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E mais

Nova diretoria 
toma posse

No dia 1º de dezem-
bro, tomou posse 
a nova diretoria da 
AEITA, eleita no Sába-
do das Origens, para 
o biênio 2010-2011. 
A eleição teve chapa 
única e os seguintes 
resultados: total de 
353 votantes, sendo 
319 a favor; 5 contra; 
29 em branco. Confira 
a composição da nova 
Diretoria e depoimento 
do presidente Marcelo 
Dias Ferreira (T94) 
nas págs..4.e.5.

Da esq. para a dir.: Roberto Zink (T65), Vicente de Paula Barbosa (T83), Christiano Sadock de 
Freitas (T04), Cláudio Augusto de Medeiros Câmara (T62), Marcelo Dias Ferreira (T94), Marcelo de 
Figueiredo Alves (T94), Fernando Coelho (T59) e Ronald Eckmann (T62)

Quem compareceu ao Sába-
do das Origens 2009, realiza-
do no dia 24 de outubro, teve 
a oportunidade de conhecer 
um novo ITA – tanto em rela-
ção às instalações, quanto às 
novas diretrizes administra-
tivas e educacionais. A pro-
gramação incluiu visitas aos 
novos laboratórios da escola 
e apresentações da Reitoria, 
da Fundação Casimiro Mon-
tenegro Filho e dos alunos..
Págs..4.e.5

Encerramento das apresentações, ao 
som de “Na Cova Dela”

A Incubaero, da Fundação Casimiro Montenegro 
Filho, foi reconhecida pela Associação Nacional 
de Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores (ANPROTEC) como melhor 
incubadora de empresas orientada para a 
geração e uso intensivo de tecnologias do ano 
2009 - região sudeste.

AEITA.
integra.
alunos
desligados
A decisão de incluir no 
Banco de Dados da 
AEITA os alunos 
desligados por motivos 
políticos gerou forte 
repercussão e polêmica na 
comunidade iteana. Leia 
nas págs..2.e.3 o AEITA 
Informa nº 20, enviado 
por e-mail, comunicando 
a inclusão, e o debate 
que se seguiu.

Sábado das Origens 2009

Pausa para o café, durante a 
programação do Sábado das Origens: 

sob a luz do grande Montenegro

Incubaero:.melhor.incubadora.sudeste.
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AEITA integra alunos desligados por motivos políticos
Leia nas páginas 2 e 3 o e-mail AEITA Informa nº 20 enviado em 17-11-09 sobre a inclusão, no Banco de Dados da AEITA,

 dos alunos do ITA desligados por motivos políticos, e sua repercussão na comunidade iteana

Agora meu nobre e estimado colega, Fer-
nando Coelho de Souza, fecha com chave de 
ouro o seu ótimo mandato e corrige o Banco de 
Dados da AEITA de forma inequívoca, encerran-
do de vez um capítulo vergonhoso da história 
do ITA. 

Efusivos parabéns a toda Diretoria do biê-
nio 2008-2009. 

Pedro John (T59) 

Versão.de.Décio.Fischetti,.citado.no.
depoimento.acima..A.íntegra.de.seu.
depoimento.está.no.AEITA.Online
(. . . ) “ITA, São José dos Campos, outubro de 
2003. Eu era presidente da AEITA pela 2ª vez. 
(portanto, reincidente) . Já o fôra (obrigado, 
Jânio) em gestão anterior (1996/1997) . 
Em 2002, convidado pela Diretoria que se 
despedia, por coincidência sob a presidência 
do mesmo Pedro John (!), concordei em 
exercer novamente o cargo (nunca me neguei a 
atender assuntos do ITA; mesmo assim, ainda 
devo muito) . 

Na oportunidade dos acontecimentos em 
pauta, estávamos deixando a AEITA, com uma 
ótima diretoria: Nizam Omar (T74), Hiroahi 
Kokudai (T65), Marcelo Dias Ferreira (T94), 
Luís Washington Fonseca (T65) e Toshyuki Ta-
tani (T69) . Em reunião anterior, em São Paulo, 
o vice, Nizam Omar apresentara uma proposta 
do Grupo dos Sábados, que se reunia para so-
lucionar a situação dos desligados na época do 
regime militar no país. Foi proposto convidar os 
desligados e familiares a participarem do Sa-
badão, com direito a uma cerimônia especial. 

A DIRETORIA aprovou imediatamente. Foi 
solicitado também pela Diretoria que o nível da 
homenagem não ultrapassasse os limites da 
confraternização, nem demonstrasse provoca-
ção explícita, uma vez que a natureza do assun-
to dava margem a muitas interpretações. Isso 
não seria apropriado para uma festa, e muito 
menos, útil para os próprios desligados. O Ni-
zam ficou encarregado de acompanhar o caso 
com essa instrução. 

Na sexta-feira do Sábado das Origens (sex-
ta do Sábado, só mesmo iteano), chegamos a 
São José. Ao final da tarde, fomos procurados 
por 2 repórteres: um da TV Vanguarda e outro 
do Valeparaibano. 

Queriam o testemunho do presidente e da 
AEITA sobre a “manifestação da Anistia” de ite-
anos desligados que haveria na assembléia do 
dia seguinte. Percebemos que o assunto havia 
tomado outro rumo. Procuramos o Omar e ele 
não se encontrava em São José (pelo menos foi 

Depoimento.de.Pedro.John.Meinrath.
Acho que posso dar uma enriquecida na 

memória da nossa associação. 
Quanto aos desligados políticos podemos 

dividir o seu relacionamento com a AEITA em 
três etapas: 

a) Antes e depois da entrega dos diplomas 
de Engenheiro aos desligados e depois da en-
trega dos diplomas de Engº Honoris Causa. 

b) Antes, durante anos, os desligados po-
líticos eram um tema tabu na AEITA. Até que 
na gestão do ano 2000 decidi desenvolver uma 
reportagem sobre a notavel passagem do nos-
so colega Paulo Victor pelo ITA e seus diversos 
desdobramentos. Convidei nosso colega Rai-
mundo Pereira (um dos desligados no 3º ano 
Profissional), engenheiro, físico e jornalista para 
conceber e redigir o texto. A nefasta passagem 
do Brig Castro Neves pelo ITA foi abordada com 
uma série de depoimentos pela primeira vez e 
alguns desligados também deram seus depoi-
mentos. O tabu tinha sido rompido. 

c) Ainda antes, na gestão do reitor Michal 
Gartenkraut, foi criado um grupo de trabalho para 
analisar e trazer recomendações ao ITA sobre o 
tema dos desligamentos. Denominou-se Grupo 
dos Sábados e com o trabalho já bem avançado 
e cristalizado, uma 1ª homenagem foi aprovada 
em reunião da diretoria da AEITA de convidar os 
desligados e seus familiares para uma cerimô-
nia no Sábado das Origens. Na sexta à noite do 
Sábado das Origens, com os colegas a serem 
homenageados e seus familiares já no campus 
do ITA, Décio Fischetti, então presidente da AEI-
TA, decidiu cancelar a homenagem, mantendo a 
decisão restrita até o último minuto. 

d) A Congregação ainda não se pronuncia-
ra, só o Grupo dos Sábados. O VP da AEITA da 
época, o Prof. Omar, pediu demissão do cargo 
por causa deste vexame, e o assunto foi abafado. 

e) Depois que o ITA inteiro sacramentou a 
situação dos desligados que se formaram en-
genheiros, num papo rápido com a secretaria 
do ITA pedi a inclusão dos desligados no banco 
de dados da AEITA. Conversei, numa boa, pois 
a opinião das meninas era amplamente favorá-
vel aos desligados e o Décio não era mais o 
presidente da AEITA e assim os engenheiros da 
turma 2004* foram incluídos no BD. 

f) Passados uns meses, a situação dos de-
mais desligados políticos foi decidida com ele-
gância pela Congregação, criando-se o diploma 
Honoris Causa, entregue numa cerimônia dirigi-
da pelo então novo reitor, o Brig Reginaldo. Ter-
minada a cerimônia, por bobeada minha, nada 
falei com as meninas da AEITA e assim ficou. 

a informação que recebemos). 
Buscamos notícias sobre o movimen-

to que havia sido criado dentro do Saba-
dão, e finalmente conseguimos uma cópia 
do “manifesto” que seria lido pelo Grupo 
dos Sábados na Assembléia. Os termos 
eram violentos e agressivos. Ao nosso 
ver, desnecessariamente agressivos e 
que certamente iriam provocar reações 
justamente daqueles a quem o pedido de 
anistia e diplomação era dirigido. Sobre-
tudo iria perturbar a confraternização do 
Sábado. Sugerimos a alguns “redatores” e 
desligados presentes que fosse escrito um 
texto mais suave, sem alterar o propósito 
da idéia básica. 

Negaram-se. 
Decidi fazer uma reunião com os 

membros da diretoria que lá estavam e 
também da diretoria que iria assumir, para 
DECIDIRMOS EM CONJUNTO (viu, seu Pe-
dro?) o caminho a tomar. 

Se a minha memória (ainda original, 
sem up grade) e os velhos Suplementos 
não falharem, estavam presentes, o Hi-
roaki, O Luís Washington, o José Seber 
(T56), o Wolney (T56), Lúcio Lima (T60), 
e da futura diretoria, Ozires (T62), Sidney 
Lage (T74), José Alfredo (T78), Luciano 
Lampi (T76) . Se por acaso, esqueci de 
alguém, peço desculpas. 

Decidimos por maioria, das 2 direto-
rias, pela não autorização daquele mani-
festo naqueles termos. 

NA MESMA NOITE, no cocktail, con-
versamos com alguns dos desligados, 
lembro inclusive do Esmanhoto, (claro 
que não foi muito amistoso esse diálogo) 
quando ponderamos, mas nada consegui-
mos. No Sábado das Origens, eu e Ozires, 
pela manhã, conversamos com membros 
do Grupo dos Sábados, e finalmente ficou 
decidido que seria apresentado um novo 
texto. O saudoso colega Alckmin (T60), 
que já se revelava um grande negociador, 
se dispôs a refazer e ler o texto. 

Isso foi realizado dentro de absoluta 
calma. Portanto, ninguém manteve a tal 
decisão restrita, (viu, seu Pedro?) . 

Realmente o Omar pediu demissão, 
porque autorizara pessoalmente o tal dis-
curso, ou por concordar com o mesmo, 
ou por não ter percebido as implicações. 
Respeitamos sua posição.” (...) 

Decio Fischetti (T60) 
 ex-ex-presidente em exercício

Iteana e iteano
Alguns alunos do ITA foram desligados por mo-

tivos políticos. Houve a anistia e o ITA, e Aeronáutica, 
resolveram dar-lhes diplomas. Foram diplomados em 
2005, e constam do Banco de Dados da AEITA, os 
seguintes alunos, com diploma de engenheiro do ITA:

• Ezequiel Pinto Dias (Engenharia Eletrônica); 
• Luiz Maria Guimarães Esmanhoto (Engenharia 
Mecânica-Aeronáutica); • Mario Tokoro (Engenha-
ria Eletrônica); • Osvair Vidal Trevisan ( Engenharia 
Mecânica-Aeronáutica); • Sérgio Salazar (Enge-
nharia Mecânica-Aeronáutica); • Antonio Oliveira 
Farias (Engenharia Eletrônica). 

Os alunos abaixo foram desligados em 28 de 
agosto de 1964:
• César Simões Salim (3º Profissional de Engenharia 
Eletrônica); • Ciro de Oliveira Machado (2º Funda-
mental); • Frederico Birchal de Magalhães Gomes 
(3º Profissional de Eng. Eletrônica)• Gílcio Roberto 
Amaral Martins (3º Profissional de Engenharia Ele-
trônica); • João Yutaka Kitahara (2º Profissional de 
Engenharia Eletrônica); • José Roberto Arantes de 
Almeida (1º Profissional de Engenharia Eletrônica) – 
falecido, representado pela sua mãe, Ida de Almeida; 
• José Tomaselli (2º Fundamental) – falecido; • Luiz 
Oscar de Mello Becker (3º Profissional de Engenharia 
Aeronáutica); • Marcos Gorelik Ajzemberg (2º Fun-
damental); • Raimundo Rodrigues Pereira (3º Pro-
fissional de Engenharia Aeronáutica) – representado 
por sua filha, Raquel Imanishi Rodrigues; • Raymun-
do Theodoro Carvalho de Oliveira (3º Profissional de 
Engenharia Eletrônica); • Sílvio Roberto de Azevedo 
Salinas (2º Profissional de Engenharia Eletrônica).

Os alunos abaixo foram desligados em 24 de 
dezembro de 1975:
• Clovis Goldenberg (1º Profissional de Engenharia 
Eletrônica) falecido recentemente; • Marcelo Morei-
ra Ganzarolli (1º Profissional de Engenharia Mecâni-
ca); • Waldyr Luiz Ribeiro Gallo (1º Profissional de 
Engenharia Aeronáutica). 

 Todos estes alunos, desligados em 1964 e 
1975, receberam o Certificado de Engenheiro Ho-
noris Causa pelo ITA. Todos estes nomes foram 
confirmados pela Divisão de Alunos do ITA. 

 Ao tomarmos conhecimento dessa reparação, 
nós, da AEITA, achamos por bem incluí-los no Banco 
de Dados da AEITA como sócios nato. Não criamos 
obrigações para eles. Poderão pagar anuidade ou não. 
Poderão pedir que sejam excluídos da AEITA ou não. 

Acompanhamos os efeitos da anistia e respei-
tamos a sua passagem pelo H8. Aos seus colegas 
de turma pedimos que lhes dêem esta notícia. E nos 
passem os dados e endereços, e e-mails, para que 
possamos nos comunicar com eles. 

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008/2009



cartas e farpas

Inclusão dos alunos 
deslIgados por motIvos 
polítIcos no Banco de 
dados da aeIta

Leia. nesta. página. a. repercussão.
na.comunidade.iteana..

“Prezado Presidente Fernando Co-
elho de Souza: Agradeço o reconheci-
mento da AEITA, mas informo que sou 
sócio contribuinte faz muitos anos. De 
todo modo, acredito que a AEITA tem 
meus dados, uma vez que manda a 
cobrança anual. Se faltarem dados, por 
favor me digam quais e prontamente 
os enviarei. Conviver na comunidade 
da AEITA é um privilégio que felizmente 
não me foi privado em nenhuma época 
posterior ao retorno da normalidade ins-
titucional no país.  Saudações Empreen-
dedoras. “Estamos mudando o mundo”.

Cesar Simões Salim

"Senhores Fernando Coelho de 
Souza e demais dirigentes da Aeita, 
45 (quarenta e cinco) anos de abso-
luta inércia, falta de atitude e posição 
- a favor ou contra - frente às arbitra-
riedades cometidas no ITA em 1964, 
tornam ridículos os termos de sua 
“AEITA INFORMA #20”. Sua redação 
e os cuidados burocráticos para a con-
firmação - 5 (cinco) anos depois – da 
concessão dos Diplomas pelo ITA, com 
concordância do Ministério da Aero-
náutica, mostram receio e hesitação. 
Não tenham medo, o Ministério da Ae-
ronáutica assinou embaixo! Recuso-me 
a fazer parte de uma entidade omissa 
e pusilânime. Com a atenção possível,”

Luiz Oscar Mello Becker

“Meu querido Becker, foram déca-
das de omissão!!! Onde estava a AEITA 
quando estávamos cassados, proibidos 
de entrar no ITA? E mais, e talvez pior, 
onde estava a AEITA, quando alguns 
companheiros, nos anos recentes, ao 
lado do grande reitor Michal, tentavam 
achar uma saída honrosa para o ITA., 
para o vexame que era nossa exclusão? 
A AEITA se mantinha em silêncio. Silên-
cio cúmplice. Silêncio covarde. A nota a 
que você se refere, tem um pedaço triste: 
“Alguns alunos do ITA foram desligados 
por motivos políticos. Houve a anistia e o 
ITA, e Aeronáutica, resolveram dar-lhes 
diplomas. “ E se o ITA e a Aeronáutica 
não tivessem sido forçados  a nos dar 
diplomas? Sim, forçados, pois os diplo-
mas não foram uma benesse, não foram 
uma concessão. Foram conquistados, 
vitória da grande maioria, contra alguns 
poucos, que, até o último minuto, tenta-
ram impedir o grande encontro entre to-
dos os ITEANOS de todas as gerações. 
Mesmo nesse momento, anos recentes, 
a AEITA se mostrou reticente, para não 
usar uma palavra pior. Becker, concordo 
contigo.”

Raymundo de Oliveira

"Fernando, você me fez a lembrar 
a história da bala perdida. Para não se 
omitir até seu último dia de presidente 
da AEITA mandou admitir na associa-
ção todos os vitimados que haviam re-
cebido as devidas revisões por parte do 
ITA. Nessa ação, natural para uma pes-
soa correta como você é, as balas que 
eram dirigidas a um comportamento 
que a AEITA teve por anos no passado 
e lamentavelmente reiterado por diver-
sos presidentes, você acabou sendo 
atingido. Perguntado ao Grão Rabino 
o que Deus não podia fazer, o religioso 
sem muito ter de pensar disse ao jovem 
que perguntava: Deus não pode mudar 
o passado. Você, caro Fernando, que 
tem toda minha amizade e considera-
ção pode muito menos: o passado, o 
que a AEITA fez antes de sua gestão, 
deixou as marcas que proferiram as pa-
lavras do Becker e do Raymundo. Mas, 
hoje, ocupando a incômoda cadeira de 
herdeiro deste passado, mesmo que 
querendo mudar o futuro, respingam al-
gumas das dores que não foram e não 
podem ser curadas, mesmo que o fu-
turo seja azul pintado de dourado. Não 
tome a si toda a crítica, ela apenas o 
inclui pela sua qualidade de herdeiro da 
instituição que compactuou com o que 
tivemos de pior. Ainda assim, e agora 
eu falo para meus irmãos de cárcere, 
precisamos levar em conta que a ins-
tituição denominada Engenheiros do 
ITA precisa de ter uma representação 
e o Fernando significa uma mudança 
no sentido de que a AEITA seja me-
nos a claque que aplaude o que o po-
der faz e mais o que a média dos que 
conviveram no ITA pensa. Seria algo 
como um caminho de quem sai do 
passado ditatorial para um presente 
que busca seu novo caminho. Sejamos 
capazes de ter uma visão de que o 
passado não determina o futuro. O fu-
turo nós podemos construir. Para isso 
é preciso participar. A todos o meu 
pensamento de carinho e esperança. 
Saudações Empreendedoras. “Estamos 
mudando o mundo.”

Cesar Simões Salim

"Meus amigos, este é o grande Sa-
lim: como excelente professor, sempre 
procura tirar alguma lição do que se 
passou. Não discordo integralmente 
do que você disse, meu querido ami-
go. Você me conhece e sabe que sou 
homem do diálogo, buscando sempre 
uma saída que possa englobar pessoas 
com pensamentos diferentes. Entre-
tanto, em alguns momentos as coisas 
não podem passar em branco. Daí a 
contribuição do Becker: como sempre 
corajosa, consciente e com conteúdo. 
O pior para quem não acompanhou o 
passado, e seria esta, até certo ponto, 
a posição do FCS, foi a expressão: “Al-
guns alunos do ITA foram desligados 
por motivos políticos. Houve a anistia 
e o ITA, e Aeronáutica, resolveram dar-
lhes diplomas. “. E se não tivessem nos 
dado os diplomas, não seríamos acei-
tos na AEITA? Essa frase é muito infeliz.  

Conheço bem todos os envolvidos nes-
te episódio e esse debate é bom, ajuda 
a esclarecer e oferece a oportunidade 
a quem quiser reparar a posição da 
AEITA no passado. A resposta do FCS 
ao Becker deveria ter sido diferente, 
não o foi. Ei-la: “Becker, sua posição 
recebida. Temos opiniões diversas.  
Fernando Coelho T59” Opinião diversas 
sobre o que? As afirmações do Becker 
não eram verdadeiras? A postura da 
AEITA não foi lamentável? Era muito 
mais um momento de o presidente da 
AEITA, sem compromisso com os er-
ros do passado, reconhecer  aqueles 
erros, de que não participara, e criar 
condições para irem sendo superados, 
diante de uma nova e diferente postura. 
É o que penso. Abraços a todos.”

Raymundo de Oliveira

"Caros colegas, não era nascido 
quando as arbitrariedades que os retira-
ram subitamente do ITA ocorreram. Na 
época em que o então Reitor Michal bus-
cava corrigir, ao menos em parte, esse 
dano, cobrei publicamente uma posição 
dos dirigentes da AEITA à época. Fiz isso 
sob pena de comprometer meu próprio 
trabalho, pois estava ainda tentando in-
gressar na Embraer. . . Após a sumária 
exoneração do Michal da reitoria do ITA, 
conduzimos um abaixo-assinado que foi 
subscrito por centenas de iteanos que 
pessoalmente entreguei ao então Dire-
tor do CTA. Tive a oportunidade de me 
encontrar no Rio com o Mário Tokoro e 
com o Ezequiel. Fiz amigos e também 
inimigos, os que para mim, ocupando 
posições estratégicas, deixavam o Mi-
chal sozinho com árdua tarefa. Soube 
de mais lamentáveis fatos, abri feridas. 
Mas o tempo passa e as feridas preci-
sam cicatrizar. A AEITA não é uma en-
tidade eterna com vontade própria, mas 
sim possui a opinião dos que a dirigem 
e estes mudam . . . O Fernando Coelho 
não sabia que os colegas desligados no 
meio do curso não estavam na AEITA. 
Sua intenção foi de rapidamente corrigir 
isso. Talvez não tenha sido feliz em suas 
frases preparadas às pressas e para um 
público muito crítico que já o apedrejou 
outras vezes, daí a origem de frases que 
não soaram bem para alguns. Acompa-
nhando os bastidores dos fatos que cul-
minaram neste Informe #20, afirmo que 
o Fernando Coelho não merece as pa-
lavras desferidas. Outros certamente. A 
intenção foi agregar, confraternizar, unir 
e corrigir sério desvio. Convido os críti-
cos a baixarem as armas e colaborarem 
positivamente, para que nós mesmos (e 
as instituições de que fazemos parte) 
possamos crescer e evoluir, acertando 
tantos problemas que existem neste 
mundo, começando por nós mesmos e 
nossa convivência com nossos seme-
lhantes. Saudações.”

Christiano Sadock (T04) 

“Parabéns a Fernando e a todos os 
que contribuíram para este reconheci-
mento. Meu pai foi da Marinha,  desli-
gado em 64, e anistiado há 3 anos. Sei 

bem o que isto representa. Abraços.”
Eduardo Severiano M. Freire (T97) 

“Fernando, parabéns! Você tem 
sido um ótimo presidente da AEITA e 
me faz sentir orgulho. Muito obrigado. 
Forte abraço.” 

Carlos Rocha (T77) 

“Parabéns. Vou procurar o Fred, Gil-
cio e  Raimundos. . . Meu pai era muito 
amigo deles. Abraços.”

Rodrigo Hermes Araújo (T90) 

“Fernando e equipe, parabéns por 
mais uma iniciativa de reconciliação, 
neste caso, alinhada com o espírito de 
anistia.”

Luiz Franca (T89) 

“Belíssima iniciativa! Nunca é tarde 
para que Justiça seja feita. Parabéns a 
todos! Saudações iteanas."

Daniel Gonçalves – Barna (T07) 

“Que coisa boa. Fico feliz por todos nós. 
Parabéns Fernando. Parabéns Renato.”

José Carlos Arantes (T77/78) 

“BRAVO!, Fernando. BRAVO!, Rena-
tão. Parabéns a vocês!”

 Aguinaldo Silva (T77) 

“Que saideira maravilhosa Fernan-
do. Só você com a interferência do Re-
nato mesmo pra conseguir isso. Abraço 
enorme.”

Edmour Saiani (T77) 

“Quero congratular-me com a AEI-
TA pela nobre iniciativa. Qualquer coisa 
que se faça em benefício desses co-
legas que foram sacrificados é pouco 
perto do que se deveria fazer por eles, 
mas já é alguma coisa. Gostaria de su-
gerir que se introduza uma página para 
cada um deles na Wikita, naquela na 
seção que seria a de sua turma de for-
matura, com a menção do desligamen-
to e do recebimento do diploma ou ho-
noris causa pelo ITA, bem como o fato 
de a AEITA tê-los tornado sócios. Seria 
ótimo colocar na página de cada um (e 
em um e-mail, para os que tiverem en-
dereço) uma solicitação para que eles 
inserissem um breve histórico de sua 
vida depois do desligamento. ”

Valdemar W. Setzer (T63) 

“Fico feliz e emocionado, com estas 
notícias, pois os alunos desligados em 
24/12/75 por “faltas”, pois estavam pre-
sos em Cumbica eram da minha turma... 
Lamento saber que Clovis faleceu. Era 
um elemento exemplar e sempre car-
reguei esta injustiça comigo. Obrigado 
para todos que contribuíram a repará-la.”

  Jacques Lafosse (T78) 
 
“Demorou, porém parabéns pela 

decisão.”
José Luiz Bovolon Sene (T70) 

“Muito bom. Excelente.” 
Aureo Leal (T83) 
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sábado das origens

nova.diretoria.
toma.posse

No dia 1º de dezembro, tomou posse a nova diretoria da AEITA para o biênio 2010-2011. 
Leia abaixo a mensagem dirigida à comunidade iteana.

Caros Iteanos (as),
Em primeiro de dezembro tomou posse a nova Di-

retoria da AEITA  para o Biênio 2010/2011, nascida da 
preocupação em preservar a Associação e do interesse 
de pessoas com boa vontade. Embora tenhamos sido 
chapa única e menos de 10% dos associados tenham 
votado, a evolução da participação na última eleição foi 
admirável. O Iteano por natureza é largado. 

Com apoio da Diretoria anterior passamos este 
tempo entre a eleição e a posse dissecando a estrutura 
da AEITA. Nesse trabalho gostaria de agradecer ao Fer-
nando e ao Tomás, que nos abriram os arquivos de sua 
administração, à Mônica e à Luciana, que agüentaram 
a mim e ao Sadock após as 17h, vários dias dentro do 
escritório.

As conquistas das administrações anteriores, equi-
líbrio das contas, transparência, relacionamento com 
o ITA e a FCMF, e a comunicação com os associados, 
devem e serão mantidas. Mas neste pouco mais de um 
mês, identificamos uma série de pontos que podem e 
devem ser aprimorados para que a AEITA seja um agre-
gador de valor, em primeiro lugar ao Associado, depois 
ao ITA e, por fim, à sociedade.  O fato de apenas 25% 
do potencial de sócios serem ativos já nos alerta para a 
falta de motivação existente. 

Conciliar pessoas em torno de um objetivo comum 
é muito difícil, e conciliar pessoas quando não se tem 
objetivo é mais difícil ainda. Qual é o objetivo da AEITA, 
qual a missão? Esta será a primeira pergunta a ser res-
pondida, não por mim ou pela Diretoria que assumiu, 
mas por você Iteano. Caberá à Diretoria levantar a ban-
deira da maioria.

Cito meu amigo de turma Lameiras (AER-94), que 
disse uma vez: “Senhores, o nosso grande problema é 
que a Burrice é uma Grandeza Escalar e a Inteligência, 
Vetorial”. Por sermos participantes de uma elite intelec-
tual, alinhar estes vetores em uma direção comum será 
um trabalho hercúleo. Este será o maior desafio da atual 
Diretoria.

Atualmente AEITA tem associados de 60 turmas 
diferentes, com idades variando de 80 anos ou mais a 
22 anos. Representar uma diversidade intelectual como 
esta é uma grande dificuldade. Definir prioridades nesse 
universo talvez seja o maior desafio a ser enfrentado pela 
nova gestão.

Algumas ações começam a ser desenvolvidas a 
partir de agora, pois independem da vontade dos asso-
ciados. O Banco de Dados da AEITA, nosso maior patri-
mônio, será reformulado, os processos administrativos 
passarão por reformulação, o escritório terá metas a 
serem atingidas mensalmente (haverá um bônus para 
tal?). O O Suplemento terá que ser sustentável até o fi-

conheça.os.novos.diretores

DIRETORIA EXECUTIVA
• Presidente: Marcelo Dias Ferreira (T94)
• Vice Presidente: Christiano Sadock de Freitas (T04)
• Diretor Financeiro - Marcelo de Figueiredo Alves (T94)
• Diretor Financeiro Adjunto - Marcelo de Paula 
    do Desterro (T95)
• Diretor Administrativo - Celso Massaki Hirata (T82) 
• Diretor Admin. Adjunto - Antônio Henrique 
   Blanco Ribeiro (T94)
 
CONSELHO FISCAL 2010/2011
• Fernando Faria Coelho de Souza (T59)
• Annibal Hoeschl Abreu (T88)
• Ronald Joseph Eckmann (T62)
• Cláudio Augusto de Medeiros Câmara (T62)
• Roberto Zink (T65)
• Vicente de Paula Barbosa (T83)

Professores.pioneiros
Durante o Sábado das Origens, Pedro John Meinrath (T59) lançou o 
projeto de uma coleção de 25 biografias de professores pioneiros do 
ITA. O trabalho deverá contar com o apoio do ITA e de outras instituições 
ligadas à escola, bem como de alunos, ex-alunos, professores e 
funcionários. Mais informações: telemake@terra.com.br.(Pedro John).

Tomás Ratzersdorf (T59) 
- diretor da AEITA

• O universo 
iteano acessível 
atualmente é de 
4.000 engenheiros 
(5.200 formados, 

sendo 850 não localizados e 350 
falecidos).
• Foi apresentado o perfil dos pagan-
tes de anuidades, conforme a Turma 
e a atual situação financeira da AEITA 
(veja reprodução das telas)

O ITA hoje 
e amanhã
Nos últimos anos, a programação do Sábado das Origens tem possibilitado aos presentes 
conhecer as diretrizes da escola, sua estrutura atual e planos futuros, por meio de 
apresentações da Reitoria. Representantes dos alunos têm mostrado suas realizações. Em 
2009, tivemos ainda a apresentação do presidente da Fundação Casimiro Montenegro 
Filho, Ricardo Corrêa. Visitas aos laboratórios do ITA também integraram as atividades. 
Confira os principais tópicos das apresentações.

Ricardo Corrêa (T73) – presi-
dente da FCMF

• Foi apresentada 
a estrutura da 
Fundação Casimiro 
Montenegro Filho, 
que opera por meio 

de convênios de cooperação científica 
e tecnológica ITA-empresas.
• Os convênios viabilizam programas 
de Desenvolvimento Tecnológico, 
Capacitação Tecnológica e Empreen-
dimentos.

nal 2010 (maior desafio, dentre todos) e implantaremos 
um sistema de Tecnologia da Informação, Portal AEITA, 
com serviço e facilidades ao ITEANO, até outubro de 
2011.

Além disso, espero que a comunidade se engaje na 
participação e inicio pedindo a todos um voto de con-
fiança, não só no pagamento da anuidade - sem hipo-
crisia -, pois sem dinheiro não há sobrevivência, mas na 
colaboração com o envio de sugestões, de feedback, 
de críticas e na comunicação constante com esta ad-
ministração.

Por fim, desejo a todos os ITEANOS um Feliz Natal 
e um Próspero Ano Novo, e que em 2010 possamos ter 
um belo ano para nossas vidas pessoais e profissionais. 
E que o Grande Engenheiro do Mundo (DEUS, JEOVÁ, 
ALÁ, BUDA, ou outro nome) nos conduza de maneira a 
enxergarmos nossos preconceitos e enaltecermos nos-
sas virtudes.

Abraços
A nova Diretoria da AEITA. 
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Veja a íntegra das 
apresentações e fotos do 
Sábado das Origens no 

AEITA Online – 
www.aeitaonline.com.br

Tomás Ratzersdorf (T59) 
- diretor da AEITA

• O universo 
iteano acessível 
atualmente é de 
4.000 engenheiros 
(5.200 formados, 

sendo 850 não localizados e 350 
falecidos).
• Foi apresentado o perfil dos pagan-
tes de anuidades, conforme a Turma 
e a atual situação financeira da AEITA 
(veja reprodução das telas)

O ITA hoje 
e amanhã
Nos últimos anos, a programação do Sábado das Origens tem possibilitado aos presentes 
conhecer as diretrizes da escola, sua estrutura atual e planos futuros, por meio de 
apresentações da Reitoria. Representantes dos alunos têm mostrado suas realizações. Em 
2009, tivemos ainda a apresentação do presidente da Fundação Casimiro Montenegro 
Filho, Ricardo Corrêa. Visitas aos laboratórios do ITA também integraram as atividades. 
Confira os principais tópicos das apresentações.

Reginaldo dos Santos (T70) 
- Reitor do ITA

• Foi apresentada 
a evolução da Pós-
graduação e seu 
crescimento em re-
lação à Graduação.

• A execução financeira cresceu de 
R$ 1.200.000,00 em 2003 para R$ 
6.700.000,00 em 2009.

Fernando Sakane (T68) 
- Vice-reitor do ITA

• Foi apresentado 
o novo perfil do 
ITA, comparando-
o com o ITA nos 
seus primórdios, 

principalmente no que diz respeito às 
instalações físicas.
• Chamou a atenção para o fortaleci-
mento da Pós-graduação, principal-
mente a partir de 1999 e em 2001, 
quando teve início a parceria com a 
Embraer.
• Mostradas as concepções artísti-
cas das novas instalações que serão 
patrocinadas pela Vale Soluções em 
Energia.

Renato Teles (T11) 
- Associação Acadêmica 
Santos Dumont (AASD)

• A AASD tem a 
missão de “fortale-
cer a comunidade 
iteana, por meio da 
viabilização de pro-

jetos promovidos pelos alunos do ITA, 
a fim de contribuir para a excelência 
da instituição.”
• Tem como proposta estreitar os 
vínculos entre os iteanos já formados 
e os bixos; criar uma cultura de doa-
ções; fortalecer a comunidade iteana; 
garantir a excelência do ITA.
• Dentre os projetos de sucesso 
apoiados pela AASD estão o REUNES 
(Reunião Universitária de Empreen-
dedorismo Social e Responsabilidade 
Socioempresarial), IMC (International 
Mathematics Competition) e Aerode-
sign 2009.
• Foi criado o “kit Bixo” T14 - um 
conjunto de “presentes” destinado aos 
recém-aprovados no vestibular do ITA 
2010. É composto por duas partes: 
um livro (“Montenegro”, de Fernando 
Morais) e um apanhado de acessórios. 
O objetivo é apresentar os valores e 
tradições da escola; criar o sentimento 
de orgulho de ser iteano – Espírito Itea-
no, e mostrar a história da instituição.

Bruno Valente (Pink) (T11) 
- Centro Acadêmico Santos 

Dumont
• Foi apresentada 
a estrutura atual do 
CASD e suas ativi-
dades, dentre elas 

as atividades de Trote, que incluem 
recepção e adaptação dos alunos. 
• Ênfase na atuação como parceiro 
ativo da escola e disseminador da DC 
como principal valor a ser repassado 
às novas turmas. 

Fernando Coelho (T59) 
- presidente da AEITA

• O presidente da 
AEITA colocou alguns 
questionamentos so-
bre a função e o futu-
ro da AEITA e fez um 

balanço de sua gestão.
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aeita informa

falecimentos

regionais

No dia 15 de novembro faleceu Wolney Ra-
mos Ribeiro, uma das lendas do esporte no ITA 
e que, por mais de 50 anos, teve sua vida ligada 
ao ITA como aluno, engenheiro de aerovias e 
depois professor.

São.Paulo
Mineiro de Sacramento, chegou na cida-

de de São Paulo aos 10 anos, para estudar. 
Vivendo com uma tia, precisou trabalhar para 
sustentar seus estudos. Ainda adolescente, 
sua experiência em pular de uma mangueira ao 
mergulhar no rio Borá, de sua cidade, lhe valeu 
o convite para praticar saltos ornamentais e de-
pois também remo no Clube Tietê.

São.José.dos.campos
Pragmático, trocou a possível profissão de 

Doações ao FADA superam R$ 16.000,00
O Fundo AEITA de Apoio, criado em julho de 2008, com o objetivo de receber e destinar recursos para projetos e iniciativas de alunos do ITA, 

completou 16 meses de vida em novembro com o seguinte resultado.

Total captado de out 08 a nov 09 = R$ 16.453,00

Para contribuir com o FADA utilize a 
conta:
Associação.dos.Engenheiros.do.ITA
CNPJ 53.318.408/0001-72 
• Banco ABN Amro Real
• Agência 0845  
• Conta corrente 0709907-4

Após o depósito, mande e-mail para a 
AEITA dando seu nome, turma, valor 
doado e projeto-destino. Se preferir fi-
car anônimo nos balancetes publicados, 
informe essa condição e publicaremos 
apenas sua turma.

Balancete disponível em 
http://aeita.secr.googlepages.com/FADA.xls

R$ 9.701 foram captados pela T09 
para confecção de sua revista de 
formatura (doadores Credit Suisse, 
Boston Group, Chemtech)

R$ 2.575 foram 
captados pela Atlética 
do CASD para 
campeonatos (doador 
Polo Gestão de Capital)

R$ 1.200 para IMC Math 
(doadores um iteano da T88 
e outro anônimo da T04)

R$ 1.400 sem 
destinação específica, dos quais 
R$ 1.000 foram para 5 alunos carentes indicados pela Dival. 
(doadores são 5 iteanos (4 nisseis) que doam pequenas quantias por mês)

R$ 500 para 
AeroDesign 

(doadores 
3 iteanos)

R$ 400 para Mundial 
de Programação 

(2 doações de iteano 
anônimo T04)

paraná
O colega Roberto Heinrich (T70) informa que a Regional da 

AEITA Paraná há muitos anos realiza encontros em Curitiba. Leia 
seu relato sobre a confraternização de fim-de-ano:

”O encontro contou com 21 colegas iteanos desde o mais 
veterano, da Turma 51, Euclides Nascimento Ribas, até o mais 
novo, da Turma 03,  Guilherme Leôncio Kaster, mais conhecido 
como Bocão, totalizando 41 pessoas entre esposas, filhos, ne-
tos, namoradas. Infelizmente nossa bixete, Telma que está no 
Japão no momento não pode comparecer. Nosso encontro foi no 
tradicional restaurante Veneza, no bairro Santa Felicidade.

O encontro homenageou colegas com 45 anos de forma-

Um.dos.meninos.do.ITA,.
clovis.não.se.achava.um.herói.

Texto publicado na Folha de São Paulo, 
12/11/2009, caderno Cotidiano, pág. C12.

No ano em que completou 21 anos, Clo-
vis Goldemberg foi expulso da faculdade e 
mandado para a cadeia. Em 1975, era aluno 
do segundo ano de engenharia do ITA (Institu-
to Tecnológico de Aeronáutica) e responsável 
por cuidar da área cultural do centro acadê-
mico, organizando shows, peças etc. Para os 
militares, Clovis era um agitador subversivo.

Foi encaminhado ao DOI-Codi, torturado, e 
só saiu de lá transferido: naqueles dias, o jorna-
lista Vladimir Herzog havia sido assassinado pela 
repressão no mesmo prédio em que ele estava 
preso. O estudante ficou ainda quatro meses na 
base aérea de Cumbica e mais sete meses num 
presídio no Brás, na região central de São Paulo.

Desde o golpe de 64, foram três as in-
vestidas dos militares contra o ITA, com um 
saldo de dois professores e 21 estudantes 
encarcerados. Esses alunos ficaram conhe-
cidos como meninos do ITA. Filho do físico 
José Goldemberg, quando saiu da cadeia 
Clovis teve de recomeçar: entrou na Unicamp, 
formou-se em física e em engenharia e lá aca-
bou fazendo mestrado e doutorado.

Dizia não se sentir prejudicado, não que-
ria indenização e também não se achava um 
herói por aquilo que havia acontecido, diz 
Gleise, sua segunda mulher.

Ele trabalhou em indústrias, fez projeto 
na África e era professor da Poli-USP. Morreu 
sexta, aos 54, de um câncer que o impediu 
de concluir um livro didático sobre motores. 
Deixa duas filhas. 

Ao centro estão o mais veterano e o mais bixo e 
mais alto da Regional do Paraná.

médico pela de engenheiro, já que o ITA era a 
única escola que dava moradia, alimentação e 
dinheiro para se manter. Ingressou em 1953, 
convivendo com todos os ícones da época, 
sendo até o fim de sua vida um fã do Marechal 
Montenegro e do Prof. Lacaz Neto.

Como aluno se destacou nos esportes, 
sendo titular de todas as equipes esportivas 
do ITA, exceto no basquete, onde sua altura lhe 
obrigava a aceitar o banco de reservas. Sua ex-
periência em saltos ornamentais o ajudou a se 
tornar campeão paulista universitário em salto 
com vara, esporte que na época era praticado 
sem colchão e com vara de bambu reforçada 
com esparadrapo, e que às vezes se quebrava 
durante a competição. Foi também jogador de 
futebol do time profissional do São José Espor-
te Clube. 

Belém.do.Pará
Ao se formar em Aerovias, foi convidado 

pelo lendário Brigadeiro Camarão para trabalhar 
na Aeronáutica em Belém do Pará, para onde 
se transferiu e viveu por 20 anos junto com a 
esposa. Como chefe de engenharia construiu 
algumas centenas pistas de pouso na Amazô-
nia, a maioria de terra, tornando-se um grande 
especialista em terraplenagem. Nesta época, 
voando por toda a Amazônia em companhia 
do Brig. Camarão, sofreu três acidentes graves, 
sendo que em um deles a família chegou a ser 
comunicada de sua morte. 

Em Belém também esteve envolvido nos 
esportes, tendo sido jogador de vôlei da sele-
ção principal paraense. Finalmente, iniciou-se 
no tênis, esporte que por mais de 40 anos 

A.Trajetória.de.Wolney.–.O.caroço.da.Turma.58.(1933.–.2009)

tura, os nossos colegas Cássio Taniguchi, que foi prefeito por 
duas vezes de Curitiba, Eduardo Guy de Manuel, empresário em 
Curitiba, Cássio de Toledo Piza Junior, Manoel Afonso Vianna de 
Loyola Silva e entregaremos nossa homenagem ao colega César 
Simões Salim, membro carioca e honorário da Regional, todos 
representantes do nosso Conselho dos Sábios da Regional PR.

Também foram homenageados os colegas com 40 anos de 
formatura, Ari Alberto Ruschel, Fujio Takamura, Marcos Olan-
doski e Quintino Rodrigues Manoel.

E nossa homenagem especial para o veteraníssimo Euclides 
Nascimento Ribas, assíduo freqüentador dos nossos encontros 
e presidente honorário do Conselho dos Sábios.”

Abaixados: Paschoal Falbo, Maurício 
Vieira (Sadi), Armando Dickow (Billo), 
Rubens da Silva Braga - José Maria da 
Silva e Souza. De pé: Prof. Francisco 
Antonio Lacaz Neto, Wolney Ramos 
Ribeiro, Talmir Canuto Costa, Gabriel 
de Almeida Canabarro, Fernando 
Antonio da Nóbrega e Olegário Perez

jogou diariamente com sua esposa, formando 
uma dupla mista imbatível.

novamente.em.São.José.dos.campos
Em 1977, aceitou um convite para assumir 

no ITA a cadeira de terraplenagem no inician-
te curso de infra-estrutura. Em pouco tempo 
tornou-se famoso entre os alunos como orga-
nizador da equipe da PEA (professores e ex-alu-
nos) nas Olimpíadas Internas do ITA. Todos os 
alunos esportistas da época, desde o esporte 
mais aeróbico até o xadrez, passaram a temer 
a sua equipe. Em todos os anos em que esteve 
à frente da PEA, esta só perdeu uma OI, prova-
velmente por obra de “cartolagem” dos alunos.

Todos da família sabiam que em época de 
OI e de Inferninho não podiam arrumar nenhum 
compromisso para ele fora do ITA. E aí aparece 
o lado menos conhecido do Prof. Wolney - a 
sua paixão pelos alunos. Várias vezes recusou 
importantes cargos administrativos no ITA para 
ter liberdade de interferir em prol dos alunos 
frente ao ITA e ao CTA. Nas comissões do Infer-
ninho, que analisava o desligamento de alunos 
com problemas de desempenho, lutava para 
que tivessem sempre uma nova chance. Em 
outros casos, brigou para que alunos aprova-
dos no vestibular, mas que devido a problemas 
físicos não poderiam participar do CPOR, fos-
sem admitidos.  

Prof. Wolney foi aposentado compulsoria-
mente em 2003 ao chegar os 70 anos de idade, 
saindo do ITA e o CTA, locais que jamais aban-
donaria por vontade própria.

Mauro Hirdes (T82)
(genro de Wolney)



espaço fcmf

No início dos anos 40, época da 
criação da FAB e do Ministério da Ae-
ronáutica iniciava-se a concretização 
da constituição da indústria aeronáuti-
ca nacional e o domínio da tecnologia 
necessária para isso.

Como o projeto estratégico da 
Aeronáutica priorizava a formação de 
recursos humanos de alto nível ficou 
definido que antes do desenvolvimen-
to da indústria, fossem criadas uma 
escola de engenharia aeronáutica 
(ITA) e um centro de pesquisas sobre 
tecnologia aeronáutica (CTA), ações 
estas que foram cumpridas por seus 
idealizadores e lideradas pelo então 
major-aviador Casimiro Montenegro 
Filho.

Nos laboratórios isolados instala-
dos no campus do CTA, em São José 
dos Campos, iniciaram-se trabalhos 
pioneiros de prospecção tecnológica 
e aplicação de novas técnicas, esti-
mulando o surgimento de pequenas 
indústrias, num modelo de círculos 

A experiência da criação de uma incubadora 
de empresas voltada ao setor aeroespacial

concêntricos em que o núcleo opera 
como matriz supridora de recursos 
humanos e suporte laboratorial para 
os novos empreendedores. 

O ITA e o CTA tornaram-se irradia-
dores de tecnologia e atuaram como 
suporte para a criação de inúmeras 
empresas, em geral fundadas por 
engenheiros formados pelo ITA, das 
quais se destaca a empresa Embraer 
(no ano de 1969).

No ano de 2004, passados 35 
anos da criação da Embraer, idealizada 
nos bancos escolares do ITA, nasce 
uma incubadora de empresas de base 
tecnológica voltada exclusivamente 
ao setor aeroespacial, a Incubaero, 
um dos empreendimentos da Funda-
ção Casimiro Montenegro Filho, cujo 
objetivo é o de estimular a criação de 
empresas aeronáuticas contando com 
o suporte das facilidades do centro 
tecnológico do CTA e da aplicação das 
melhores práticas de incubação apre-
sentadas pelo movimento incubador 

de empresas no Brasil.
Com 7 (sete) empresas já gradua-

das no período de 2005 a 2009 (taxa 
de graduação = 100%), a Incubaero 
tem atualmente 10 novos projetos ino-
vadores selecionados e incubados no 
início de 2009 e que serão transforma-
dos em empresas até o ano de 2011. 

Com orgulho e sentimento de 
missão cumprida, informamos que a 
Incubaero foi reconhecida pela Asso-
ciação Nacional de Entidades Promo-
toras de Empreendimentos Inovadores 
(ANPROTEC) recebendo o prêmio de 

melhor incubadora de empresas orien-
tada para a geração e uso intensivo de 
tecnologias do ano 2009 - região su-
deste.

Agradecemos mais uma vez, aos 
empresários da Incubaero a dedicação 
e a persistência nos projetos concreti-
zados, e ainda a concretizar, e aos de-
mais amigos da Incubaero que direta 
ou indiretamente sempre estiveram e 
continuam presentes em nossas ações.

Faturamento total das 
empresas incubadas desde 
a criação (considerando que 
8 empresas ingressaram no 

ano de 2009 e ainda não 
apresentam faturamento)

Mais de 

80 
postos de 
trabalho

Número de 
empregos 

gerados desde 
a criação 
(4 anos)

68%
Impostos 
gerados 
no último 
ano fiscal 

R$ 

3,8
milhões

R$ 

152
mil

Taxa de 
crescimento 

do faturamento 
das empresas 

frente ao 
último ano 



Por Francisco Galvão (T59) 

vivências aeronáuticas
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	___/___/___

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

Um ensaio, e um coronel “sui generis”
O inovador e super ativo Eng. 

Reis, que já havia iniciado em sua 
própria casa em Botucatu tanto o pro-
jeto como a construção do Falcão, 
um monoplace de madeira, decidiu 
mudar-se para São José dos Campos 
para, junto com o Joseph Kovacs e 
o Michel Pillon, do cTA, fundar uma 
firma para projetar e construir um pe-
queno jato de instrução para o Minis-
tério.da.Aeronáutica.

O Neiva, ao que consta, orienta-
do pelo Cel. Aldo Vieira da Rosa, que 
teria proposto o projeto, apareceu na 
reunião de fundação da nova empresa 
e, por sua vez, se dispôs a transferir 
escritório de projetos da nEIVA para 
São José dos Campos, e a contratar 
Kovacs e Pillon. 

E assim foi, mas o projeto do jati-
nho terminou sendo engavetado, e o 
cTA e a nEIVA terminaram por cele-
brar um contrato de projeto e desen-
volvimento de um biplace de treina-
mento acrobático, porém com motor 
a pistão, o IPD.6201, mais tarde reba-
tizado de T-25.Universal.

O Cel. Aldo, que posteriormente 
mudou-se para a Califórnia para le-
cionar na cALTEch, era sem a menor 
dúvida, uma figura ímpar entre seus 

colegas de FAB.  Piloto de planador, 
havia participado, junto com o cam-
peão brasileiro George Münch, do 
Campeonato Mundial da França em 
56, voando o planador brasileiro Bn-1. 
Lá, em um pouso fora, Aldo quebrou 
uma perna, que foi então recuperada 
num hospital da Força Aérea America-
na na Alemanha.

Quando a nEIVA terminou o protó-
tipo de um avião de ligação desenvol-
vido pelo Eng. Reis, o IPD.5801.cam-
peiro, Aldo promoveu um ensaio de 
voo singular: uma competição entre 
este protótipo, um Piper.PA-18, e dois 
Paulistinhas.P-56, um com motor de 
90, e outro de 100 HP.  O objetivo era 
verificar o teto de serviço que atingi-
riam decolando da pista do cTA.

Os quatro aviões equipados com 
barógrafos, mas não com sistemas 
de oxigênio (...), decolaram, mas o 
Paulistinha que era pilotado pelo Eng. 
Cláudio Junqueira (T60) não regres-
sou! 

Pilotando solo no banco traseiro, 
Junqueira subiu, subiu, subiu..., e ao 
notar os primeiros sintomas de anóxia, 
comandou um parafuso para perder 
altitude rapidamente, mas já na entra-
da do mesmo perdeu a visão, só reco-

Campos, aonde foi então terminada 
a construção protótipo do Regente, 
sob a chefia do Kovacs, que foi quem 
fez o primeiro, e emocionante voo no 
mesmo.

O Eng. Reis acabou por trocar a 
nEIVA pela AVIBRAS (fundada pelo 
próprio Reis?), para lá, junto com os 
engenheiros Guido Pessotti (T60), 
Olympio Sambati (T58), e o Sr. Fran-
cisco, terminar o protótipo de seu 
projeto Falcão. Este só pode ser 
finalizado com o aporte de capital 
trazido para aquela Sociedade pelo 
falecido Eng. João Verdi de Carvalho 
Leite (T58). O primeiro voo foi feito 
pelo Eng. Guido. 

Sem conseguir encomendas para 
produzir o Falcão ou para seu suces-
sor, o Alvorada, a AVIBRAS iniciou 
então sua linha de pequenos fogue-
tes. Depois de muitas peripécias que 
incluíram explosões e incêndios, num 
dos quais foi destruído o protótipo de 
outro avião, o Saci, a empresa acabou 
se tornando no grande conglomerado, 
fabricante do sistema Astros de ata-
que por saturação com foguetes, de 
caminhões blindados, etc.

O sempre incansável, irrequieto, e 
empreendedor Reis, no entanto, dei-
xou também a AVIBRAS, ingressando 
na AEROTEc, fundada pelos engenhei-
ros Tor Kameyama (T60), Carlos Gon-
çalves e Michel Cury, os dois últimos 
já falecidos. Lá eles desenvolveram e 
fabricaram em série o Uirapuru - um 
biplace de treinamento, “inspirado” no 
seu congênere americano o Aircoupe, 
famoso por ter uma dupla empenagem 
vertical. 

Já o Uirapuru, com sua empena-
gem vertical única, apresentou em sua 
fase de homologação problemas de 
estabilidade lateral e de saída de pa-
rafuso, que só foram sanados com a 
introdução de uma proeminente e ca-
racterística quilha ventral sob o cone 
traseiro de sua fuselagem.

brando-a a uns 3000 m quando então, 
ao aplicar os comandos tentando sair 
do parafuso teve novo “black-out”. 

Ao recuperar a visão e já vendo 
o solo, até então escondido por uma 
densa bruma, percebeu que estava 
num parafuso “chato”, mas por mais 
que tentasse não conseguia sair do 
mesmo. 

Chegou a cogitar passar para o 
banco dianteiro para que o avanço 
de cG facilitasse a saída do parafuso, 
mas já era tarde. Apenas mais duas 
voltas e sobreveio o choque.

Em seguida...silêncio! O avião ha-
via se chocado com a única árvore 
existente num raio de 500 m na face 
de uma montanha da Mantiqueira! O 
Junqueira teve apenas uma luxação 
na área de contato com o cinto de se-
gurança, e um dente trincado. Ele não 
o admite, mas dizem as más línguas, 
que foi ao descer da árvore....

Tem mais do Aldo. Conforme rela-
tado por ele próprio durante as come-
morações de 40 anos de fundação do 
InPE: Quando o presidente Jânio Qua-
dros decidiu criar uma entidade brasi-
leira que tratasse dos assuntos da nas-
cente área espacial, enviou ao ministro 
da Aeronáutica um de seus famosos 
“bilhetinhos” decretando: faça-se.  

O ministro passou esta incumbên-
cia ao diretor do cTA, o Brig. Monte-
negro, que por sua vez lhe repassou, 
por ser ele “o único que parecia ser 
“biruta” o suficiente para uma tal 
empreitada”, e lhe entregou uma boa 
área desocupada do cTA,.que foi in-
continenti cercada, e estava fundado o 
cOcnAE, hoje InPE, do Ministério.da.
ciência.e.Tecnologia.

Semeando.empresas,.
e.colhendo.aviões

Como vimos, foi devido à iniciati-
va do Eng. Reis (e uma mãozinha do 
Cel. Aldo), que a nEIVA abriu sua nova 
divisão de projetos em São José dos 

1º voo do 
protótipo do 

“Regente”, 
pilotado por 

Kovacs.


