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E mais

Edição Especial Sábado das Origens
O tradicional encontro anual dos 
iteanos inovou em 2008, oferecen-
do aos presentes uma programa-
ção inédita, recheada de atividades 
e de informações de grande 
interesse da comunidade.  
Logo no início da manhã, houve 
uma visita monitorada aos novos 
laboratórios do ITA: o de turbinas e 
propulsão; o Laboratório Prof. Feng 
- Túnel de Vento, e o Laboratório 
do CCM - Centro de Competência e 
Manufatura.
Depois, juntamente com a assem-
bléia de prestação de contas, a 
AEITA organizou apresentações da 
ITA Jr, sobre a unificação dos dois 
sites da Associação na Internet; da 
diretoria da Associação Acadêmica 
Santos Dumont, sobre essa nova 
instituição que viabilizará a arre-
cadação de fundos para projetos 
de alunos, e do Reitor Reginaldo 
dos Santos, sobre o ITA de ontem 
e hoje.
O ponto máximo desse Sábado das 
Origens, porém, foi a entrega do 
diploma de Sócio Emérito da AEITA 
ao Prof. Cecchini, ex-reitor do ITA e 
professor do Instituto por 41 anos. 
A Orquestra de Sinos da Embraer, 
que se apresentou pelo segundo 
ano consecutivo, encantou e 
emocionou a todos ao tocar, no 
encerramento, o hino dos iteanos - 
“A Cova Dela”.

Assista aos vídeos de todas as 
apresentações no site http://itv.
netpoint.com.br/aeita/default.asp



prestação de contas da diretoria

E x p e d i e n t e

A curva em azul representa as Receitas, a vermelha 
as Despesas e a verde o saldo final de cada mês. O sal-
do em caixa no final do ano de 2007 = saldo inicial de 
2008 era de R$ 55.519,16 (círculo verde). Este valor é 
atípico devido a patrocínio da Abril Digital no Sábado das 
Origens 2007. Normalmente esse saldo é da ordem de R$ 
20.000,00 que é totalmente consumido pelas despesas do 
mês de janeiro seguinte.

As Receitas têm um comportamento sazonal: pico 
grande em fevereiro (anuidades), outros menores em maio 
e agosto (2ª e 3ª parcelas da anuidade) e outro médio em 
outubro (Sábado das Origens).

As Despesas são praticamente constantes de janeiro 
a setembro (~R$ 20.000/mês), com um pico em outubro 
(Sábado das Origens) e um nível mais elevado em novem-
bro-dezembro (13º salário e encargos). O Saldo em Caixa 
no final de setembro foi de R$ 96.004,93.

Para o 4º Trimestre de 2008 a previsão é a mostrada pe-
las linhas tracejadas que, caso se confirmem, resultará num 
saldo em caixa no final de dezembro de ~R$ 42.000,00 sufi-
cientes para cobrir com folga as despesas de janeiro 2009.

Nos anos anteriores a 2007, as Despesas igualavam 
as Receitas. Em 2008 elas devem ficar ao redor de R$ 
270.000,00.

Assembléia Geral Ordinária – 25/10/2008

As principais despesas-meio são Salá-
rios & Encargos 45% e Despesas operacio-
nais 20%.

As principais despesas-fim são O Suple-
mento 25% e Eventos (Sábado das Origens) 
10% 

As receitas de anunciantes no Suple-
mento (10%) reduzem o “peso” do jornal a 
15% das despesas totais.

A receita com patrocínio de eventos é de 
20% cujo superávit (10%) ajuda nas despesa 
de final de ano.

O grosso das receitas ainda vem das 
Anuidades pagas pelos sócios: 70%

 

As barras vermelhas representam a % de 
pagantes de anuidades em 2008 e as azuis, 
em 2007.

As curvas suaves representam polinô-
mios das tendências dos dois conjuntos de 
barras.

O formato desse gráfico permanece prati-
camente inalterado desde 2001, evidencian-
do que as turmas mais antigas são as que 
mais contribuem para o sustento da AEITA.

A Turma 65 foi a que mais contribuiu (R$ 
9.118) e a Turma 59 a que teve maior % de 
pagantes (61%)

O fato auspicioso a salientar é que a % de 
pagantes passou de 22% em 2007 para 25% 
em 2008, ou seja,  temos quase 1200 pagan-
tes para cerca de 4800 iteanos vivos.

Um grande esforço de comunicação com a 
comunidade é o destaque do período jan-set 2008. 
Além do jornal O Suplemento ter mantido sua regu-
laridade e diversificado seu conteúdo, o site AEITA 
Online foi dinamizado com notícias atualizadas e 
oferta de oportunidades profissionais.

A Carta do Presidente foi uma forma inova-
dora da associação comunicar suas realizações 
e as dificuldades enfrentadas no período.

Outra inovação introduzida no período foi 
o email AEITA Informa, visando levar notícias 
frescas a toda a comunidade de uma forma ágil, 
convidando o leitor a buscar mais detalhes no 
site AEITA Online ou outra página da Internet.

Graças à iniciativa do Toni e colegas da T90, 
foi criada a wikITA onde todos podem contribuir 
com artigos, fotos, curiosidades, etc.

Outro setor que mereceu atenção da Diretoria 
foi o apoio aos alunos do ITA mediante colabo-
ração com o CASD, Dep. Cultural, Atlética, etc., 
que puderam contar com os meios de divulga-
ção da AEITA, além de poderem receber doações 
e patrocínios pelo FADA – Fundo AEITA de Apoio. 
Coaching é mais uma iniciativa, ainda em gesta-
ção, visando conscientizar os bixos, por meio de 
palestras de veteranos, para as agruras que os 
esperam depois de formados.

Foi dada ênfase especial às Regionais, 
da qual resultou a (re)criação da Regional 
S.J.Campos e a motivação para formar a Regio-
nal Canadá e o wiki Europa.

Foi mantida a Transparência Financeira da 
gestão anterior, através da publicação de balan-
cetes no Suplemento e colocação de gráficos e 
tabelas detalhadas que podem ser consultados 
no site AEITA Online.
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AEITA – ASSOCIAçãO DOS 
EnGEnhEIROS DO ITA 
Caixa Postal 2041 – 12243-990 
São José dos Campos – SP 
• Tel. (12) 3941-4002 
• Fax (12) 3941-2633 
• E-mail: aeita@aeita.com.br 
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• Secretárias: Mônica Neves e Luciana Aessame 
• Colaboradores desta edição: Cássio Pagliarini (T80), Fernando Coelho 

de Souza (T59), Fernando Sakane (T68), Hiroaki Kokudai (T65), Jean 
Paul Jacob (T59), Tomas Ratzersdorf (T59), Francisco Kommisar del 
Campo (T90), Carlos Roberto Teixeira (T74), Reginaldo dos Santos 
(T70). Fotos do Sábado das Origens: Amaro Correia

• Presidente - Fernando Faria Coelho de Souza - (T59) 
fernandocoelho1@gmail.com 

• Vice-Presidente - Sidney Lage Nogueira- (T74) 
sidneyln74@yahoo.com.br

• Diretor Administrativo - José Alfredo C. L. da Costa- (T78) 
alfredo@directnet.com.br 

• Diretor Administrativo Adjunto - Floriano Salvaterra Dutra Neto 
(T93) f.salvaterra@yahoo.com.br

• Diretor Financeiro - Tomas Edgard Ratzersdorf - (T59)  
tomasrat@directlink.com.br

• Diretor Financeiro Adjunto - Carlos Roberto Teixeira Netto (T74) 
teixeira.carlos@terra.com.br 

COnSELhO FISCAL 
• José Jaetis Rosário - (T80)  

jaetis@yahoo.com.br
• Roberto Otto Alvim Thiele - (T87) 

roberto.thiele@result.com 
• Daniel Cardoso - (T96)  

daniel.cardoso@vivo.com.br 
• Francisco Kommisar del Campo – (T90) 

francisco@cia-med.com 
• Fabiano José Horcades Pegurier – (T58) 

fjhpegurier@terra.com.br 
• Paulo Ribenboim – (T58)  

pribenboim@br.inter.net 

A assembléia, realizada durante o Sábado das Origens, no dia 25 de outubro, foi aberta às 10h15, em segunda convocação, pelo presidente Fernando F. Coelho de 
Souza (T59), que passou a palavra para o diretor financeiro Tomas E. Ratzersdorf (T59). Após um rápido resumo das principais atividades desenvolvidas de janeiro 

a setembro de 2008, ele apresentou o Movimento Financeiro da associação no referido período, que foi formalmente aprovada pelos presentes. Veja abaixo os 
principais quadros apresentados. (O vídeo da apresentação completa pode ser acessada em http://itv.netpoint.com.br/aeita/default.asp).
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cartas e Farpas

SObRE O ITA E A AEITA

Querido Fernandão, 
Este e-mail está sendo escrito 

inicialmente sob controle de meu co-
ração e depois sob controle de meu 
cérebro e espero que você não leve a 
mal a mensagem de meu cérebro.

Eu amo o ITA e, conseqüentemente, 
os iteanos. Tive muito sucesso intelec-
tual e financeiro na vida e NUNCA deixei 
de pensar que meus sucessos foram 
devidos ao ITA e à formação intelectual 
e pessoal que me deu. É amor fanático, 
daqueles que as novelas de hoje não 
retratam mais. Por amor a você e nos-
sos companheiros de Diretoria, eu sou 
bi-membro (2 anuidades) da AEITA e, 
se necessário, serei petamembro - sei 
que soa mal, mas refere-se a 15 anuida-
des.  A FCMF é minha principal herdeira 
em testamento e criei, com algum esfor-
ço e uns U$ 10 000 uma versão USA 
da FCMF. E meu amor não termina com 
esses números, pois é muito maior que 
eles. Você e o Tomas são parte daquilo 
que me tornei e meu coração revolta-se 
contra aquilo que meu cérebro quer dizer 
a vocês. Mas, no espírito democrático 
em que vivemos (?) passo a palavra a 
meu cérebro.

 Acho que vocês pararam um pou-
co no tempo. O mundo mudou mui-
to nos últimos 10-15 anos, graças a 
novas tecnologias de comunicação, 

geração, análise e consulta de infor-
mações. A Internet e a web mudaram 
totalmente nossas vidas e vocês se 
adaptaram, o Suplemento descobriu a 
web, etc. Vocês também usam telefo-
nes celulares. Essas tecnologias são 
contemporâneas com a Web 1.0. 

Depois veio a Web 2.0, ao mesmo 
tempo em que a economia do Brasil tor-
nou-se primordialmente uma economia 
de serviços, com nosso PIB composto 
em mais de 60%  de Serviços. Nossa 
IBM é hoje uma empresa de Serviços. 
A AEITA deve identificar-se com uma 
organização que presta serviços usando 
as tecnologias que dominam a Web 2.0 
e que são tecnologias de Colaboração, 
entre as quais estão blogs e wikis. Uma 
das 4 características de Serviços é a co-
produção. Hoje, organizações e grupos 
definem seus objetivos e como atingi-los 
através de wikis. O poder das coletivida-
des é incrível. A Wikipedia (um exemplo 

de wiki) destronou todas enciclopédias 
físicas, tipo Encarta da Microsoft ou 
Worldbook da IBM. Estas, por sua vez 
jogaram para escanteio a famosa Enci-
clopédia Britânica (lembra-se?). Mas a 
própria Wikipedia já era. 

Hoje, livros, manuais de instrução, 
revistas, etc, são escritos via wikis or-
ganizados. O melhor livreto sobre tec-
nologias que irão impactar o ensino, 
inclusive no ITA, foi escrito por uma 
coletividade e é absolutamente sen-
sacional. Chama-se o Horizon Report, 
do New Media Consortium. Os 50 
principais autores são mencionados, 
mas nenhum deles reconhece suas 
idéias ou frases, pois foram modifi-
cados por outros. Eu sei disso porque 
sou um dos 50 "autores".  A AEITA, 
seus objetivos e processos, deveriam 
ser definidos pela comunidade usan-
do tecnologias conhecidas como, por 
exemplo, wikis processuais. Ou po-
deríamos saltar uma geração tecno-
lógica e termos reuniões em um dos 
100 mundos virtuais em 3D, o mais 
conhecido no Brasil sendo o Second 
Life. Geraríamos um grande interesse 
- possivelmente visibilidade na mídia, 
o que atrairia mais associados - se 
prometêssemos ensinar pessoas a 
criar avatares e participar de uma reu-
nião no Second Life. Iteanos de qual-
quer lugar do Brasil ou do mundo po-
deriam participar e estaríamos todos 

juntos num ITA virtual, conversando, 
gerando idéias e, no caso da nossa 
turma de 59, tendo nossos netos e 
netas nos ensinando o que fazer. Por 
sinal, mundos virtuais em 3D são a 
Web 3.0. Muitas outras idéias existem, 
por exemplo, conectar a AEITA Online 
ao LinkedIn para gerar oportunidades 
de emprego muito mais extensas, etc. 
Em suma, não sejamos paroquiais, 
sejamos colaborativos. 

Parece que dei mais espaço para 
meu cérebro do que para meu cora-
ção. Talvez porque apesar de meus 71 
anos ainda estudo 3 horas TODOS os 
dias, inclusive sábados e domingos. 
Tenho uma ilha construída por mim no 
Second Life (chamada Almaden), etc. 
Poderíamos ter um concurso no ITA 
onde grupos de 3-4 alunos construi-
riam um prédio para o Segundo ITA, 
com um prêmio para a melhor repro-
dução de um prédio do primeiro ITA. 
Futuros candidatos ao ITA poderiam, 
de casa, visitar o ITA no Second Life, 
ouvir palestras, etc.

Meu abraço à Diretoria, mas sobre-
tudo ao Tomas e ao Sidney. O Sidney 
não sabe o quanto fiquei emocionado 
quando recebi dele o Prêmio Destaque 
Iteano. Abração amigo, 

Jean Paul Jacob (T59)
(Texto publicado com a prévia 

autorização do autor)

Jean Paul Jacob (T59)



aeita inForma

• GeSTAçãO
Estive tenso enquanto o Sábado 

das Origens estava sendo elabora-
do, trabalhado e organizado. Definir a 
agenda, quem faz o que. Tempos de 
cada palestra.

Estava organizada: assembléia 
com prestação de contas, uma apre-
sentação minha, ao vivo, sobre as 
perspectivas da AEITA, a homenagem 
ao Mestre Cecchini, ITA Jr. expondo o 
que fará para unificar os dois sites da 
AEITA e apresentação da Orquestra de 
Sinos da Embraer.

Surgem os alunos da AASD. Que-
rem um espaço para mostrar como 
querem e porque organizar uma asso-
ciação complementar ao CASD. Rear-
ranjamos a agenda. Bom ter participa-
ção dos alunos na nossa reunião. 

É a turma do sorriso botox: sem 
rugas, jovens, alegres.

Tomas apresentaria a prestação 
de contas, Sidney conduziria a ho-
menagem ao Cecchini e introduziria 
a ITA Alumni. Eu ocuparia os espaços 
vagos.

Vem outubro 16 e vou à reunião da 
Regional Rio. Apresentação do Márcio 
Hannas, T91, da Vale, Diretor da CSC 
Central de Serviços Compartilhados.

Agradável e inesperada surpresa. 
O James Pessoa, Presidente da VSE 
Vale Soluções em Energia expõe um 
projeto, com sua concepção já em 
andamento, para duplicar o número de 
Alunos de Graduação do ITA!

O Reitor comentara comigo, há al-
guns meses sobre este projeto, mas 
era confidencial. Não comentei com 
ninguém. Agora é exposto ao público 
em auditório da Vale.

Pensei alto que todo iteano, de hoje 
ou de ontem, quem sabe dos que virão 
a ser, deveriam assistir a apresentação 
do James Pessoa. Mostra um ITA vi-
brante e em mutação.

Floriano Salvaterra, T93, a nossa 
Efervescência Criativa e o Carlos Ro-
berto Teixeira Netto, T74, um Sujeito 
Competente, pegam este mote e me 
convencem a tentar ter esta apresen-
tação no Sábado das Origens. Faz 
sentido, mas o evento se daria em 
uma semana. 

Na segunda, 20 de outubro, o Flo-
riano consegue contato com o Márcio 
e o e-mail do James Pessoa. Em reu-
nião em minha casa, à tarde, com o 
Alberto Denys de Aguiar, T76, e o Tei-
xeira, sou acossado pelo Floriano para 
fazer o convite para o James Pessoa.

Alea jacta est. Acho que é uma 
forma meio pedante de dizer que a 
sorte está lançada. James não pode, 
mas o Márcio se prontifica a fazer a 
apresentação no Sábado das Origens. 
Combinamos horários e mudamos a 
agenda.

Para quem fica tenso, mais tenso 
fiquei.

Primeira providência é falar com 
o Reitor. O assunto era confidencial 
e íamos falar disto no ITA. Atendeu-
me e foi muito receptivo. ‘Convide os 
dois e farei um open house de alguns 
laboratórios do ITA para visitação no 
sábado’.

Agenda revista, Diretoria da AEITA 
acolhe muito bem a idéia e partimos 
firmes.

 
• PequenO PeRCAlçO

Na quinta, 23 de outubro, no ôni-
bus de São Paulo para SJC, às 17h, 
o Floriano me avisa que o Márcio fora 
enviado para o exterior e não mais po-
deria estar no ITA, no sábado.

Danou-se. A solução era tentar 
uma apresentação no ITA, com o Rei-
tor.

 
• ReTA FInAl

Na sexta vou falar com o meu xará 
Vice-reitor. Pode fazer a apresentação. 
Vai falar com o Reitor. Este nos ouve e 
vem ao nosso encontro.

Se não notaram ainda, tenho enor-
me admiração pelo Reginaldo. Com-
petente, sério, atento, cortês. Toda vez 
que vou ao ITA procuro ter rápido en-
contro com ele. É necessário respeitar 
seu tempo. Conversa ótima, aprendo 
muito, recebo muita informação.

Topa fazer ele a apresentação. 
Autorizou o open house de alguns la-
boratórios. Fará a apresentação em 45 
minutos.

Preparo nova agenda, presumivel-
mente a última, confiro com o Sakane 
e lá vai o AEITA Informa. Em cima do 
laço, mas em tempo.

 
• CuRIOSIDADeS

Estou no corredor do E2 e vejo ofi-
cial parecido com o Brigadeiro Venân-
cio. É ele. Cumprimento-o pelo feito de 
dar golpe de mestre e levar o Presiden-
te Lula ao CTA, ver a turbina nacional 
funcionando. Agradece, é bem simpá-
tico. Papo curtíssimo.

Na Assembléia lá está ele e ob-
servo que é iteano. Ganhou alguns 
pontos a mais. Tenho este preconceito 
com o iteano. É o iteano da cápsula do 
tempo. Idéia curiosa. Pede para falar 3 
minutos e cumpre o tempo. Gostei do 
Brigadeiro e do iteano. 

O furo de reportagem da visita do 
presidente, na Itanet, foi do Mohamed 
Ali Osman, T85. Foi como reconheci o 
Venâncio. (Olha a intimidade, Brigadei-
ro Venâncio!)

Enquanto na reitoria, vejo um se-
nhor sentado em uma mesa trabalhan-
do. Apresenta–se. É o Valmir Pontes, 
T70. É do Confea e está me ajudando 
com um problema de atribuições do 
engenheiro de infra-estrutura aeronáu-
tica do ITA. Batemos papo.

Noto que é tratado com certa defe-
rência pelos que estão na reitoria. Está 
no hotel de trânsito do CTA. É brigadei-
ro da reserva. Curioso como só sabia 
que era iteano, só falara por telefone e 
não sabia o que fazia. Bastávamos ser 

iteanos. Basta isto.
Falo com o Sakane sobre a recep-

tividade dos professores do ITA com 
nosso convite. Não houve. Inscrição 
de professores quase nenhuma. Mui-
tos ficam no ITA muito tempo, dez 
anos ou mais. Mais do que nós. En-
sinam, moldam o que somos. E não 
podem pertencer à AEITA. Deve ter 
alguma lógica nisto. Ou não?

 
• AzáFAmA = AFã, 
TRAbAlheIRA, CORReRIA; 
bAlbúRDIA, COnFuSãO.

É escritório da AEITA na véspera. 
Não vi confusão. Pareceu ordenado.

Ligações. Entra e sai com material: 
cadeiras, papelaria, mesas, computa-
dores,...

Toni com seu tripé. Pessoal da co-
nexão via Internet. Churrasqueira.

Arrumando o Salão Negro. Gente 
se preparando para ir ao cabeleireiro. 
Roupa pronta para ser trocada no ITA. 
Não há tempo para ir em casa.

Acalmam-me. O senhor não se 
preocupe, as inscrições só vão acon-
tecer no dia, na última hora.

Enxotam-me. Está tudo sob con-
trole. É melhor o senhor ir para o hotel, 
descansar um pouco e voltar para o 
coquetel. Obedeci.

Deixei as três, Mônica, Luciana e 
a Aline, na trabalheira. Bom vê-las na-
quele afã.

 
• COqueTel

Tomas E. Ratzersdorf T59, O Cul-
pado, gentilmente me pega no hotel 
e vamos para a recepção no Salão 
Negro. Chegamos cedo e está tudo 
arrumado: mesas, computadores, fo-
tógrafo, atendentes, inscrições sendo 
feitas, coquetel a postos.

Falo com alguns. Toni conduz o 
espetáculo das fotos. Tem até faixa no 
chão para que as pessoas se posicio-
nem. É preciso apanhar um número. 
Acho que é a inscrição na AEITA. A 
coisa flui bem.

Começo a relaxar.
Está na hora da apresentação da 

Orquestra de Sinos da CooperEm-
braer. 

Muito bom. São os profissionais.
Entra a garotada. São muito jovens 

e tocam. É bonito.
Surpresa: os garotos pegam vo-

luntários na platéia para ensiná-los a 
tocar sinos. Sobem ao palco. Crianças 
com olhos brilhando. Alguma azáfama. 
Ensinam aos adultos e eis que tocam, 

Iteana e iteano. Foi-se o Sábado das Origens. Foi-se uma certa tensão. Fui presente. Agora é rever este evento. Esta carta não fora prevista. 
Nem sei qual será seu tamanho. Não serei imparcial, estou bastante envolvido. Atentem para a parcialidade. Tolerem-na.

Sidney Nogueira (T74) 
e Fernando Coelho de 

Souza (T59): dobradinha 
que deu certo

Carta do Presidente AEITA 2008-2009 (28/10/2008)
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ajudados pelos garotos. Espetáculo 
muito lindo. Interação idem. Genial a 
idéia. Perdeu quem não esteve lá.

 
• O SábADO DAS ORIGenS

Cheguei cedo, um pouco antes 
das nove. Já tinha gente no salão onde 
estava posto um café da manhã. Há 
alunos do ITA para ajudar as pessoas 
a chegar aos Laboratórios. O Major 
Andersen conduzi-las-ia e acompa-
nharia. Talvez 20 pessoas visitaram os 
laboratórios.

Alguém reclama da demora na 
portaria do CTA e que alunos do ITA 
não estavam lá para dar as boas vin-
das. 

Luciana age e fala com o pessoal 
da guarita. As reclamações não mais 
me chegaram.

Uma coisa simples, alunos do ITA, 
na portaria, recebendo, faz diferença. 
Bom saber.

Entro no auditório e vou checar 
minha apresentação. Tudo OK e faço 
pequena correção. Aconselho-me 
com O Culpado, que me orienta que 
devo declarar a Assembléia aberta na 
primeira chamada. Não tendo número, 
será feita a segunda chamada, quinze 
minutos depois.

Arrumação e ensaio final da Or-
questra de Sinos acontecendo. Pedi-
mos que alterem o layout da mesa. 
Topam e são de grande simpatia. Sa-
bemos o que deverá ser feito.

Chega a turma do sorriso botox: 
ITA Jr. Na hora e apresentação já no 
laptop que será usado.

Chega o Sidney. Acertamos quem 
e quando entramos. Tensão começa 
a ceder. Tem água na boca, parou a 
secura!

Vejo a Mônica com controle do 
micro e de todas as apresentações. O 
pessoal da transmissão pela Internet 
está a postos e tudo funcionando.

Trazendo as pessoas para dentro 
do auditório. 

Declaro aberta a assembléia. Mui-
to da tensão acaba. O espetáculo vai 
começar.

ITA Jr. se apresenta. Bons, compe-
tentes, dão seu recado.

Onde vai parar a AEITA com bi-
xos abrindo os trabalhos! Coisa muito 
boa. 

Tomas dá seu recado com habitual 
desenvoltura sintética. Contas aprova-
das.

Apresento uma visão da AEITA. 
Não é muito diferente da visão de mi-
nhas cartas. 

O Pedro John Meinrath T59, meu 
Tacape está presente. E não me taca-
peia! Maravilha.

Estamos no horário previsto e a 
Assembléia fluindo bem. Entra outra 
turma do sorriso botox, sem rugas. 
Iteanos apresentando a AASD.

Desenvoltos e seguros. Combina-
ção de alunos e professores. Coisa de 
profissional. Fala-se em Nota Fiscal, 
arrecadação e por aí vai. 

Creio que na minha época não tí-
nhamos esta desenvoltura. 

E entregaram no tempo alocado. 
Muito bom.

Sidney assume e apresenta o 
Mestre Cecchini. Ele é francês de 
nascimento mas brasileiro por opção! 
Traz mulher, filhos e netos. Compõem 
um quadro bonito de família.

Em momento muito feliz, o Sidney 
pede que os que foram alunos dele se 
levantem. Parece que é todo o auditó-
rio. Mestre Cecchini olha e se contém. 
Sorri.

Quase me derreto. 
Tenho imensa satisfação em entre-

gar o diploma.
Mestre Cecchini agradece com 

lindo discurso. O discurso condiz com 
a figura inteira, elegante, discreta e in-
teligente.

Momento de muita emoção. Emo-
ção boa.

A Orquestra de Sinos com gran-
de rapidez se arruma no palco e toca 
suas músicas. Muito bom.

Inúmeros títulos e honrarias. E 
desfaz a mesa! Êta gente boa de mú-
sica e competente, acessível. Um belo 
espetáculo.

Estamos no horário, obsessão mi-
nha. Sidney anuncia o Reitor.

Beleza de apresentação. Mostra o 
ITA pujante, moderno, atuante.

Mostra onde na pós-graduação 
ainda não atingimos o nível desejado.

Realça os inúmeros projetos e par-
cerias com empresas e outras institui-
ções de ensino.

É realista e sonhador.
Exibe o decreto de criação do ITA: 

beleza de decreto muito singelo e que 
destaca que o ITA é uma instituição 
que oferece educação e ensino. Acen- Sessão de fotos comandada por Toni Espeschit (T90)

tuei educação.
Estamos em boas mãos.
A assembléia se encerra. Ainda te-

mos uma agradável surpresa: A Cova 
Dela com a orquestra de sino. Bateu 
no peito. Emoção aflora. 

Uma bela reunião.
Ao churrasco.
 

• ChuRRASCO
Não sou muito fã de churrasco. 

Para muitos em local tão amplo. Vale 
pela companhia, bate papo e muito 
pouco pela comida.

Circulei bastante e dei uma en-
trevista. Com câmara e microfone. E 
sendo fotografado. Espero poder ver o 
que disse e como.

Foi uma primeira vez. Valeu.
Fiquei até coisa de 17 horas. Saí 

cansado e feliz.
Um Sábado das Origens intenso.
 

• um ReTORnO ReCebIDO 
nA ITAnET

(...)
A homenagem ao Prof. Cecchini, 

bem merecida, foi digna de se apre-
ciar. A palestra do Dr. Reginaldo (eu 
sei, estou considerando o título que 
ele prefere atualmente, enquanto rei-
tor do ITA) foi bastante esclarecedora 
sobre a boa situação do ITA. A visita 
a alguns dos laboratórios (anunciada 
como visita “aos laboratórios” do ITA) 
foi entusiasmante, pelo que o pessoal 
está conseguindo fazer de forma con-
creta. A apresentação da orquestra 
de sinos foi muito mais interessante 
do que eu esperava. Quem vai ver 
uma orquestra de sinos junto com um 
evento, de graça, espera que seja uma 

coisa engraçadinha, e só; mas foi de 
uma correção musical e de uma sono-
ridade, com músicas simples e outras 
elaboradas; valeu como apresentação 
artística de verdade; e a Cova Dela, 
tocada e cantada pelo pessoal dos si-
nos, foi emocionante.

(...)
Luiz Pinto de Carvalho (T63)
 

• ReSumInDO
A AEITA funciona: redondinha, 

correta, pagando suas contas.
Tem um processo de decisão pró-

prio e que funciona. Vibro toda vez 
que nos colocam uma questão. São 
boas cabeças olhando de óticas diver-
sas com um coração DC - Disciplina 
Consciente opinando e sugerindo. Há 
união com diversidade. Há busca de 
consenso com diferenças aceitas. 
Surge uma solução. E têm sido boas.

Há muitos que têm boas idéias 
para nós fazermos, os doze iteanos 
pingados. Agora estão aparecendo os 
que têm boas idéias para eles fazerem 
com nosso apoio. É a soma, o que 
precisamos. 

wikITA é o exemplo mais patente. 
Fotos no Sábado de Origens. Outras 
idéias estão no forno. Pode ser que 
saiam.

Gente mais nova está aparecendo. 
Belíssima esperança. Não queremos 
perder a experiência e a maturidade, 
mas precisamos da renovação, san-
gue novo.

Está na hora de pensarem na su-
cessão. Alguns de nós saindo. Quem 
são os candidatos à sucessão?

Fernando Coelho de Souza (T59)
Presidente da AEITA 2008-2009

Prof. Cecchini e sua mulher Egle: 
homenagem da AEITA
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Sábado das Origens 2008 inova na programação

Já na noite da sexta-feira que 
antecedeu o Sábado das Origens 
(25/10) era possível vislumbrar 
que este seria um encontro di-
ferente. A Orquestra de Sinos da 
CooperEmbraer surpreendeu e 
emocionou os presentes com sua 
apresentação impecável e com o 
talento dos pequeninos. 

E o sábado realmente não 
decepcionou. Pelo contrário, su-
perou as expectativas. Uma pro-
gramação rica, inédita e diversi-
ficada foi montada pela Diretoria 
da AEITA. A primeira atividade foi 
a visita aos laboratórios do ITA 
(Turbinas e Propulsão; Prof. Feng 
– Túnel de Vento, e Laboratório do 
CCM – Centro de Competência e 
Manufatura). 

Já no auditório, as apresenta-
ções foram se sucedendo, com 
temas interessantes e oportunos 
(veja nas diversas páginas desta 
Edição Especial).

A concessão do título de Só-
cio-Emérito ao Prof. Checchini – 
desejo antigo de seus ex-alunos e 
admiradores – foi um dos pontos 
altos da manhã (veja pág. 8). 

No churrasco, momentos 
de descontração e papo solto. A 
turma 78 foi a campeã de presen-
ças, com 21 participantes.

Confira os melhores momen-
tos desta festa. Quem veio, irá 
relembrar. Quem faltou, temos 
certeza, virá no próximo!

Visita ao Laboratório de Engenharia Aeronáutica Prof. 
Kwei Lien Feng, onde está instalado o único túnel de vento 
supersônico (mach 3.5) da América Latina

A Orquestra 
de Sinos da 
CooperEmbraer 
apresentou o hit 
“A Cova Dela”

O reitor Reginaldo dos Santos (T70) e o vice-reitor Fernando 
Sakane (T68) apresentaram as novidades do ITA

A equipe mirim da 
Orquestra de Sinos 

CooperEmbraer deu um 
show na sexta-feira

Em tempo de 
verão, nada como 

a sombra das 
tendas

Tomas Ratzersdorf (T59) 
apresentou, com a precisão de 
sempre, as contas da AEITA

Encontro de gerações: Fernando Coelho de Souza 
(T59) e Caio Braz (T11)

Orquestra de Sinos, visita aos laboratórios do ITA, apresentações de “bixos” e do Reitor movimentam tradicional encontro da comunidade iteana

As canecas de 
chope do churrasco 
tiveram o patrocínio 
do Poliedro
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Sábado das Origens 2008 inova na programação

O Prof. Dr. Jefferson de Oliveira Gomes, coordenador do Centro de 
Competência e Manufatura, apresentou as atividades do laboratório

Platéia esteve interessada e atenta o tempo todo

Prof. Cecchini na fila do chope, que ninguém é de ferro

O churrasco 
foi concorrido 
como sempre 

– momento de 
descontração

Renault 
levou 
carros para 
test drive

Sidney Lage Nogueira (T74), Prof. 
Cecchini, já sócio-emérito da AEITA, 

e Fernando Coelho de Souza (T59) Pose para os fotógrafos, antes do início da visita aos laboratórios

Patrocinadores do Sábado das Origens 2008

O protótipo da 
turbina TR 3500 foi 
desenvolvido pelo 

ITA, em parceira 
com a empresa de 

engenharia Polaris, 
e permitiu ao Brasil 

entrar no seleto 
grupo de países 

que dominam 
a tecnologia de 

fabricação de turbinas 
para aviação

Orquestra de Sinos, visita aos laboratórios do ITA, apresentações de “bixos” e do Reitor movimentam tradicional encontro da comunidade iteana

Mônica Neves e Luciana Aessame coor-
denaram a organização com eficiência

Reginaldo dos Santos e Marco Antonio 
Cecchini: encontro de reitores



Departamento de Química da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras 
da USP (hoje Instituto de Química da 
USP); de 1953 a 1994, durante 41 
anos ininterruptos, no ITA e, parale-
lamente, em tempo parcial, na Facul-
dade de Engenharia de Guaratinguetá/
UNESP (FEG), durante 21 anos ininter-
ruptos, de  1966 a 1987. 

Especializou-se em corrosão em 
cursos oferecidos:
• no Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA), por especialistas fran-
ceses, da “École Nationale Supérieure 

de l´Aéronautique” de 
Toulouse, nos anos de 
1963 e 1965;
• na “Comission Nacio-
nal de Energia Atomica 
Argentina”, em Buenos 
Aires, pelo Professor 
R. Staehle, da “Ohio 
University”, no ano de 
1970; e
• na “Universidad Au-
tonoma de México”, 
na cidade do Mexido, 
por vários especialistas 
mexicanos e europeus, 

no ano de 1973.
É casado desde 

1952 com sua ex-alu-
na, a química Egle, filha 
do renomado violinista 
Torquato Amore,  com 
quem teve 5 filhos, 
todos casados e com 
quem divide a afeição 
de 13 netos.

Foi professor e Rei-
tor do ITA, cargo que 
ocupou por duas vezes

Demitiu-se da Rei-
toria em julho de 1965, por discordar 
da forma como Diretor do Centro Téc-
nico Aeroespacial (CTA), Brigadeiro 
Henrique de Castro Neves, vinha con-
duzindo os atos de interesse do ITA.

Foi eleito três vezes para o cargo 
de Presidente da Congregação do ITA; 
a primeira vez no período  de 1958 a 
1960; a segunda, no período de 1965 
a 1967, e a terceira no período de 
1974 a 1975. A partir deste último ano 
a presidência da Congregação do ITA 
passou a ser exercida pelo Reitor.

leIA A ínTeGRA DO CuRRíCulO 
DO PROF. CECChInI nO
www.aeitaonline.com.br

prof.cecchini@uol.com.br

Leia os principais trechos do discur-
so de agradecimento do professor

“Caros engenheiros do ITA,
Sou um antigo conhecedor e ad-

mirador da Associação que os congre-
ga. Já em 1954, ainda novato no cor-
po docente do ITA, eu acompanhava 
o trabalho do professor Paulo Ernesto 
Tolle, desde então meu grande amigo, 
na preparação do Estatuto da Asso-

ciação dos Antigos Alunos do ITA, a 
AAAITA, nome original da atual AEITA 
(...)

(...) Tenho comparecido, a con-
vite, a alguns sábados das origens e 
coleciono “As Histórias para Contar, 
Amigos para Encontrar”. Admiro essa 
capacidade da AEITA de congregar 
praticamente todos os engenheiros 
formados pelo Instituto, mais de 5 mil, 
atualizando anualmente seus ende-
reços e divulgando suas realizações. 
Acho que esse enorme potencial or-
ganizado de experiência profissional, 
altamente diversificada, na idade e na 
atividade, poderia oferecer uma reali-
mentação altamente positiva para o 
ITA na composição anual de seus cur-
rículos escolares (...)

(...) Alonguei-me um pouco na 
citação das qualidades da AEITA para 
ressaltar a importância que eu atribuo 
a essa Associação e o alto significa-
do que constitui para mim a minha 
inclusão no corpo de associados, na 
qualidade de emérito. Ao lado, entre 
outros poucos, do Professor Tolle e do 
Marechal Montenegro. Já reservei a 
parede onde irei expor, com orgulho, o 
diploma que acabo de receber (...)”

O presidente da AEITA, Fernando 
Coelho de Souza (T59), entregou o 
diploma de Sócio Emérito ao Prof. 
Cecchini

Prof. Cecchini, a esposa Egle e netas

Em solenidade concorrida, o Prof. Marco Antonio Cecchini recebeu, neste Sábado das Origens, o título 
de Sócio-Emérito da AEITA. Francês de nascimento, mas brasileiro por opção (veja nesta página), 

Cecchini pertenceu aos quadros do ITA durante 41 anos, como professor de Química e como reitor, 
cargo que ocupou por duas vezes. Ao apresentar o homenageado aos presentes, o vice-presidente 

da AEITA, Sidney Lage Nogueira (T74), pediu àqueles que tivessem sido alunos do Prof. Cecchini que 
se levantassem. Quase todos os iteanos presentes puseram-se de pé.  “Mais do que professor, Marco 

Antonio Cecchini sempre foi um exemplo de vida e de caráter para todos nós”, afirmou Sidney. 
Veja vídeo da homenagem em http://itv.netpoint.com.br/aeita/default.asp

homenagem

COnhEçA O hOMEnAGEADO

Extraído do documento 
“SESSEnTA EXCERTOS DO 

CuRRICulum VITAe De mARCO 
AnTOnIO GuGlIelmO CeCChInI”

Marco Antonio Guglielmo Cecchi-
ni nasceu em uma sexta-feira, 13 de 
junho de 1924, em Paris, França, de 
pai italiano e de mãe francesa. Pela 
lei vigente na França, não tinha nacio-
nalidade definida, devendo optar pela 
italiana ou francesa, quando comple-
tasse 18 anos. Optou, em caráter de-
finitivo, pela nacionalidade brasileira, 
pois, desde os 3 anos de idade, mo-
rava e estudava no Brasil.

Realizou seus estudos universitá-
rios na Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da Universidade de São 
Paulo, a partir de 1944, obtendo os 
títulos de: bacharel em Química, com 
especialização tecnológica, em 1947; 
de licenciado em Química, em 1951, e 
de doutor em Ciências, em 1952. 

Exerceu somente a profissão de 
professor do ensino superior, em ins-
tituições públicas. De 1948 a 1953 no 

O homenageado foi aplaudido de pé pelos presentes

Prof. Cecchini é 
Sócio-Emérito da AEITA



ita inForma

Reitor apresenta o ITA atual e perspectivas futuras
Um panorama abordando o ITA em seus diversos aspectos e as perspectivas futuras foram tema 

da apresentação do Reitor Reginaldo dos Santos (T70 - foto), durante o Sábado das Origens 2008. 
Na oportunidade, o vice-reitor, Prof. Fernando Sakane (T68), apresentou o projeto embrionário de 

uma possível duplicação do número de alunos de graduação do ITA, que atualmente atende a 635 
estudantes. A infra-estrutura para viabilizar essa ação seria subsidiada pela iniciativa privada. Seriam 
ampliados o prédio do Fundamental/Aer e do CPOR e construída uma nova ala residencial.

Confira um resumo das telas apresentadas pelo Reitor:

Em dezembro de 2005, a estrutura organizacional do COMA-
ER foi alterada, com a fusão do DEPED (Departamento de 
Pesquisa e Desenvolvimento, com sede em Brasília, coman-
dado por Oficial General de 4 estrelas: Tenente-Brigadeiro) e 
do Centro Técnico Aeroespacial (CTA, comandado por Oficial 
General de 3 estrelas: Major-Brigadeiro) resultado no “novo 
CTA”: Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial (comanda-
do por Oficial General de 4 estrelas e sede em S. José dos 
Campos). Com esta alteração, o ITA ganhou maior autono-
mia (juntamente com os demais Institutos e organizações do 
CTA), sendo transformado em unidade administrativa.

Na Pós-Graduação, são 4 os programas. O Programa de Enge-
nharia Aeronáutica e Mecânica mantém os Cursos de Doutora-
do e Mestrado acadêmicos e o de Mestrado Profissionalizante, 
este composto dos Cursos de Mestrado Profissionalizante em 
Engenharia Aeronáutica (MP-Embraer), em Engenharia Aeroes-
pacial (MP-IAE) e em Segurança de Vôo e Aeronavegabilidade 
Continuada (MP-Safety). Os números indicam os conceitos da 
avaliação (trienal) pela CAPES (conceitos variam de 1 a 7). O 
Programa de Pó-Graduação em Engenharia de Infra-Estrutura 
Aeronáutica só mantém o Curso de Mestrado, caso em que o 
conceito máximo possível seria 5).

Pós-graduandos formados 

Notem que o número de alunos de pós-graduação, hoje, é de 
praticamente o triplo do de alunos de graduação. Apesar de 
ser uma Instituição de Ensino pequena, com pouco mais de 
300 servidores (aproximadamente metade é de docentes), 
a quantidade total de alunos é relativamente grande, não 
podendo esquecer que os docentes mantém outras atividades, 
em administração acadêmica, pesquisas, projetos, etc.

Quadro de pessoal do ITA. 
Os Instrutores são militares 

docentes. Notar a qualificação 
acadêmica com maioria de 

docentes com titulação de doutor.

Esta é uma pequena amostra de parcerias, no caso com 
empresas nacionais. O ITA mantém um grande número de 
parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, as-
sim como com empresas e entidades públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, e com os órgãos de fomento à 
pesquisa (em outros slides).

Alguns dos desafios para o ITA.

Prof. Cecchini é 
Sócio-Emérito da AEITA

Esses são os 5 cursos de graduação em engenharia oferecidos 
pelo ITA, tendo um Curso Fundamental, de dois anos, comum a 
todos. O Curso de Engenharia Civil-Aeronáutica é o antigo Curso 
de Infra-Estrutura Aeronáutica: espera-se que a nova denomi-
nação facilite a identificação da área de atuação do engenheiro 
formado nesse curso: engenharia civil, com foco em aplicações 
aeronáuticas como a infra-estrutura aeroportuária e transporte 
aéreo. Foram alteradas, também, as denominações das Divisões 
de Engenharia Mecânica-Aeronáutica e de Infra-Estrutura Aero-
náutica para, respectivamente, Divisão de Engenharia Mecânica e 
Divisão de Engenharia Civil, desvinculando do nome dos cursos.

Engenharia
Aeronáutica

Engenharia 
Mecânica-

Aeronáutica

Engenharia
  Civil-

Aeronáutica

Engenharia  
de 

Computação

• Computação   
Científica

• engenharia  
de Software

• Teoria da 
Computação

• Aerodinâmica 
• estruturas
• Propulsão
• mecânica  

de Vôo
• Projetos

• eletrônica 
Aplicada

• Circuitos e 
Microondas 

• Sistemas de 
Controle

• Telecomuni-
cações

• edificações
• Geotecnia
• hidráulica
• Transportes

• energia
• Projetos
• Organização
• Tecnologia

Engenharia
eletrônica

SERVIDORES 
Quadro Atual

PÓS-GRADUADOS 
ATÉ  JUL 2007

Desafios 
Futuros

Total 337

Docente    157

Professores 135

Pesquisadores 14

Instrutores 8
(118 Doutores, 35 mestres e 4 bacharéis)

não Docente 180

_______________________

PG stricto sensu
2.067 (165)

_______________________

Mestres (1963-2007)                    
1.774  (152)  

_______________________

Doutores  (1970-2007)                       
283  (13)      

_______________________

PG lato sensu
563 (335) 

• engenharia espacial

• Fortalecimento da Pós-
Graduação

• Criação de Fundos para 
sustentação da Instituição

• Suporte a indústria nacional 
em seus novos desafios 

• Diplomação dupla com 
escolas estrangeiras

• modernização da Infra-
estrutura

• Ampliação do número de 
Alunos

Parcerias Nacionais - Empresas
• empresa brasileira de Aeronáutica 

AS - Embraer
• Petróleo brasileiro SA - Petrobrás
• Computadores e Sistemas Ind. e 

Com. Ltda. – Compsis
• Pilkington
• Indústria de material bélico do 

brasil - Imbel
• Atos Automação Industrial ltda. 
• Companhia Vale do Rio Doce SA
• Villares metals SA
• Associação brasileira de empresas 

de Transporte Aéreo Regional 
- Abetar

• Stefanini
• IbM
• microsoft
• borland
• Física Geraplasma
• laboratório el Paso
• Sandvick Coromant
• General motors – Gm
• Fundição Tupy
• Siemens
• manet - manufacturing network
• IFM – Instituto Fábrica do Milênio
• Fraunhofer Institut/Rwth-
• huesker

Quadro Discente Total
MATRÍCULAS – 2008 (números aproximados)

• GRADUAÇÃO 635 (77)     

• PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 1282 (74)      
   - MESTRADO PROFISSIONALIZANTE — 466 (16)
   - MESTRADO — 553 (40) 
   - DOUTORADO — 283 (17)

• LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO)            68 (24)
   - CEAAE — 13 (13) 
   - CEEAA — 4 (4)
   - PE SAFETY — 51 (7)

• MATÉRIA ISOLADA 502

 TOTAL 2487 (175)

Engenharia 
Aeronáutica
e Mecânica

6

Engenharia 
Eletrônica e
Computação

5

  Eng. Infra-
Estrutura

Aeronáutica
4

Física
4

• Aerodinâmica, Pro-
pulsão e Energia

• Mecânica dos Sóli-
dos e Estruturas

• Física e Química 
dos Materiais 
Aeroespaciais

• Produção
• Sistemas 

Aeroespaciais e 
Mecatrônica

  MP – EMBRAER
  MP – SAFETY
  MP – IAE

• Dispositivos e  
Sistemas Eletrô-
nicos

• Informática
• Microondas e 

Optoeletrônica
• Sistemas e 

Controle
• Telecomunicações

• Infra-Estrutura de 
Transportes

• Transporte Aéreo e 
Aeroportos

• Física Atômica e  
Nuclear

• Física Nuclear
• Física de Plasmas
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espaço alunos

Após apresentar a empresa júnior, 
seus projetos e parceiros, os alunos 
falaram sobre a reestruturação do site 
da AEITA na Internet. As prioridades 
são a migração do banco de dados 
do site que será desativado (www.
aeita.com.br) para o site que será 
reestruturado (www.aeitaonline.com.
br); Dependendo do tipo do usuário 
(visitante, administrador, cadastrado 

não pagante e pagante da anuidade) 
ele terá acesso a certas seções; o pa-
gamento da anuidade poderá ser feito 
via web.

Haverá ainda espaço para arma-
zenamento de arquivos e vídeos. Os 
usuários teriam acesso a todos os 
arquivos postados pela administra-
ção. O Banco de Competências será 
reestruturado, tornando o currículo 

mais dinâmico e com preenchimento 
mais simples. Também estão previs-
tos espaço para fórum e enquetes e 
transmissão de vídeo ao vivo.

da Asa; IMC, Maratona de Programa-
ção, IOI e congressos – (olimpíadas/
congressos nacionais e mundiais das 
quais os iteanos participam);

MiniBaja e Aerodesign (competi-
ções estudantis que visam a construção 
de máquinas (carro/avião)); Semana 
de Arte Violeta Soffiati (evento que visa 
a promoção da cultura e é aberto para 
toda a cidade de São José dos Cam-
pos); Reunião Universitária de Empre-
endedorismo Social (Reunes) (evento 
que possui a proposta de aproximar o 
universitário de exemplos concretos de 
empreendedorismo social visando des-
pertar o interesse social. Também aber-
to a todos os públicos).

A AASD já está pronta para receber 
doações: É uma associação sem fins lu-
crativos, com CNPJ e conta bancária. As 
doações poderão ser deduzidas da base 
de cálculo do imposto de renda. 

Para 2009, a AASD planeja implan-
tar o projeto de bolsas de estudos para 

AASD

ITA Jr.

AASD

ITA Jr.

AASD

ITA Jr.

AASD

ITA Jr.

AASD

ITA Jr.

Os veteranos ficaram “cabreiros”, mas a verdade é que os “bixos” deram um show neste Sábado das Origens. A ITA Jr. apresentou o projeto 
de fusão dos dois portais da AEITA www.aeita.com.br e www.aeitaonline.com.br e a equipe da AASD mostrou aos presentes como pretende 

alavancar recursos para projetos do ITA e dos alunos, com a Associação Acadêmica Santos Dumont. 

ITA Jr. e AASD mostram seus projetos

Mais informações:
Caio Vinícius Silva 
Braz Listerine (T11 - foto)
Diretor-Presidente Associação 
Acadêmica Santos-Dumont
(12) 3947-7848 - (12) 9797-5414

Mais informações:
Victor Moraes de Faria (T11 - foto)
Tel. (12) 8175-6748
victormft@gmail.com

A criação da AASD foi motivada, 
basicamente, por dois fatores: a) há 
falta de suporte legal para as ativida-
des do CASD; b) há falta de uma es-
trutura eficiente e juridicamente legal 
voltada para a captação de recursos. 
Atualmente, 17 alunos estão envolvi-
dos com a Associação.

Dentre as atividades que do CASD 
que não possuem suporte legal que 
as viabilize, principalmente financeira-
mente, destacam-se o TeleCasd (res-
ponsável por todos os telefones do 
alojamento); o Conselho de Represen-
tantes (responsável pelo Orçamento do 
Centro Acadêmico); Torneio Semana 

iteanos que não possuem condições 
financeiras de se sustentar e viabilizar 
as doações via portal REDE Alumni. 



memória

O Instituto de Engenharia de São 
Paulo homenageou, no dia 18 de outu-
bro, os 100 primeiros engenheiros de 
origem japonesa (nikkeis), como parte 
das comemorações dos 100 anos da 
emigração japonesa no Brasil.

Entre os 100 pioneiros, só havia 
um engenheiro do ITA, o colega An-
tonio hideto Kobayashi, infelizmente 
falecido, que foi representado pela 
senhora Mina e seu filho Clóvis, que 
moram em São José dos Campos.

O Hideto nasceu em São Paulo 
em 1931 e foi o primeiro nikkei a se 
formar pelo ITA, como engenheiro de 
aeronaves, em 1955, tendo trabalhado 
na Real Aerovias e na VASP. 

Em suas funções passou longo 

Mina Kobayashi e os iteanos 

tempo nos Estados Unidos nas em-
presas Lockheed e Boeing. Ocupou 
também o cargo de chefe da Quali-
dade na Embraer, empresa em que 
se aposentou. Faleceu em 2003 e seu 
nome foi atribuído a uma rua de São 
José dos Campos.

Compareceram na festa de home-
nagem o vice-reitor Fernando Sakane 
(T68), representando o Reitor Regi-
naldo dos Santos; o colega de turma 
Christian Nielsen (T55), o Jiro Hashi-
zume (T79), que representava outro 
homenageado, e o Hiroaki Kokudai 
(T65), representando o presidente 
Fernando Coelho de Souza (T59), da 
AEITA. Na foto, os colegas presentes e 
a viúva do Hideto.

Ao cuidar dos preparativos da comemoração dos 40 anos de formado 
de sua turma (T-68, i.e., “T-Saci”), o vice-reitor do ITA, Fernando Sakane, 
acabou resgatando a memória de um iteano ilustre. Trata-se do maj. Av. 
José mariotto Ferreira (hoje nome de uma das escolas do CTA), piloto do 
primeiro vôo do avião Bandeirante, em 26 de outubro de 68. 

Uma semana depois desse vôo histórico, José Mariotto Ferreira perdia 
a vida testando um mo-
nomotor “Uirapuru” T-23. 
Foi uma dura perda para o 
programa, e a continuação 
do projeto dependeu de 
uma firme determinação 
para vencer a tristeza e o 
pessimismo causado pela 
morte do piloto.

Mariotto teve outorgado 
o Diploma (post mortem) 
de Engenheiro Aeronáutico 
- Aeronaves, pelo ITA, em 
1968 (ele era da T67, tran-
cou matrícula no 2º Período 
do último ano e se rematri-
culou na T68, vindo a falecer 
pouco antes da formatura).

Ata assinada pelo então Reitor 
Lacaz Netto, pelo Diretor Geral 
do CTA, Paulo Victor da Silva, 
e pelo chefe interino da IDA 
(assinatura não identificada)

Resgate de um iteano ilustre
Instituto de Engenharia

homenageia nikkeis



Por Cassio Pagliarini (T80)

iteanos em destaque

regionais

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 ___/___/___
Nos últimos dois anos, a Renault 
do Brasil mudou. E continua 
mudando. Hoje, a Renault é a 5ª 
maior montadora do País. Em 2008, 
já comercializou mais de 100 mil 
unidades, volume maior do que 
todo o comercializado em 2007. 
Seu crescimento em relação ao 
ano passado chega a 82%, um 
desempenho três vezes maior do 
que o de todo o setor automotivo. 

O plano faz parte do Renault Con-
trato 2009, lançado por Carlos Ghosn, 
Presidente e CEO do Grupo Renault. 
De nível mundial, o plano prevê o cres-
cimento das operações da marca com 
um plano de ação centrado em três 
principais eixos: Qualidade, Desempe-
nho de Vendas e Rentabilidade.  

A Renault do Brasil já cumpriu mais 
da metade do plano e agora falta ape-
nas um ano para o término do Renault 
Mercosul Contrato 2009. Nestes dois 
últimos anos, a empresa trabalhou em 
seu posicionamento para encontrar 
uma forma durável de consolidação 
no mercado brasileiro.

A conquista de mercado e de novos 
consumidores teve como eixo principal 
a renovação da gama - sob medida para 
as necessidades do cliente local - e no 

Renault do brasil cumpre 2º ano do plano “Renault Contrato 2009”

desenvolvimento de produtos próximos 
aos mercados aos quais eles se desti-
nam. Para a implantação das ações, a 
Renault do Brasil está realizando, des-
de 2006 até 2009, investimentos da 
ordem de R$ 1 bilhão, divididos entre 
desenvolvimento de novos modelos e 
implantação de equipes locais de de-
sign, pesquisa e engenharia.

Parte deste investimento pôde ser 
visto na implantação do Renault Design 
América Latina (RDAL) e do Centro de 
Engenharia América. Inaugurado em 
abril deste ano, em São Paulo, o RDAL 
é o primeiro estúdio de design da marca 
no continente. Já o Centro de Engenha-
ria América está em operação desde o 
início do ano no Complexo Ayrton Sen-
na – parque industrial da marca locali-
zado em São José dos Pinhais. Estes 

centros de desenvolvimento trabalham 
em conjunto na criação de produtos e 
soluções adequadas ao perfil do con-
sumidor latino-americano. Um exemplo 
desta atuação é o Sandero Stepway, 
que já contou com a contribuição das 
duas áreas. 

O plano de lançamento de novos 
produtos da marca, anunciado em 
2006 por Jérôme Stoll, presidente da 
Renault do Brasil e diretor geral Mer-
cosul, tem permitido dobrar o volume 
de vendas até 2009 – em relação aos 
volumes de 2006. Neste período, um 
total de seis novos modelos chegam 
ao mercado, sendo que cinco já foram 
lançados: Mégane Sedan, Mégane 
Grand Tour, Logan, Sandero e Sande-
ro Stepway. Um sexto modelo Renault 
deverá chegar em 2009 ao mercado 
brasileiro, completando assim a fase 
de lançamentos prevista no Renault 
Mercosul Contrato 2009. 

Estes novos modelos são responsá-
veis pela retomada da empresa no mer-
cado brasileiro. Em 5º lugar no ranking 
de marcas mais vendidas no País, a 
Renault já ultrapassou 100 mil unida-
des comercializadas e se aproxima do 
objetivo de, em 2008, ultrapassar o pa-
tamar de 130 mil veículos emplacados. 

Esta previsão já é 20% superior à meta 
anteriormente estipulada para 2009 
de comercializar 106 mil unidades no 
próximo ano. Logan e Sandero já se 
posicionam entre os 20 modelos mais 
comercializados no Brasil. 

A estratégia de lançamento de 
produtos alinhados aos desejos do 
consumidor nacional tem se mostrado 
certeira e um dos fatores para o êxito 
da marca no País. A Renault cresce a 
patamares que não são acompanha-
dos pelo setor. O Logan, o Sandero e, 
agora, o Sandero Stepway são sím-
bolo desta nova fase da Renault no 
Brasil. 2008 será um ano de recordes 
para a empresa, tanto em termos de 
comercialização como de produção.

Esta ofensiva de produtos também 
está contribuindo para elevar a produ-
ção do Complexo Ayrton Senna. Neste 
ano, deverão ser produzidos cerca de 
140 mil unidades, um crescimento 
de 28% em comparação a 2007. A 
ocupação da capacidade instalada do 
complexo fechará o ano em 56%. 

Cássio Pagliarini é Diretor de Marketing 
da Renault do Brasil e Engenheiro Aero-

náutico formado pelo ITA em 1980

Cássio Pagliarini (T80), diretor de 
Marketing da Renault do Brasil

quito (equador)
Luiz Murta (T65) informa que no dia 5 de novembro, foi realizada mais 

uma reunião da Regional de Quito, Equador.  
“Houve 100% de comparecimento dos ex-alunos da Regional e um 

visitante.  A Regional é constituída pelo colega Galo Pazmiño Silva, (T72), 
general da Força Aérea Equatoriana, reformado, e o visitante sou eu, que 
tenho me encontrado com ele toda vez que vou ao Equador (3 a 4 vezes 
ao ano), pois estou trabalhando com a Construtora Andrade Gutierrez na 
construção do novo aeroporto de Quito. Estou enviando em anexo uma 
foto do registro da reunião, no Marriott Hotel em Quito. Abraço” Luiz Murta e Galo Silva

euROPA:

http://www.aeitaonline.com.br/wiki/

index.php?title=AEITA_Europa 

JAPãO:

http://aeita.japao.googlepages.com

RIO

http://aeita.rio.googlepages.com

SãO JOSé DOS CAMPOS

http://aeita.sjc.googlepages.com

Fique por dentro 

das Regionais!


