
turmas têm algo em comum: 
nenhuma tem paraninfo”, apos-
ta Paulo Ignácio Fonseca de Al-
meida (T73). “Minha hipótese 

é que durante algum tempo 
“eles” ficaram com medo da 
escolha dos paraninfos pelos 
alunos”.

Assim a T73 está em pro-
cesso de escolha (mesmo que 

tardia) de seu paraninfo, entre 
seus “velhos” professores.

Para mais informações 
entre em contato com o Paulo 
Ignácio – (16) 3351-9000 ou 
pauloignacio@fai.ufscar.br 

secretaria

Os textos assinados em O Suplemento não traduzem necessariamente a opinião e/ou posição da AEITA, nem de seus Diretores.
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cartas e farpas

“Senhores, tomei conhecimento 
do falecimento, no ano passado, de 
um iteano da T59 e me surpreendi 
com o relato. Ele foi acometido de 
um câncer incurável. O médico, con-
victo de que nada mais restava fazer, 
entendia que ele deveria passar seus 
últimos momentos em casa, com a 
família. Porém nenhum familiar o re-
cebeu mais. O médico então ligou 
para o Irmão Reinaldo, que conheci 
há cerca de dois meses, coordenador 
das Casas de Assis, que acolhem mo-
radores de rua, doentes e em situação 
de risco, crianças e suas mães (em 
uma última tentativa de não separá-
los), casa que não conta com nenhum 
amparo público nem renda própria e 
sobrevive exclusivamente com volun-
tários e doações. Abandonado pela 
família, nosso colega chegou agita-
do, mas foi acolhido e se tranquilizou. 
Faleceu quatro dias depois ouvindo 
violão, com semblante feliz. A família 
não compareceu sequer ao enterro. 
Alguns dias depois chegou um rapaz 
lá na Casa de Assis exigindo a entrega 
da certidão de óbito, que foi negada 
e o rapaz orientado a retirar junto ao 
cartório, afinal nos últimos momentos 
havia lhe virado as costas. O breve 
relato acima foi o que consegui assi-
milar de uma conversa com o próprio 
Irmão Reinaldo, advogado que aban-
donou tudo que tinha para dedicar-se 
ao próximo, que hoje mora com sua 
família em uma das casas que cuida 
dos necessitados. Liguei para a AEITA 
e me confirmaram que lá consta o fa-
lecimento dele. Jamais imaginei ouvir 
que algum colega iteano tivesse pas-
sado por lá. Saudações iteanas”

Sadock (T04)

“Todos nós, iteanos, ficamos sur-
presos ao ouvir falar de colegas que 
hoje, já com uma certa idade, estão 
em dificuldades. Mas isso ocorre, e 
temos alguns casos conhecidos, ain-
da que poucos. O objetivo de divulgar 
esses casos é fazer com que todos 
reflitam e lembrem se há mais alguém, 
de seu conhecimento, que seja ex-
aluno do ITA e que esteja em situação 
difícil, passando por necessidades 

e precisando de ajuda. Há casos de 
colegas que estão sem trabalho há 
bastante tempo, vivendo de ativida-
des temporárias, apenas garantindo 
sua sobrevivência. Não têm família, 
ou foram abandonados pela mesma, 
têm dificuldades de relacionamento, o 
que dificulta ainda mais a obtenção de 
um emprego estável, não têm moradia 
própria, e quando a têm passam por 
dificuldades em arcar com as dívidas 
da mesma (contas de luz, água, con-
domínio etc), não têm plano de saúde 
por não poderem pagá-lo, e também 
pouco contribuíram para o INSS, o que 
dificulta ainda mais qualquer processo 
de aposentadoria. Há também aqueles 
que têm doenças que permitiriam a 
aposentadoria pelo INSS, mas devido 
à falta de conhecimento e assessoria 
adequada não conseguem obtê-la. 
Acreditamos que a AEITA poderia aju-
dar esses colegas de duas formas, ou 
dando-lhes assessoria jurídica para 
obtenção de aposentadorias por doen-
ça/idade ou sendo a facilitadora para 
ajudá-los na obtenção de algum traba-
lho que permita a eles uma vida dig-
na. Para aqueles que já não têm mais 
condições de trabalho, estão doentes 
e não têm apoio da família, poderia 
ser estudada a implantação ou par-
ceria com uma casa de repouso, para 
permitir também a eles uma vida mais 
digna. No momento, a AEITA presta 
muito apoio aos novos engenheiros, 
com ajuda para estágios, ITA Júnior, 
apoio a incubadoras para empresas 
de tecnologia etc, mas não temos 
conhecimento de nenhuma atitude no 
sentido de apoiar aqueles mais velhos 
em dificuldades. Talvez porque seja di-
fícil imaginarmos que colegas nossos 
possam estar vivenciando situações 
tão desfavoráveis. A AEITA, como 
entidade oficial dos engenheiros do 
ITA, deveria incluir, em seus objetivos 
o apoio a iteanos idosos, carentes e 
com dificuldades comprovadas. Para 
cumprir esse objetivo a AEITA deveria 
fazer um avaliação das necessidades 
e situação desses iteanos e elaborar 
uma proposta de apoio permanente. 
Saudações”

Paulo Cesar Bucco (T72)

“Em minha opinião, com a merda 
de aposentadoria que engenheiro tem, 
devem haver muitos casos de misé-
ria entre nossos colegas mais idosos 
que não trabalharam em empresas go-
vernamentais. Mas como prevalece o 
moco, fica tudo calmo e parece estar 
sob controle. Abraços”

Pedro John (T59)

“Acho louvável a atitude da AEITA, 
contem comigo para desenvolver a 
idéia. Abraço”

Décio Fischetti (T60)

“Conheci muito um iteano em 
dificuldades, falecido algum tempo 
atrás. Após ter saído da Embraer, por 
volta dos primeiros anos da década 
de 90, passou momentos difíceis na 
saúde e nas finanças. Pressionado 
pela esposa, ele teve que vender sua 
mansão situada num luxuoso condo-
mínio de São José dos Campos para 
poder comprar dois apar tamentos. 
Um, para moradia da mulher e dois 
filhos. O outro, para proporcionar 
renda para esposa e filhos. Ele viveu 
o resto da vida com sua mísera apo-
sentadoria do INSS, morando num 
minúsculo quar to per to do centro 
da cidade e alimentando-se de mar-
mitex. Sofreu um acidente em casa, 
por volta de 95, quebrando par te da 
bacia e fêmur, o que o forçou a usar 
muletas pelo resto da vida. Nem a 
esposa e nem os dois filhos (mes-
mo depois de formados), jamais o 
ajudaram. Eu ajudei um pouco, e 
até cheguei a informar, na época, a 
AEITA sobre o drama desse colega, 
muito boa pessoa e engenheiro mui-
to competente.”

Francelino Marques Mendes (T59)

“Tristes notícias essas de abando-
no pela própria família. Faz algum tem-
po, recebemos um pedido de auxilio 
para um iteano e eu enviei um cheque 
para a pessoa indicada no e-mail. Es-
queci quem foi a fonte do pedido. (...) 
Eu gostaria de poder contribuir, anoni-
mamente, com a Casa de Assis que 
acolheu nosso colega. Abraços” 

Iteano que fez doação anônima

“Tempos atrás repassei para to-
dos de nossa Turma 59 o número 
da c/c de um iteano em dificuldades 
financeiras e de saúde. Não sei quan-
tos contribuíram nem com quanto, 
mas sei que ele conseguiu fazer a 
segunda cirurgia na perna. Nunca en-
tendi exatamente o que ocorreu com 
o “aquele comunista” como o chama-
va todo indignado o nosso também já 
falecido colega Delvaux (...). Não sei 
se foi voluntariamente ou se foi exi-
lado para a Colômbia, mas o que ele 
me afirmou é que quando voltou para 
o Brasil foi proibido de entrar no CTA. 
Como não foi oficialmente cassado 
parece que também não conseguiram 
enquadrá-lo na anistia (também não 
o foi no grupo reintegrado de desli-
gados). Passou então a viver numa 
casinha humilde de dois quartos 
pequenos junto com a esposa (invá-
lida), uma filha e um neto. Todos os 
que vieram à nossa reunião de turma 
no Hotel Urupema em 2003 (?) tive-
ram a oportunidade de revê-lo. Que 
YHWH o tenha em sua glória”.

Francisco Galvão (T59)

“Eu ouvi a história de um iteano 
em dificuldades, de colegas residen-
tes em SJC. Mas ninguém foi capaz 
de me dar mais detalhes nem indicar-
me pessoas da família ou do seu rela-
cionamento. Continuo na expectativa 
de que "caia do céu" uma pista para 
saber mais sobre o caso! Não sei se 
sabem, mas me propus a manter um 
banco de dados da Turma de 1960 e 
o grande desafio foi descobrir o para-
deiro de alguns "desaparecidos" que, 
infelizmente, acabei descobrindo-os 
já falecidos. Mas consegui manter 
contato com a família de todos com 
exceção de dois, um deles oficial da 
Aeronáutica. O primeiro, soube que 
faleceu. Em relação a este último 
continuo na expectativa de conseguir 
a ajuda de algum colega ex-oficial da 
Aeronáutica, para localizar a família 
através do Setor de Pessoal do Mi-
nistério. Estou às ordens para mais 
informações. Um abraço,”

 Waldecy Gonçalves (T60)

Iteanos em dificuldades
A AEITA está levantando a questão dos iteanos em dificuldades para propor uma solução com o apoio da comunidade. Até o momento, 

soubemos de três casos, mas é possível que haja mais. Se você tem informações sobre esse assunto, por favor, entre em contato conosco – 
aeita@aeita.com.br . Leia nesta página depoimentos e opiniões sobre iteanos em dificuldades financeiras e de saúde. Ao reproduzir esses 

textos, elaborados desde 2007, O Suplemento omitiu os nomes dos colegas citados.
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espaço fcmf

aeita informa

Em um evento promovido pela 
Embraer na última semana de de-
zembro de 2009, a Fundação Casi-
miro Montenegro Filho foi escolhida, 
dentre os mais de 70 fornecedores 
nacionais e internacionais, como o 
“MELhOR FORnECEDOR DO AnO 
2009” na categoria de Recursos 
Humanos, Treinamento e Consul-
toria. O evento aconteceu nas de-
pendências da Embraer na Unidade 
Eugênio de Mello.

A Fundação Casimiro Montene-
gro Filho recebe o prêmio em fun-
ção da parceria que desenvolve, há 
anos, com a Embraer em projetos 
de seu programa de capacitação 
tecnológica.

Destaca-se a busca de solu-
ções FCMF para o PEE – Programa 
de Especialização em Engenharia, 
formatado pela Embraer desde 
o ano de 2001, cujo objetivo é o 
de preparar Engenheiros não ae-
ronáuticos recém-formados para 
atuarem nas áreas de engenharia 
da empresa.

A diretriz pedagógica do PEE é 
especializar os engenheiros em ma-
téria de conteúdo técnico, integran-
do este conhecimento ao uso de 
sólidas ferramentas de participação 

Melhor fornecedor de 2009
em times multidisciplinares de pro-
jeto, mantendo sempre sintonia com 
a visão de negócios em atendimento 
às necessidades dos clientes.

Este conjunto de instituições 
forma uma fonte eclética e global 
que apresenta, em muitos casos, 
diferentes metodologias e ferramen-
tas para solução do mesmo proble-
ma de engenharia, enriquecendo, 
desta forma, os meios para que os 
alunos possam encontrar soluções 
às suas questões, na ocasião que 
forem efetivados na Embraer.

Finalizadas as fases de aplica-
ção de cursos, o Programa con-
ta com uma fase de projetos que 
acontece dentro de informações e 
de uma metodologia pedagógica 
que privilegia o uso de ferramentas 
de “aprender fazendo”.

O Programa, em parceria com o 
ITA, oferece a oportunidade de titu-
lação no Mestrado Profissional em 
Engª Aeronáutica – Stricto Sensu, 
reconhecido pela CAPES/MEC. Qua-
torze turmas já ingressaram no PEE 
de forma escalonada, perfazendo 
um total de mais de 1000 profissio-
nais, dos quais 850 já concluíram 
o Programa e foram imediatamente 
contratados pela Embraer.

ITA Gourmet
O ITA Gourmet, disponível no wikITA, é dedicado às 

experiências gastronômicas e etílicas dos iteanos. “Das 
gororobas do H-15 às iguarias descobertas por iteanos 
mundo afora, passando por receitas desenvolvidas no 
H-8, esperamos ter por aqui: dicas de restaurantes, di-
cas de vinhos, receitas, nomes estranhos de comidas 
servidas no H-15”, diz a página.

Dentre as “iguarias” disponíveis destacam-se o 
Frango Explodido (“Aquele que, pela aparência, parece 
ter sido usado naquele ensaio de aeronaves no qual um 
canhão atira frangos para testar a resistência de para-
brisas e motores quando atingidos por aves durante o 
voo”), o Bife 007 (“É o bife frio, duro e com nervos de 
aço. Ele tem permissão para matar!”), o Bife de Duas 
Faces (“Se você pegasse um bife mal passado na fila e 
pedisse ao servente para trocar por um bem passado, 
ou vice-versa, ele gentilmente enfiava o garfo em seu 
prato e virava o lado do bife”) e o Arroz Unidos Vencere-
mos (“Tipo de arroz que apresenta notável coesão entre 
seus grãos”).

O consultor da FCMF, Clésio Izzo, recebe pela FCMF, da representante 
da Embraer, Patrícia Andrade da área “Indirect Purshasing & Supply 
Chain”, o prêmio de melhor fornecedor do ano de 2009.

wikITA ultrapassa 1 milhão de pageviews

Oportunidades no AEITA Online

O wikITA, site interativo wiki da AEITA 
(www.aeitaonline.com.br/wiki) ultrapassou 1 
milhão de pageviews no final de 2009. Con-
siderando o lançamento do wikITA em 23 de 
julho de 2008, significa 1M de páginas em 
500 dias. A média é de 2.000 páginas vistas 
diariamente!

Navegar no wikITA é mergulhar fundo na 
comunidade iteana, acessando informações, 
curiosidades e imagens de todas as turmas. 
No wikITA – uma realização de Carlos Ferra-

A AEITA disponibiliza periodicamente em 
seu site AEITA Online, oportunidades de tra-
balho e negócios direcionadas à comunidade 
iteana. O objetivo é facilitar o contato entre as 
empresas interessadas e os profissionais.

ri (T90), Antonio Magno Lima Espeschit 
(Toni) (T90), Newton Maia Salomão Alves 
(T00), todos podem inserir comentários e 
ideias. 

Por exemplo, você conhece a Academia 
Iteana de Letras? A Genealogia Iteana? A 
Geografia Iteana? Por acaso já consultou o 
Manual do Iteano Festeiro, ou o ITA Gour-
met, ou ainda o Glossário dos Iteanos? 
Ficou curioso? Então acesse o wikITA e co-
labore para enriquecê-lo ainda mais!

Em fevereiro, foram publicadas nove 
oportunidades e, em janeiro, dez ofertas 
de emprego. Para consultar as informa-
ções acesse www.aeitaonline.com.br > 
Oportunidades.
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Representantes do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB) e ITA reu-
niram-se no final de fevereiro para a Re-
visão de Definição de Missão (MDR) do 
projeto do satélite universitário ITASAT.

O projeto, que envolve estudantes 
de graduação e pós-graduação de vá-
rias universidades brasileiras e da Te-
chnical University of Berlin (TU Berlin), 
tem o objetivo de desenvolver a com-
petência para a realização de experi-
mentos tecnológicos com aplicação 
na área espacial. A iniciativa também 
tem a missão de aproximar o progra-
ma espacial das universidades, ao 
mesmo tempo em que contribui com 
a formação de novos profissionais, 
algo essencial tendo em vista a função 
estratégica das aplicações espaciais 
para o desenvolvimento do Brasil.

A função principal deste satélite 

universitário está relacionada ao Sis-
tema Nacional de Coleta de Dados 
Ambientais. Para isso, levará a bordo 
um novo transponder, com tecnologia 
mais atualizada, para retransmissão de 
dados coletados e enviados pelas Pla-
taformas de Coletas de Dados (PCDs). 
A função tecnológica está ligada à vali-
dação em vôo dos subsistemas e seus 
equipamentos de controle de atitude, 
computação, geração e distribuição de 
potência, estrutura mecânica e controle 
térmico, bem como avaliação das car-
gas úteis experimentais com aplicações 
na área espacial como determinação 
de atitude por meio de sensores MEMS 
(MicroElectroMechanical System)  e 
experimento de controle térmico.

Com cerca de 80 kg, o Itasat será 
um satélite de baixa altitude e órbita 
polar, o que significa estar a aproxima-
damente 600 quilômetros com inclina-

ção de 98 graus. São características 
compatíveis às dos satélites de coleta 
de dados SCD-1 e SCD-2, desenvolvi-
dos pelo INPE.

A coordenação geral do Projeto 
cabe à AEB, tendo o ITA como res-
ponsável pela execução do projeto e 
o Inpe como provedor de consultoria 
técnica, de infraestrutura laborato-
rial e gestão financeira. Os gerentes 
técnicos são o Eng. Katuchi Techima 
(AEB), Eng. Wilson Yamaguti (T76) 
(INPE) e o Prof. David Fernandes (ITA).

Sob a coordenação do ITA partici-
pam professores e alunos de gradua-
ção e pós-graduação do Instituto, da 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), da Escola de Engenharia 
de São Carlos (EESC/USP), da Univer-
sidade Estadual de Londrina (UEL), da 
Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), FEG/UNESP, da Universi-
dade de Brasília (UnB) e do INPE. Pela 

Concepção artística do satélite 
científico ITASAT

p & d

TU Berlin participam estudantes bolsis-
tas do Programa UNIBRAL da CAPES/
DAAD. Durante 2009 se envolveram 
com o projeto 32 alunos de graduação, 
23 mestrandos e 5 doutorandos.

Está prevista para o final de março 
de 2010 a Revisão de Requisitos Pre-
liminares (PRR - Preliminary Require-
ment Review), com a participação de 
revisores do INPE, da AEB e da TU Berlin.

ITASAT faz revisão de missão

O SCD, no Laboratório de Integração e Testes do INPE

10 satélite completa 17 anos em órbita
O primeiro satélite projeta-

do, construído e operado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), o SCD-1 com-
pletou 17 anos em órbita no dia 
9 de fevereiro. Quando lançado 
pelo foguete norte-americano 
Pegasus, em 1993, a expectati-
va era de apenas um ano de vida 
útil. Contudo, o SCD-1 (Satélite 
de Coleta de Dados) se mantém 
operacional e retransmitindo in-
formações para a previsão do 
tempo e monitoramento das ba-
cias hidrográficas, entre outras 
aplicações.

O lançamento do SCD-1 foi 
o início da operação do Sistema 

de Coleta de Dados Brasileiro, que 
consiste em uma rede de satélites 
em órbita baixa que retransmite 
as informações ambientais rece-
bidas de um grande número de 
plataformas de coleta de dados 
espalhadas pelo território nacio-
nal. Atualmente, o Sistema de Co-
leta de Dados é composto pelos 
satélites SCD-1, SCD-2 (lançado 
em 1998), e CBERS-2B (2007), 
sendo que suas informações são 
distribuídas a diversas instituições 
no Brasil e no exterior.

O satélite capta e retransmite 
os sinais das plataformas para a 
estação de recepção e processa-
mento do INPE em Cuiabá (MT) 

e depois os dados são transmi-
tidos para a unidade de Cacho-
eira Paulista (SP), onde ficam 
à disposição das empresas e 
instituições usuárias do sistema. 
Os dados coletados pelo satélite 
SCD-1 são utilizados em diversas 
aplicações, como previsão de 
tempo, estudos sobre correntes 
oceânicas, marés, química da at-
mosfera, planejamento agrícola, 
entre outras. Uma aplicação de 
grande relevância é o monitora-
mento das bacias hidrográficas, 
que fornecem dados fluviométri-
cos e pluviométricos. Os dados 
estão disponíveis no endereço:  
http://satelite.cptec.inpe.br/PCD/

• 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)  3027-1620 / 8812-8062

O Suplemento: 
um veículo forte!
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Foi realizado no dia 11 de feverei-
ro, com apoio da AEITA, o churrasco 
Bem-Vindo Bixaral Turma 14. O chur-
rasco, que ocorreu nas dependências 
do quiosque do “feijão” (situado entre 
o H8-A e H8-B), tem sido organizado 
anualmente por um grupo de iteanos 
ex-alunos com o objetivo de dar as 
boas-vindas aos novatos e novatas 
que adentram o poço do saber e do 
gagá profundo, bostejando sobre a 
tradição do ITA, alunos divididos entre 
o H8, vila e hotel do CTA, assim como 
perspectivas do mercado de trabalho e 
opções de carreira.

A ideia do Bem-Vindo Bixaral sur-
giu em Janeiro de 2004 quando um 
grupo de iteanos da Embraer, liderados 
pelo Bentim (T75) e Comune (T02), 
resolveu colaborar com a recepção da 
Turma 08, organizando um churrasco 
surpresa no H8, bancado apenas pe-

Recepção à T14
A AEITA recepcionou os “Bixos” da T14 com uma palestra e bate-papo re-

alizados no início do ano. Os novos alunos foram recebidos pelo presidente da 
Associação, Marcelo Dias Ferreira (T94) e pelo vice-presidente, Christiano Sa-
dock de Freitas (T04).

Na oportunidade, eles apresentaram a AEITA, suas atividades, serviços, 
canais de comunicação e as propostas dessa nova Diretoria para a gestão da 
entidade. Os diretores da Associação também se interessaram em ouvir as ex-
pectativas dos estudantes em relação aos próximos cinco anos.

“Com ações simples como falar e ouvir os Bixos da T14 no H-8, como eu e o 
Sadock fizemos, e falar e ouvir os Bixos da T10 antes da formatura, como iremos 
fazer, deve aumentar o interesse pela AEITA e, consequentemente, a interação na 
comunidade iteana”, afirmou Dias. 

los ex-alunos. Foi um sucesso, todos 
adoram a interação entre 
alunos e ex-alunos e no 
final todos acabaram na 
piscina do feijão. O Bem-
Vindo Bixaral foi então 
incorporado ao calendá-
rio oficial de trotes e tem 
ocorrido todos os anos 
com as Turmas subsequen-
tes à Turma 08.

Este ano o churrasco 
contou com a presença dos 
ilustres iteanos: Bentim T75, 
Furuzawa T90, Nakata T00, 
Augusto T99, Ayslan T99, 
Comune T02, Leão T02, Fabio Cor-
rea T02, Soldado T03, Garcez T03, 
Mariana Sá T03, Wladimir T03, Mai-
lema T04, Rolando, T04, Sadock T04, 
Cassiano T05, Luiza Pillar T07, Danilo 
T07, José Rui T07, além dos alunos 

Como já é tradição, o Ceará foi o que mais 
registrou candidatos aprovados no Vestibular do 
ITA para 2010. De um total de 120 convocados, 
29 são provenientes desse estado, seguido do 
Rio de Janeiro, com 17 aprovados. 

Em sete estados não houve aprovações: 
Acre, Amapá, Amazonas (com banca local), 
Paraíba, Rio Grande do Sul (com banca local), 
Santa Catarina e Tocantins. Mesmo com a forte 
presença dos cearenses, a região sudeste foi a 
que mais aprovou (46%); seguida do nordeste 
(37%) e centroeste (10%).

Este ano, foram aprovadas sete mulheres. 
Um dos aprovados do Paraná é o terceiro irmão 
da família Gripp a fazer o ITA. 

Confira os números:

Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 
Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe

Mato Grosso, Pará e Piauí

Espírito Santo, Goiás e Paraná

DF e SJCampos

Pernambuco

Minas Gerais

São Paulo (menos SJC)

Rio de Janeiro

Ceará

Fonte: 
Claudio Jorge 
(T77), baseado 
nos endereços 
para os quais foi 
enviada a documentação 
aos aprovados no Vestibular

01 cada 

02 cada 

04 cada 

05 cada 

09

13

16

17 29

Ceará é campeão de aprovações

Presença marcante 
das Bixetes

Bem-vindo Bixaral!

encarregados da Comissão 
de Recepção este ano, dos 
quais se destacam Filipe Melo 
(Zureia) T13 e Cadu T11’. 

(Colaboração de Henrique 
COMUNE Daldosso (T02).

Bentim (T75) e 
Comune (T02) são 
os comandantes 
dessa festa, que já se 
tornou tradicional

Atenção total 
ao “bostejo” do 

Sadock (T04)

Alegria e entusiasmo 
entre o Bixaral 
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Coube ao iteano Brig Eng Maurício 
Pazini Brandão (T78) ministrar, no dia 
2 de março, a primeira aula da Disci-
plina “Introdução à Engenharia Aero-
espacial”, do recém-criado Curso de 
Graduação em Engenharia Aeroespa-
cial do ITA. 

O crescimento das atividades es-
paciais no país levou o então presi-
dente da Agência Espacial Brasileira, 
Sérgio Gaudenzi, a propor, em 2006, 
a criação do curso. Ao longo de dois 
anos, foram realizados estudos para 
consolidar a proposta, que foi aprova-
da pelo Comandante da Aeronáutica. 
“Trata-se de uma iniciativa madura, 
em cuja confecção participaram espe-
cialistas do ITA, dos demais institutos 
do DCTA e do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE)” explica o 
Brig Pazini.

Começa o curso de Eng. Aeroespacial
O Comando da Aeronáutica explo-

ra temas ligados à exploração espa-
cial desde 1955. A maturidade dessa 
exploração levou à transformação do 
Centro Técnico da Aeronáutica (CTA) 
em Centro Técnico Aeroespacial (CTA) 
em 1969, com a simultânea criação 
do Instituto de Atividades Espaciais 
(IAE), hoje Instituto de Aeronáutica e 
Espaço. Porém, sempre houve carên-
cia de recursos humanos especializa-
dos para esta exploração. 

“A pós-graduação não gera mas-
sa crítica de especialistas. Mestres e 
Doutores têm formação mais especí-
fica. Na graduação, por três anos, os 
alunos serão submetidos a uma for-
mação de maior espectro e focada no 
setor aeroespacial”, diz o Brig Pazini. 
“Note que antes de ser espacial, uma 
nave precisa ser aero, ou seja, passar 

“É possível reconstruir um país como o Haiti? Muito difícil. Nos 
últimos 200 anos, o país vem buscando a reconstrução e não con-
segue.

Vimos que o corpo da fundadora da Pastoral da Criança, Zilda 
Arns, foi exposto à visitação em Curitiba, o diplomata Luiz Carlos da 
Costa foi velado no Palácio do Itamaraty. Parece que em Brasília faltou 
alguma coisa.

Amyr Klink atravessou o Atlântico sozinho, remando, da Namíbia, 
na África, até a costa da Bahia. Não caiu nem pedaços de papel picado 
na cabeça dele.

O Brasil parece não cultivar seus heróis, se não forem do esporte. 
Agora, um punhado de soldados brasileiros deu a vida ajudando o 
povo do Haiti. As cerimônias fúnebres, em Brasília, na capital do país, 
ficaram longe do povo. O governo prestou homenagens a corpos con-
finados na Base Aérea de Brasília.

No Haiti, eles representaram bem o povo brasileiro. Os Estados 
Unidos podem ter desembarcado com sua máquina de guerra. Mas 
os meninos pobres de Porto Príncipe falam o português brasileiro. A 
bandeira brasileira é agitada por haitianos, certamente porque apren-
deram a amar o Brasil e devem ter aprendido pelo respeito e admira-
ção à tropa brasileira.

Em geral, quando morre um deputado ou senador – seja qual for 
seu currículo – o velório é no Congresso. Os heróis do Haiti, o povo 
fardado, ficaram longe da casa dos representantes do povo. Não pas-
saram pelas largas avenidas da capital do Brasil.

Foram entregues à família para serem enterrados no solo da pátria. 
Morte em missão é risco que faz parte da carreira militar. Faz parte 
das expectativas da família do militar. Morte em missão nos deixa 
credores de mais homenagens da nação que representaram tão bem. 
Certamente a nação está prestando a eles agora uma continência de 
coração e mente.”

Publicado no site G1

O Brasil não cultiva seus herois
Por Alexandre Garcia, em 22 de janeiro de 2010

homenagem
A AEITA presta sua homenagem aos 21 
brasileiros mortos na tragédia do Haiti:

• Soldado Antonio José Anacleto
• Cabo Ari Dirceu Fernandes Júnior
• 1º Ten Bruno Ribeiro Mário
• 2º Sargento Davi Ramos de Lima 
• Cabo Douglas Pedrotti Neckel 
• Coronel Emílio Carlos Torres dos Santos
• Soldado Felipe Gonçalves Júlio
• Major Francisco Adolfo Vianna Martins 

Filho
• Coronel João Eliseu Souza Zanin 
• Soldado Kléber da Silva Santos
• 2º Sargento Leonardo de Castro 

Carvalho
• Diplomata Luiz Carlos da Costa
• Major Márcio Guimarães Martins
• Ten Cel Marcus Vinicius Macedo 

Cysneiros 
• Subtenente Raniel Batista de Camargo
• Soldado Rodrigo Augusto da Silva
• 3º Sargento Rodrigo de Souza Lima
• Soldado Tiago Anaya Detimermani 
• Cabo Washington Luis de Souza Seraphin
• Médica Zilda Arns 
• Brasileira não identificada a pedido da 

família

pela atmosfera. Além disso, se ela for 
retornar à Terra, como o SARA (Satéli-
te de Reentrada Atmosférica), ela volta 
a ser aero. Esta é uma das razões por 
que o Curso chama-se Aeroespacial 
e não Espacial, como queriam alguns 
especialistas”.

O último curso de graduação cria-
do pelo ITA foi o de Computação em 
1989. Neste ano de 2010, estão sendo 
oferecidas 10 vagas para o novo Curso 
de Engenharia Aeroespacial. Os alunos 
da primeira turma foram selecionados 
dentre voluntários do 1º. Ano Profis-
sional (3º Ano do ITA - Turma 2012). 
Eles migraram das cinco especialida-
des de Engenharia existentes para a 
nova. Situação semelhante será apli-
cada às duas próximas turmas, que 
já cursam graduação no Instituto. A 
seleção tradicional por vestibular será 

aplicada pela primeira vez em dezem-
bro deste ano, para engenheiros que 
irão graduar-se na turma 2015.

O Brig Eng Maurício Pazini 
Brandão (T78)

Bacana mesmo
“Eu não tinha pensado nisso 

mas acho que esses soldados me-
reciam um desfile ao longo do eixo 
monumental em Brasília para serem 
aclamados pelo povo.

Talvez não fosse interessan-
te para o Presidente deixar que o 
povo expressasse o seu respeito e 
admiração pelas Forças Armadas 
brasileiras, ainda mais em época de 
“comissão da verdade”.

Acho também que o Presidente 
somente prestou homenagens sole-
nes porque iria pegar muito mal se 
não o fizesse.

Enfim, a nossa experiência no 
Haiti demonstra a índole amistosa 
e não imperialista das nossas FFAA, 
ainda que exista um ou outro sar-
gento narcisista tentando virar cele-
bridade a qualquer custo.

Acho que o Brasil está despon-
tando como nação que não pode ser 
ignorada na discussão de qualquer 
assunto de interesse mundial e para 
completar este quadro só falta mes-
mo o país contar com Forças Arma-
das bem equipadas materialmente, 
porque do ponto de vista de moral, 
de fibra e de honra ele já tem.”

Mohamed Ali Osman (T85)
Cel Eng
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responsabilidade social

A partir de discussões que cir-
cularam na ITANet e no H8, a AEITA 
está elaborando um plano de ação na 
área de responsabilidade social, a ser 
desenvolvido a partir do biênio 2010-
2011. 

As iniciativas, bem como os ca-
minhos para ajudar, estão abertas a 
sugestões, opiniões e colaborações da 
comunidade iteana. Todas as propos-
tas serão amplamente divulgadas nos 
canais de comunicação da Associação 
– AEITA Informa, AEITA Online (www.
aeitaonline.com.br) e O Suplemento.

Contamos com a sua participação!

Questões
Devemos ou não apoiar nossos 

colegas de ITA que passam por mo-
mentos de dificuldade? A manutenção 
do espírito de companheirismo dos 
tempos de H8, nos momentos de di-
ficuldade, deve ser incentivada pela 
AEITA? Qual o papel social da AEITA 
em uma comunidade tão seleta, exi-
gente e diversa?

Fatos
- Abandonados pela família, mal apo-

sentados, com problemas de saúde 
ou perdidos em sua loucura, exis-
tem iteanos, em idade avançada, 
morrendo desamparados em abri-
gos para indigentes.

- Colegas nossos pegos de surpresa 
pela economia se encontram mo-
mentaneamente desempregados 
e sem condições de contratar um 
serviço de recolocação ou mesmo 
manter um plano de saúde decente.

- Existem hoje 12 alunos do ITA com-
provadamente carentes e que não 
dispõem de possibilidade de ob-
ter recursos com atividades extra 
classe e podem se ver obrigados a 
abandonar o ITA.

Diretrizes
A atual Diretoria da AEITA colocou 

em pauta este assunto e pensou em 
abordar a questão de duas formas: 

AEITA tem plano de ação social
1º - Convocar todos os associados a 

se posicionarem nesta discussão: 
AEITA deve ter uma ação benefi-
cente? Que estratégias seguir em 
cada caso?

2º - Como alguns possuem urgência 
para resolver seus problemas, 
não podendo esperar que nossas 
deliciosas discussões iteanas che-
guem a uma conclusão ou mesmo 
consenso, num prazo curto, de-
cidimos disparar ações emergen-
ciais ou mesmo de contenção da 
aflição desses colegas.

Ações
1º) Enviaremos mensagem aos itea-

nos explicando com mais detalhes 
os fatos e as propostas emergen-
ciais, incentivando-os a colaborar 
financeiramente e mesmo na am-
pliação da discussão.

2º) Apoiaremos a construção da Casa 
de Repouso e Centro de Convivên-
cia Nosso Lar em SJCampos, de 
forma a dar abrigo e assistência aos 
iteanos em situação de desamparo, 
inclusive com apoio legal para que o 
Estado e a família assumam a parte 
que lhes cabe.

3º) Tentaremos viabilizar um plano 
de saúde provisório e emergencial 
para os colegas momentaneamente 
em dificuldades, assim como apoio 
para recolocação no mercado.

4º) Buscaremos, junto com a AASD 
– Associação Acadêmica Santos 
Dumont, que atua em paralelo com 
o CASD, viabilizar uma bolsa de ma-
nutenção para os atuais alunos em 
dificuldade.

E mais
A AEITA também tem interesse em 

apoiar atividades de cunho científico 
e cultural, desenvolvida por alunos 
e ex-alunos do ITA. Esse tópico será 
abordado na próxima edição de O Su-
plemento. 

Propostas da AEITA

Amparo aos iteanos idosos 
sem condições de se manter

Apoiar a construção da Casa de 
Repouso e Centro de Convivência Nos-
so Lar, projeto com mais de 3.100m2 
de área em construção no centro de 
São José dos Campos que dará aten-
dimento integral e gratuito a 80 ido-
sos e atenderá a mais 100 no período 
diurno. O Nosso Lar contará com uma 
equipe multidisciplinar de profissionais 
de saúde e estrutura adequada a cui-
dar de pessoas desamparadas e em 
idade avançada. Hoje o vice-presidente 
da AEITA, Christiano Sadock de Freitas 
(T04), está responsável por acom-
panhar o andamento do projeto, bem 
como participar da elaboração das nor-
mas de funcionamento da instituição.

O apoio da AEITA se dará:
- Recebendo doações diretas para a 

obra através do FADA;
- Intermediando doações de materiais 

diretamente para a obra;
- Recebendo doação de Notas Fiscais 

Paulistas sem a identificação do CPF/
CNPJ do consumidor*, cujos crédi-
tos serão revertidos em prol da obra; 

Importante frisar que a AEITA hoje 
não possui demanda nem recursos para 
ter uma estrutura exclusiva e dedicada a 
iteanos, daí a decisão de cooperar com 
um excelente e conhecido projeto já em 
andamento, que será uma porta aberta 
para casos de probabilidade peque-
na mas de altíssimo impacto e custo. 
Iteanos, mesmo sem o envolvimento 
da AEITA, já doaram para este projeto.

Em paralelo, faz-se necessário que 
as turmas zelem para que seja sabido 
o paradeiro de todos os seus mem-
bros e que tenha um responsável por 
manter as formas de contato sempre 
atualizadas junto à AEITA.

Apoio temporário para 
colocação no mercado de 
trabalho

A AEITA manteria o iteano no Plano 
de Saúde UNIMED por até três meses, 
desde que ele se comprometa a res-
sarcir a Associação assim que sua 
situação se estabilizar.

Amparo financeiro aos alunos 
carentes do ITA

Fornecer durante o ano uma bolsa 
de estudos, dividindo entre todos os 
alunos carentes as doações arrecada-
das, a partir de R$ 50,00 (cinquenta 
reais) per capita até atingir um valor 
adequado a ser definido em conjunto 
com a AASD e o CASD, quando então 
eventual excedente será poupado para 
despesas futuras. 

FADA
Para colaborar com as propostas 

acima, você pode encaminhar sua do-
ação para o FADA – Fundo AEITA de 
Apoio.

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 (aei-
ta@aeita.com.br) indicando seu 
nome, sua turma, quantia doada e o 
destino da doação.

*Em SP temos a “Nota Fiscal Pau-
lista”. Você pede a Nota Fiscal e 30% 
do ICMS que a loja paga (no ato da 
venda) volta para o consumidor via 
“créditos” que viram até depósito em 
conta. Se o consumidor não pede para 
colocar o seu CPF/CNPJ, é possível 
que esses créditos sejam revertidos 
para instituição filantrópica inscrita e 
regularizada no sistema (que é o caso 
desta).. 
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entrevista

A gestão 2010-2011 da AEITA, em-
possada em dezembro de 2009, tem a 
Diretoria mais jovem da história da Asso-
ciação. O presidente Marcelo Dias Ferreira 
é da Turma 94 e o vice, Christiano Sadock 
de Freitas, da Turma 04. Gente nova signi-
fica novas ideias e muita energia para mo-
vimentar e integrar a comunidade iteana, 
a partir de um novo conceito associativo 
e de gestão. Conheça algumas dessas 
propostas na entrevista do Marcelo Dias 
Ferreira a O Suplemento:

O Suplemento - Você já declarou, em 
oportunidade anterior, que decidiu con-
correr à presidência da AEITA para ga-
rantir a continuidade da Associação. De 
fato, a Diretoria anterior havia divulgado 
à comunidade que, se não houvesse ins-
crição de chapas para esta gestão, não 
haveria como levar a entidade adiante. 
Por que você chamou para si essa res-
ponsabilidade de manter a AEITA?

Marcelo Dias Ferreira - Eu fui Diretor 
Administrativo Adjunto da AEITA na Gestão 
2002-2003. Naquela época eu me decep-
cionei muito com a condução da AEITA, 
tanto que após o final da gestão eu me 
afastei e só voltei a por os pés na AEITA 
este ano. Eu acreditava, ou melhor, acre-
dito, que a AEITA é importante para man-
ter a interação entre alunos e ex-alunos, 
além de incentivar e procurar ampliar as 
iniciativas do Bixaral no H-8. Além disto, 
os grandes problemas da AEITA, em 2003 
e agora, são a falta de planejamento es-
tratégico, a falta de valor agregado nas 
atividades e a ausência de iniciativas pró 
ativas. Em 2003, infelizmente eu era um 
em meio a cinco pessoas que pensavam 
uma AEITA diferente, as gerações eram 
distantes. Hoje, embora tudo seja decido 
em grupo pela Diretoria, a diferença de ge-

Nova geração à frente da AEITA
rações quase que não existe - três são da 
turma 94, um da 95, um da 82 e um da 
04. De fato, é a Diretoria mais jovem da 
AEITA, desde de sua fundação. O entrosa-
mento e a confluência de objetivos estão 
mais fáceis, talvez, ou melhores. Por isso 
eu aceitei a responsabilidade, pois há uma 
Diretoria que me conhece, confia em mim 
e tem objetivos similares aos meus, e com 
isso o trabalho fica mais simples, fácil e 
prazeroso.

O Suplemento - O desinteresse pela 
vida associativa é uma característica 
generalizada no Brasil - não é uma prer-
rogativa da comunidade iteana. A que 
você atribui essa baixa participação nas 
entidades de classe?

Dias - A AEITA é diferente. A baixa par-
ticipação é significativa nas turmas acima 
de 1990. Por que? Eu acredito que é um 
problema de objetivos ou falta de objeti-
vos. O iteano da T60 não quer a mesma 
coisa que o iteano da T00. Cabe à Diretoria 
a tarefa de identificar interesses comuns e 
implementá-los. Eu mantive contato com 
os Bixos de outubro para cá, fiz reuniões 
com CASD, AASD, BAJA, AERODESIGN, 
REDE ALUMMIN, ITA JR, etc... Conversei 
com a Luciana (T10), com os Bixos da 
Turma 09, quando passavam na AEITA, 
muitos pela primeira vez, para desimpedir 
ficha para irem embora do CTA, e todos 
não tinham ideia do que a AEITA faz. Dá 
um trabalho enorme manter aquele Banco 
de Dados atualizado, dá trabalho fazer o 
Sábado das Origens, dá trabalho editar O 
Suplemento e o Livro Histórias para Con-
tar, que ao longo dos anos foi se trans-
formando em um catálogo telefônico de 
alto valor agregado. Onde foram parar as 
Histórias? O livro que esta Diretoria editar 
não será um catálogo. Divulgará nossas 

histórias, valorizará a nossa escola e dará 
orgulho ao Sócio. Sim, eu acho que falta 
sentimento, envolvimento e principalmente 
motivação a participar da vida associativa. 
Com ações simples como falar e ouvir os 
Bixos da T14 no H-8, como eu e o Sadock 
fizemos, e falar e ouvir os Bixos da T10 an-
tes da formatura, como iremos fazer, deve 
aumentar o interesse pela AEITA.

O Suplemento - O ex-presidente Fer-
nando Coelho considera as Regionais um 
dos pilares da AEITA. Qual a sua visão 
quanto às Regionais?

Dias - Também considero importantes 
as regionais e os responsáveis/administra-
dores das listas de turmas (TXX@yahoo-
grups.com.br), porém tem que haver uma 
integração com estes pilares. A partir des-
te ano vamos fazer eventos nas Regionais 
com apoio da AEITA. Haverá uma ativida-
de na Regional de São José em abril, que 
será repetida em São Paulo e Rio, aberta 
a outras que assim o desejarem. A AEI-
TA cuidará do palestrante e organização 
e a Regional, da divulgação e inscrições. 
Acredito que assim podemos diminuir a 
distância entre nós. Quanto aos responsá-
veis por listas, estamos na fase de mape-
amento dos mesmos, pois não existe esta 
lista. Após o mapeamento iremos estreitar 
o relacionamento de forma a mantermos 
o nosso Banco de Dados o mais próximo 
possível da realidade. Banco de Dados 
esse que será reformulado de maneira a 
dar mais segurança às informações de 
nossos associados.

O Suplemento - Cada presidente 
tem uma ideia quanto ao foco da AEITA - 
exemplos: foco em eventos de confrater-
nização e entretenimento (Décio Fischet-
ti); foco em networking, oportunidades 
(Pedro John e Sidney nogueira); foco na 

comunicação, interação da comunidade 
iteana entre si, com os alunos e com o 
ITA (Fernando Coelho). Como você vê a 
atuação da AEITA?

Dias - Geração de Valor Agregado – 
se para a comunidade eventos for gerar 
valor será feito, se networking, oportuni-
dade, comunicaçãoZ , etc gerarem valor, 
nós atuaremos. Por isso, o feedback será 
o termômetro das ações implementadas. 
O grande momento de avaliação e de reo-
rientação deste trabalho será o Sábado das 
Origens deste ano. Se todas as ações pla-
nejadas e delineadas para este ano ocorre-
rem como estamos planejando, a comuni-
dade poderá nos responder se estamos no 
caminho certo ou quais correções deverão 
ser feitas.

O Suplemento - A atual Diretoria da 
AEITA traz a novidade de ter, na presi-
dência e na vice-presidência, iteanos 
das turmas das duas últimas décadas 
(94 e 04), fato inusitado (nas últimas 
gestões os presidentes foram das tur-
mas: 59, 74, 62, 60, 59...). O que muda 
com esse “sangue novo”?

Dias - A diferença entre as turmas é 
grande! Mas essa pergunta deve ser res-
pondida pela comunidade. O que eu posso 
dizer é que nós entramos com a finalidade 
de fazer, manter e melhorar a AEITA como 
Associação. Se algo muda com o “sangue 
novo” o tempo e a comunidade dirão.

A Embraer recebeu no início de feve-
reiro a certificação de aproximação íngre-
me para mais uma aeronave da família de 
E-Jets, o EMBRAER 190, para operar no 
principal aeroporto de negócios de Lon-
dres, o London City (LCY). O EMBRAER 
170 foi certificado em 2007 para a mes-
ma funcionalidade e é operado atualmente 
pela British Airways no LCY. 

O EMBRAER 190 utiliza uma solução de 

Marcelo Dias Ferreira (T94)

aviação

EMBRAER 190 pode operar no London City 
software desenvolvida com base no sistema 
de fly-by-wire existente, o que significa me-
lhor qualidade de voo e controle, carga de 
trabalho reduzida para o piloto e menor con-
sumo de combustível. A autonomia de vôo 
do EMBRAER 190 a partir do LCY é superior 
a 800 milhas náuticas (1.500 km), cobrindo 
todas as rotas atuais e aproximando impor-
tantes destinos de negócios na Europa. 

As companhias aéreas CityFlyer, da 

British Airways, Baboo Airlines, com sede 
em Genebra, Suíça, e Cityline, da Lufthan-
sa, serão as primeiras a operar o EMBRA-
ER 190 no LCY. A atual frota de aeronaves 
que opera neste aeroporto é composta 
principalmente por jatos e turboélices an-
tigos e fora de produção que servem a um 
público executivo sofisticado em busca de 
viagens rápidas e confortáveis entre as 
principais cidades europeias e o centro 

financeiro de Londres. 
Comparado com aeronaves de capaci-

dade semelhante que hoje operam no LCY, 
o EMBRAER 190 reduz o consumo de com-
bustível em 25%, diminuindo as emissões 
da aeronave também em 25% e cortando 
os custos de manutenção em 50%. Até o 
final de 2010, espera-se que um total de 15 
E-Jets estejam operando no LCY, com 1 mi-
lhão de passageiros transportados. 
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c & t

No final de 2009, foram apre-
sentados os primeiros resultados 
obtidos com projeto de cooperação 
tecnológica que vem sendo realizado 
em conjunto por Indústrias Romi S.A 
e o Centro de Competência da Ma-
nufatura do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica - CCM-ITA, desde 2007. 
A Indústrias Romi é líder no mercado 
brasileiro de máquinas e equipamen-
tos. Fabrica máquinas-ferramenta, 
com destaque para tornos e centros 
de usinagem; máquinas injetoras e 
sopradoras de plástico, e peças de 
ferro fundido cinzento, fornecidas 
brutas ou usinadas.

Na oportunidade, foi também 
anunciada a ampliação da parceria 
com o ITA, iniciada em junho do ano 
passado, para o desenvolvimento de 
estudos com o Centro de Usinagem 
Vertical D800 AP da Romi, em ope-
ração no ITA. Com esta ampliação 
será possível o desenvolvimento de 
estudos comportamentais da máquina 
e aspectos da usinabilidade, princi-
palmente para a indústria aeronáutica 
e outras aplicações que vão desde a 
produção seriada, até a usinagem de 
moldes e matrizes.

José Carlos Romi, diretor de Tec-
nologia da Romi, ressalta que “parce-
rias como esta firmada com o CCM-
ITA constituem importantes fontes de 
geração constante de conhecimento 

Romi e ITA intensificam projetos
para a indústria nacional de fabrican-
tes de máquinas.” Para ele, a empresa 
se favorece com a possibilidade de 
experimentação e evolução tecno-
lógica de seus produtos, ao mesmo 
tempo em que a pesquisa acadêmica 
passa a dispor de condições técnicas 
excepcionais para o desenvolvimen-
to de seus estudos. “É uma troca de 
experiências rica e produtiva, com 
reflexos diretos para ambos, empresa 
e instituição. Prova disso são os re-
sultados das pesquisas já produzidos 
e os mestrados e doutorados em an-
damento sobre o tema”, afirma Romi. 

Durante o evento, o Prof. Dr. Jefer-
son Gomes, responsável pelo CCM-
ITA, apresentou os trabalhos em de-
senvolvimento e as contribuições das 
pesquisas produzidas com resultados 
diretos para a empresa e para a própria 
instituição. Segundo ele, “o projeto de 
cooperação tecnológica entre a Romi 
e o CCM-ITA já promoveu considerá-
vel geração de conhecimento aplicado 
sobre o comportamento de máquinas, 
principalmente, nos aspectos de usi-
nagem por torneamento e fresamento, 
cujos resultados já foram discutidos 
em reuniões técnicas anteriores”. 

CCM
O CCM é um ambiente multidisci-

plinar que ocupa uma área de 650 m2 
e é composto por três áreas técnicas 

ita informa

O embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães, ministro de Estado chefe 
da Secretaria de Assuntos Estraté-
gicos da Presidência da República, 
apresentou a Aula Magna que marcou 
o início do ano letivo do ITA em 2010. 
O tema foi “Estratégias de Desenvolvi-
mento para o Brasil”.

Antes do ínicio da Aula Magna, 
foram entregues os prêmios e láureas 
aos professores, alunos e ex-alunos 
que se destacaram em suas atividades 
acadêmicas no ano anterior. 

Este ano dois alunos conseguiram 
a láurea Magna cum Laude – Rena-
to Alexandre Scott Filho (Engenharia 
Aeronáutica) e Noé Alles, 1º Ten Eng 
(Engenharia Eletrônica). Dois outros 

Embaixador ministra Aula Magna
formandos obtiveram a láurea Summa 
cum Laude – Daniel Basso Ferreira e 
Felipe Queiroz de Almeida, ambos do 
curso de Engenharia Eletrônica.

Os demais prêmios, concedidos 
por empresas e instituições públicas 
e privadas, foram: Láurea Lacaz Netto 
(Litoral Engenharia – Melhor Trabalho 
de Graduação): Daniel Basso Ferrei-
ra; Prêmio CREA/SP (Melhor Aluno 
do 5º ano): Renato Alexandre Scott 
Filho (AER), Daniel Basso Ferreira 
(ELE), Major Guilherme Luiz Antunes 
(MEC-AER), Fernanda Muzzio Almi-
rão (INFRA-AER), Marcela Sobrinho 
Pereira (COMP); Prêmio Litoral En-
genharia (Melhor Aluno 5º Infra): Fer-
nanda Muzzio Almirão; Prêmio Prof. 

Celso de Renna e Souza (T-Systems 
– Melhor Aluno 5º Comp): Marcela 
Sobrinho Pereira; Prêmio Vale (Me-
lhor Aluno 5º Mec): Major Guilherme 
Luiz Antunes; Prêmio Prof. Vandaele 
(Melhor Aluno 4º Aer): Asp André 
Fernando de Castro da Silva; Prêmio 
Prof. Wallauschek (Melhor Aluno 4º 
Ele): Asp Matheus Minelli de Carva-
lho; Prêmio ABEMI (Dois Melhores 
Alunos do ITA): Daniel Basso Ferreira 
e Felipe Queiroz de Almeida; Prêmio 
Ministério da Defesa (Melhor Aluno 
do ITA): Daniel Basso Ferreira e Asp 
Noel Alles; Prêmio Comando da Ae-
ronáutica (Melhor Aluno do ITA – Mi-
litar): Asp Noel Alles; Prêmio Instituto 
de Engenharia (Melhor Aluno do ITA): 

Daniel Basso Ferreira; Láurea Casi-
miro Montenegro Filho (Professor): 
Prof. Luiz Gonzaga Trabasso.

complementares: Projeto e Análise de 
Produtos, Planejamento da Produção 
e Fabricação. O CCM provê aos alu-
nos de graduação e pós-graduação, 
pesquisadores e à comunidade em 
geral, a oportunidade de visualizar e 
compreender o processo de desenvol-
vimento integrado de produtos (DIP). 

Para alcançar esse objetivo, além 
do ensino e pesquisa, as atividades do 
CCM incluem projetos desenvolvidos 

em parceria com empresas e indús-
trias, seminários e workshops. As áre-
as técnicas do CCM são as seguintes: 
Análise e Otimização dos Dados CN, 
Automação Industrial, Benchmarking 
Tecnológico, Fresamento em 5 Eixos 
Simultâneos, Pesquisas de Usinagem, 
Prototipagem Rápida, Monitoramento 
Remoto.

Mais informações:  
www.romi.com.br e www.ita.br/ccm 

O embaixador Samuel Pinheiro 
Guimarães
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iteanos

regionais

O iteano João Augusto Bastos de 
Mattos (T74), autor do conto intitulado 
“Urdidura”, foi o grande vencedor do 
“IX Concurso de Contos Petros”. Ele 
e os demais finalistas participaram da 
solenidade de premiação em dezem-
bro, na sede da Academia Brasileira de 
Letras (ABL).  

O evento contou com a presença 
do presidente da ABL, Cícero Sandro-
ni, e da escritora Nélida Piñon, per-
sonalidade homenageada da noite e 
primeira mulher a presidir a academia. 

O vencedor do concurso recebeu 
um notebook oferecido pela Positivo 
Informática. Os demais escolhidos ga-
nharam prêmios oferecidos pela Re-
nault, ambas empresas conveniadas 
ao Clube Petros. 

Engenheiro eletrônico formado 
pelo ITA, aposentado desde feverei-
ro de 2008, este paulista de Capivari 
iniciou sua carreira na Petrobras em 
1975, na divisão de pesquisa opera-

Conto de iteano vence concurso
cional (área de tecnologia da infor-
mação), onde permaneceu por quatro 
anos. Por mais de duas décadas, tra-
balhou no Planejamento Corporativo. 
Nos últimos anos, passou pela Dire-
toria de Gás e Energia, até ser cedido 
à Empresa de Pesquisa Energética, 
instituição dedicada ao planejamento 
energético do país. 

Casado, dois filhos e uma neta, 
tem destinado parte do tempo a ativi-
dades que não podia realizar quando 
na ativa. No tocante à literatura, atual-
mente participa de um curso sobre o 
argentino Julio Cortázar e de um grupo 
de crítica textual na Universidade Fe-
deral Fluminense. Apoia um trabalho 
de educação democrática no Sul da 
Bahia (Projeto de Gente). Fora isso, já 
fez um curso de paisagismo no Jardim 
Botânico e dedica bastante tempo à 
família e aos amigos. 

Seu conto foi especialmente ela-
borado para o concurso em 15 dias. 

Almoço em nova York
O Meton Morais (T00) enviou fotos de almoço 

de Natal em Nova York, realizado no final de 2009 
na Churrascaria Tribeca. “Houve muitas histórias 
do ITA, foi muito legal encontrar os coletas itea-
nos e quase não saímos mais da churrascaria)!”, 
conta. 

AEITA Rio 
retoma 
atividades

A Regional Rio está se organi-
zando para retomar a sua programa-
ção de atividades em 2010. Um dos 
incentivadores é o Paulo Ribenboim 
(T58).

O almoço no Clube de Engenha-
ria agora será realizado mensalmen-
te. Várias palestras estão previstas, 
dentre elas: Ivan da C. Marques (T67) 
(Tecnologia da Informação); Paulo Raj 
(T72) (Liderança e Gerenciamento); 
José Ellis Ripper Filho (T61); Flávio 
Farias (T74) (Assessoria ao Congres-
so); ITA Consult (Acertos e Erros em 
uma consultoria); Luiz Falco (T82) 
(O Mercado de Telecomunicações); 
Carlos Nobre (T74) (COP15); Fabiano 
Pegurier (T58) (Ciências Políticas); 
Encontro nas Serras RJ (Lazer e Com-
panheirismo). 

Mais informações acesse: http://
sites.google.com/site/aeitario/home

O iteano João Augusto Bastos de 
Mattos (T74) e a homenageada da 
noite, a escritora Nélida Piñon

“Acho que o ideal é escrever uma 
primeira versão, e depois de alguns 
dias voltar ao texto”, explica. Entre os 
autores prediletos, relaciona nomes 
que conheceu recentemente, como o 
amazonense Milton Hatoum e o inglês 
Ian McEwan. Esquiva-se ao falar do li-
vro de cabeceira, mas aponta as obras 
clássicas de Eça de Queirós, Machado 
de Assis e Guimarães Rosa, “que po-
dem ser relidas sempre”.

Confessa não escrever com fre-
quência, embora esteja participando, 
com um grupo de amigos, de uma ofi-
cina de contos que tem o apoio de um 
monitor. No ano passado, se inscreveu 
pela primeira vez em um concurso e 
ficou “agradavelmente surpreso” com 
o honroso segundo lugar. Embora não 
se sinta à vontade para avaliar o mer-
cado literário, vê surgir um bom núme-
ro de autores com qualidade. Critica, 
porém, a ênfase excessiva nos aspec-
tos mercadológicos e o estilo dos es-

critores de best-sellers, que parecem 
lançar mão de uma forma especial 
para que o livro faça sucesso.

Mais informações: 
www.petros.com.br/petrossite

Leia a íntegra do conto 
Urdidura no AEITA Online
www.aeitaonline.com.br

Leia mais sobre Regionais na Entrevista da pág. 9

Da esq. para a dir.: Higor, Cláudio, Araújo, Tanika, Meton, Kathy, Matilde, Marco e Katyusha

Ele informa que os iteanos “novaiorquinos” fize-
ram também um Google-groups com o objetivo de 
marcar encontros por lá. Estão programando também 
uma página na Internet. “É duro arrumar tempo para 
organizar tanta coisa, mas vamos primeiro fazendo o 
“feijão-com-arroz”, que serão mais eventos”.
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Por Francisco Galvão (T59) 

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

O Capitão e o Regente

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	___/___/___

O Lanceiro, já homologado, voando com prefixo civil

O protótipo do 
Regente ELO

Foi no “Elefante Branco”, laboratório 
do ITA onde foram feitos todos os ensaios 
estruturais de homologação do avião Re-
gente, que eu conheci o então Cap. Av. 
Ozires Silva, (T62), quando este para lá 
levou uma asa de T-6. Esta ia ser ensaia-
da para checar sua resistência às cargas 
devido ao uso de tanques de ponta de asa, 
projeto que, ao que me lembro, era o obje-
to de seu trabalho de graduação.

Algum tempo mais tarde, nos reen-
contramos numa reunião por ocasião dos 
ensaios de voo do Regente, que estavam 
sendo feitos pelos pilotos Brasílico Freire 
(já falecido), pela nEIVA, e Cap. Ozires, 
pelo CTA. O objetivo da reunião, da qual 
também participavam os engenheiros Mi-
chel Cury (T51) (falecido) e Mário Correia 
(T54), do CTA/PAR, era o planejamento 
dos ensaios de “flutter” (vibrações aero-
elásticas), e nela eu substituía o Kovacs, 
como representante técnico da nEIVA.

Ao tomar conhecimento de que os 
ensaios estavam previstos para serem 
feitos sem instalação de acelerômetros e 
registradores, que possibilitariam a ava-
liação do amortecimento após os incre-
mentos de velocidade, argumentei sobre 
a necessidade dos mesmos, e do perigo 
que correriam sem eles. 

O Cap. Ozires no entanto argumen-
tou: “Galvão, você é piloto de planador, 
mas nós, como pilotos experientes de 
avião, poderemos perfeitamente sentir 
nos comandos a redução no amorteci-

mento das oscilações”.
Vendo-me incapaz de fazer valer mi-

nha opinião pedi que o meu veto constas-
se em ata e me retirei da reunião. No final 
da tarde, ao retornar do voo de ensaio, 
o Regente apresentava uma estranha e 
anormal silhueta com sua empenagem 
vertical fazendo um ângulo de 45 graus 
com a horizontal! 

Quase no final do ensaio, e faltando 
pouco para atingir sua velocidade máxima 
de projeto VD, (10% acima da Vne), ocor-
rera um “flutter” de leme do tipo intempes-
tivo. Somente por um milagre a longarina 
da deriva não se rompera totalmente, fi-
cando presa por apenas alguns rebites! 

Sem dúvida, ambos os pilotos pude-
ram mesmo comprovar sua experiência, 
perícia e coragem, pois não só não salta-
ram de para quedas, como conseguiram, 
sem usar o leme, voar e pousar um avião 
completamente instável devido à posição 
em que ficou sua empenagem! 

O Kovacs prontamente projetou um 
par de “chifres” para balancear o leme, 
adorno que passou a equipar os Regen-
tes, e graças ao qual o ensaio pode ser 
repetido até se atingir a VD, ...não sei se 
com ou sem acelerômetros instalados. 

Com o Regente já sendo produzido 
em série na fábrica de Botucatu, a pedi-
do do Neiva voltei àquela cidade para em 
seis meses conduzir o projeto e fabricação 
do protótipo de sua versão ELO, que seria 
usado pela FAB como avião de observa-

ção e transporte de feridos.
As modificações incluí-

am além do cone de cauda 
rebaixado com para-brisa 
traseiro, porta externa de 
bagageiro, aileron fendado e 
mais eficiente em voo lento, 
novo desenho de ponta de 
asa, e novo motor com 210 
HP com sistema de injeção. 
De volta a São José, e com 
o protótipo já voado e aprova-
do, para grande consternação 

de minhas convicções 
pacifistas, decidiu a 
FAB que o avião deveria 
também ser equipado 
com “racks” de lança foguetes sob as 
asas! Depois da instalação dos mesmos 
fui, ainda que constrangido, assistir aos 
primeiros testes de tiro em companhia do 
Kovacs, do Neiva e do Ozires.

Um alvo de tambores havia sido 
instalado na cabeceira norte da pista do 
CTA, que então ainda era de terra, e o 
avião decolou com foguetes equipados 
com ogivas de “festim”. Mesmo assim 
propus que deveríamos ficar a uma dis-
tância razoavelmente grande do alvo, ao 
que Ozires observou: “Não tenha medo 
Galvão, se notarmos que o foguete se 
desviou poderemos sair correndo”.

Preferi ficar onde estava, protegido 
pela perua VW Kombi da nEIVA, e a uns 
bons 100 m dos tambores, enquanto os 
três continuaram até uns 50 metros na 
lateral dos mesmos.

Vimos o Regente vindo em picada, 
e quase que no mesmo instante em que 
pudemos observar uma fumacinha indi-
cando o disparo, ouvimos um silvo se-
guido de um baque surdo. Uma coluna de 
poeira se elevou, a uns 50 metros adiante 
dos tambores e dos três intrépidos ob-
servadores, que incontinentes dispara-
ram numa desabalada corrida de volta 
pulando sobre os tufos de capim gordura 
e barba de bode....

Se o mesmo erro tivesse sido para 
baixo e para a direita não teriam tido tem-
po nem de piscar os olhos..... Para meu 
grande alívio, e que eu saiba, os lança 
foguetes nunca chegaram a ser empre-
gados, e a primeira missão concreta do 
protótipo do Regente ELO foi a de trans-
portar para São José vítimas da grande 
catástrofe que se abateu sobre Caragua-
tatuba e Ubatuba naquele final de verão, 
sob forma de um tremendo aguaceiro ou 
“tromba d’água”.

Sem se dar por vencido pelo insu-

cesso de vendas do Paulistinha para o 
mercado privado, a nEIVA decidiu desen-
volver uma versão civil do Regente ELO, o 
Lanceiro, que foi construído sob supervi-
são do Eng. Paulo Giarola (T60) em Botu-
catu, a partir de desenhos feitos na divisão 
de projetos da nEIVA, em São José.

As modificações incluíam uma nova 
ponta de asa, novos equipamentos de 
comunicação, novo interior e sistema de 
ventilação quente e frio na cabine, novos 
assentos etc. A situação comercial no 
entanto não mudou: a importação de pe-
ças e equipamentos continuava pagando 
impostos, enquanto que a de aviões era 
isenta. Anos mais tarde, quando finalmen-
te esta já havia mudado, a EMBRAER já 
havia comprado a nEIVA e se preparava 
para iniciar o seu programa de fabricação 
de aviões leves, consegui um dia levar o 
Ozires até o pátio onde estava estaqueado 
e abandonado o protótipo do Lanceiro.

Lá tentei argumentar que com apenas 
mais algumas simples atualizações no 
mesmo, a EMBRAER teria produtos tão 
bons e competitivos quanto os mono-
motores leves da PIPER, cuja fabricação 
estava sendo cogitada, que o Lanceiro 
tinha asa alta (uma preferência nacional 
demonstrada pelo número de monomo-
tores da CESSnA importados), que fora 
projetado no Brasil etc., etc...

O mesmo Ozires que havia apoiado 
a produção dos planadores Quero-quero 
de projeto nacional pela IPE, no entanto 
ficou irredutível... e o Lanceiro foi prete-
rido pelo Carioca (...) da PIPER.

Penso hoje aqui com meus botões: 
Foram mesmo as razões comerciais ale-
gadas, ou havia uma certa pontinha de 
desforra contra aquele avião que por duas 
vezes havia ameaçado a sua vida? Mes-
mo que não tenha sido, este meu texto 
certamente o é; em nome do Regente...


