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E mais

AEITA renova 
Diretoria

A nova Diretoria da AEITA, eleita no Sábado das Origens, tem apenas um 
membro da gestão anterior – o presidente Fernando Coelho de Souza (T59), 

que integra o Conselho Fiscal. Com perfil jovem (o mais “veterano” da 
Executiva é da T82), a equipe que conduzirá a Associação nos próximos 

dois anos tem, entre suas propostas de trabalho estreitar o relacionamento 
com os alunos e promover ações de responsabilidade social. Pág. 5

Laboratório de automação da montagem estrutural de aeronaves do ITA

FCMF amplia 
infraestrutura do ITA
A Fundação Casimiro Montenegro Filho, além dos inúmeros projetos de 
desenvolvimento tecnológico e capacitação tecnológica, vem, ao longo 
dos últimos anos, colaborando com a melhoria e ampliação da infra-
estrutura de laboratórios e salas de aulas do ITA através de recursos 

financeiros captados junto à organizações/instituições públicas e 
privadas. Págs. 6 e 7

Como montar 
uma Regional

O apoio às Regionais faz parte do plano de trabalho da nova Diretoria da AEITA, dando 
prosseguimento à política de incentivo iniciada na atual gestão. Algumas dicas sugeridas pelo 

Carlos Teixeira (T74) podem ajudar a dar o pontapé inicial em sua região. Pág. 2

Conheça os canais 
que ligam os iteanos

Um dos pontos fortes da 
atual gestão da AEITA foi 
a ampliação dos canais de 
comunicação com os iteanos e 
o incremento dos já existentes. 
Conheça cada um deles, suas 
características, semelhanças 
e diferenças com outras 
ferramentas de uso geral. Pág. 2

A cachaça e o 
executivo

Em entrevista a O Suplemento, Jairo Martins da Silva 
(T74) conta sua trajetória, de executivo a cachacista 
(o sommelier da cachaça), e como reinventou sua 

carreira após a aposentadoria. Pág. 4

Confraternização de 2008 da 
Regional Rio, uma das mais 

ativas nos últimos dois anos

O apoio às Regionais faz parte do plano de trabalho da nova Diretoria da AEITA, dando 
prosseguimento à política de incentivo iniciada na atual gestão. Algumas dicas sugeridas pelo 
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aeita informa

Com a colaboração do colega Carlos Ro-
berto Teixeira Netto (T74), publicamos nes-
ta edição as características, semelhanças 
e diferenças entre si e com outros canais 
abertos, dos canais de comunicação e in-
teração da comunidade iteana. Nos últimos 
anos, a AEITA tem feito grande esforço no 
sentido de incentivar e promover o uso de 
novas tecnologias visando a melhoria da 
comunicação – uma ferramenta essencial 
e um desafio a ser vencido tendo em vista o 
perfil da comunidade – um grupo numeroso 
e pulverizado por todo o Brasil e exterior. 
• ITAnet - é baseada em troca de e-mails. 

Um iteano envia para toda uma lista. Isto é 
muito bom para os que se manejam com 
qualquer quantidade de e-mails. Não existe 
memória comum, a menos que cada um fi-
que armazenando e se dando ao trabalho de 
manter em ordem para seu próprio benefí-
cio. Está lá quem quer. Tem uns 400 iteanos 
e alguns poucos muito ativos. Os outros... 
Não sabemos.
• AEITA AMIGOS - é uma nova geração 
de aplicativos (é a ITA Net do futuro). Vai 
muito além do correio eletrônico. Ninguém 
precisa receber o que não quer receber em 
sua mailbox. Participa das comunidades 
que mais lhe interessam. Pode saber e ler 
as “histórias” que estão despertando maior 
interesse na comunidade iteana. Todo o 
material fica armazenado e organizado, 
com facilidades de busca (tags). Dá a cada 
um a privacidade que cada um deseja. Ao 
ler uma “história” pode-se avaliá-la para 
que outros possam também lê-la. Pode-se 
recomendá-la a outros.
• Grupos de Turma - Seja no Yahoo Group, 
no Google Group, em website desenvolvido 
para isto. Excelente meio de se manter uma 
turma unida, informada, mas fica restrito 
a cada turma de forma isolada. No AEITA 

Quem não se comunica...
Conheça e compare os diversos canais de comunicação e interação entre iteanos

Dicas para começar 
uma Regional

A criação e a realização de atividades 
em Regionais da AEITA são ferramentas 
fundamentais para a união, interação e 
fortalecimento da comunidade iteana. Se 
você tem vontade de congregar os cole-
gas de sua região, mãos à obra! A seguir, 
algumas dicas do Carlos Roberto Teixei-
ra Netto (T74), um dos idealizadores e 
grande incentivador da Regional Rio.
• COMO COMEçAR
O Estatuto da AEITA diz , em seu Arti-
go 25: “Nas cidades em que houver no 
mínimo 10 (dez) sócios fundadores ou 
natos interessados em intensificar as 
atividades da Associação, poderá ser 
criada, pela Diretoria Executiva, uma 
Regional da Associação.”
• LOCAL PARA OS EnCOnTROS
Itens a considerar: 
• Próximo do trabalho ou da residência 

ou na rota trabalho-casa
• Acesso fácil
• Local agradável e propício a um en-

trosamento informal;
• Estacionamento 
• TEMPO DEDICADO
O apoio e ajuda de outros iteanos é 
fundamental! Aqueles que já se apo-
sentaram ou têm uma agenda mais 
tranqüila devem colaborar com maior 
intensidade. 
• LISTA DE COnFIRMAçãO
É importante divulgar os nomes dos co-
legas que confirmam presença aos en-
contros, para incentivar e animar outros 
iteanos a comparecerem. É bom saber 
quem vai estar, antes de ir. A lista pode 
ser classificada  por turma. 
• EnquETES
Ajuda a entender o que pensam e que-
rem os colegas daquela região, quanto 
ao dia da semana, horário, local e tema 
dos encontros. A ferramenta utilizada pela 
Regional Rio é o Google Docs (Form). 
• COMunICAçãO
A utilização de todos os meios de comu-
nicação da AEITA (AEITA Online, O Su-
plemento, AEITA Informa) é fundamental. 
O convite para os encontros podem ser 
enviados por e-mail: para a lista/grupo 
da Regional (AMIGOS, Yahoo, Google, 
etc.); individualmente, para os iteanos 
que mantidos em Banco de Dados da 
Regional. Importantíssimo: 1) A Regio-

AMIGOS, pode-se ter o que se tem nos Gru-
pos de Turma, com vantagem. Não se está 
limitado/restrito a uma única turma. Alguém 
de uma turma pode participar de comuni-
dades com iteanos de diferentes turmas. 
Competem e a AEITA AMIGOS ganha, em 
minha opinião. Lembrando que esses Gru-
pos seja no Yahoo, no Google, Orkut ou ou-
tro qualquer irá gerar fluxo e $$$ para esses, 
enquanto no AEITA AMIGOS estamos aju-
dando a alavancar uma ferramenta desen-
volvida por um colega (Sílvio Meira – T74).
• LinkedIn, Plaxo, naymiz - Excelente para 
se publicar CVs e criar redes com iteanos e 
não iteanos. É focado em aspectos profissio-
nais. No AEITA AMIGOS, não se tem a pos-
sibilidade de criação de redes com não ite-
anos, mas em contrapartida qualquer tema, 
profissional ou não, pode ser tratado ali e de 
forma restrita apenas a iteanos. Estas duas 
redes são complementares e não competem. 
Há um grupo da AEITA no LinkedIn.
• wikITA - Excelente ferramenta de trabalho 
colaborativo. Tem sido um sucesso no meio 
iteano graças à participação de alguns e a 
consulta por muitos. É totalmente aberto. 
qualquer um, iteano ou não pode consultar. 
A princípio, também, para edição/alteração, 
mas devido à ação de vândalos cibernéticos 
algumas páginas só com login/senha. Pági-
nas de web podem ser facilmente criadas, 
alteradas e mantidas por qualquer um. Não 
é uma “rede social” (saiba mais em http://
pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social). O AEI-
TA AMIGOS é restrito só a iteanos, permite 
discussão em torno de “histórias” de forma 
estruturada, permite a formação de comu-
nidades, mantém automaticamente ranking 
de importância de “histórias”, permite a 
comunicação entre os membros. Estes dois 
aplicativos são complementares e não com-
petem.
• Orkut, Facebook, hi5, MySpace etc. -  
Conhecidas como redes sociais, redes para 
se manter e desenvolver relacionamentos. 
Fazem parte de um modelo de negócio e 
alavancam acesso e $$$. Essas competem 
com o AEITA AMIGOS quando todos os 
participantes são iteanos e são complemen-
tares quando nos relacionamos com não 
iteanos. 
Mais informações: acesse a Rede AMIGOS! 
www.aeitaonline.com.br>a.m.i.g.o.s

nal tem o compromisso de limitar o en-
vio de e-mails ao máximo de 3 e-mails 
por mês para não congestionar caixa de 
entrada dos colegas. 2) Se for enviar e-
mails para vários colegas use o BCC para 
preservar a privacidade dos mesmos, ex-
ceção feita aos colegas de turma.
• COMunIDADE/LISTA/GRuPO
É essencial para uma regional manter-
se uma facilidade como esta que pode 
ser no AMIGOS, no Google Group, no 
Yahoo Group etc.
• ESTRuTuRA DOS EnCOnTROS
Cada Regional deve encontrar sua 
própria dinâmica. A sugestão é que as 
reuniões aconteçam durante a semana 
(para não tirar o tempo da família) e após 
o horário comercial. Como é sempre um 
problema a questão de sincronizar o ho-
rário de chegada com colegas vindo de 
diferentes lugares, o ideal é reservar, por 
exemplo, o horário das 18h às 19h para 
um comes-e-bebes de boas vindas. É 
um tempo para o reencontro, troca de 
ideias, fazer networking, contar histó-
rias, fazer amigos, etc. Após o encontro, 
se o local permite, aproveita-se para 
conversar, comer e tomar um suco...
• GRuPOS DE InTERESSE
O que pode interessar a um grupo de ite-
ano em uma localidade??? Nada como 
perguntar. Ajuda, mas não resolve...
• SuSTEnTAbILIDADE FInAnCEIRA
Os Encontros devem ser concebidos 
para serem auto-sustentáveis. O famoso 
“racha” de despesas. No início, pode ser 
um pouco mais difícil se envolve aluguel 
de espaço, buffet, projetor, material. Com 
o tempo fica fácil conhecer o custo total 
e uma estimativa de iteanos presentes, 
com isto uma previsão do custo per ca-
pita. Sobras e faltas podem ser compen-
sadas em um próximo Encontro. Ah... 
São oportunidades para se praticar a 
DC... Para não ter que ter um cobrador/
tesoureiro correndo atrás dos colegas 
com o papel antipático de recolher as 
contribuições, adotamos,no Rio, um en-
velope com uma folha grapeada com a 
lista dos que confirmaram. Este envelope 
circulava durante o Encontro e cada um 
depositava sua parte e “vistava” na fo-
lha. Ao final, apenas o trabalho de contar. 
Sempre deu certo! DC funciona!
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falecimento

iteanos

InstItuto de 
Planejamento

O recém criado Instituto de Pes-
quisa, Planejamento e Administração 
de São José dos Campos, terá três ite-
anos no Conselho de Administração, 

a começar pelo presidente 
– Satoshi Yokota (T64 - 
foto), aposentado como 
vice-presidente Executivo 
de Planejamento Estraté-
gico e Desenvolvimento 
Tecnológico da Embraer. O 
objetivo da instituição será 
planejar o futuro da cidade e 

elaborar políticas públicas que estimu-
lem o desenvolvimento regional. Tam-
bém integram o grupo, composto de 
dez membros titulares, Carlos Nobre 
(T74), pesquisador do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
e Ozires Silva (T62), ex-presidente da 
Embraer e atual reitor da Unimonte.

Homenagem 

A edição 2009 do Congresso In-
ternacional Software Livre e Governo 
Eletrônico, realizada em agosto, ho-
menageou grandes nomes do conhe-
cimento livre e da computação. Os 
espaços que receberam as atividades 
do evento levaram o nome de perso-

O ex-professor do ITA e profes-
sor emérito e pesquisador da Escola 
Nacional de Saúde Pública (Ensp/Fio-
cruz) Victor Valla faleceu no dia 7 de 
setembro.

Nascido nos Estados Unidos, ele 
deu aulas de Tecnologia e Desenvol-
vimento no ITA de 1967 a 1973, tendo 
se tornado muito querido dos alunos. 
Em depoimento para documentário do 
site da Fiocruz na Internet, o professor 
menciona essa época de sua vida: “Em 
São José dos Campos, após aprender 
o método Paulo Freire, decidiu ensinar 
historia para alguns alunos do ITA, em 
sua casa, durante as noites.  “Falava 
sobre história contemporânea, sobre 
o Brasil... eles adoravam, enchiam a 
sala e me faziam sabatinas sobre os 
Estados Unidos e o Vietnã. A casa 
virou um centro de aglutinação e de-
bates”, lembra ele, que voltou a jogar 
basquete na época, com os alunos”.

Adeus ao Prof. Victor Valla
Na Fiocruz, Victor Valla formou 

gerações de sanitaristas, enriqueceu o 
campo da saúde pública com o con-
ceito e as experiências em educação 
popular. Lutador de causas sociais, 
exerceu na prática o conhecimento 
que pregava e ajudou a constituir a 
identidade da Escola Nacional de Saú-
de Pública (Ensp) e da Fiocruz. 

Leia depoimento do iteano Pau-
lo Ignácio Fonseca de Almeida (T73) 
sobre o Prof. Valla postado na Rede 
A.M.I.G.O.S, da comunidade iteana em 
17 de setembro.

“No quinto ano do ITA fomos acom-
panhar o Valla em sua ida para a Bahia. 
Conhecemos a Ceplac, Ilhéus, Itabuba, 
e uma praia linda próxima a Ilhéus cha-
mada Uruçuca.

Era um bando de jovens a procura 
de um caminho. O Valla já sabia o dele.

O Jumário conseguiu não me lem-
bro bem se as passagens de ônibus ou 

um abatimento que viabilizou nossa ida.
O Valla junto com o Pio Lobo ti-

nham marcado nossas vidas no seus 
(deles) cursos de Tecnologia e Desen-
volvimento I e II em que o papel social 
da engenharia ou da empresa como se 
quer hoje, nos foi ensinado, naqueles 
idos de 1973.

Era um visionário e dedicou sua 
vida à questão social no Brasil. 

Sempre conseguiu perceber ou 
pelo menos perseguiu através da pes-
quisa a visão dos pobres e excluídos.

Mas era muito mais. Era um ami-
go. Sinto sua perda e quero tentar fa-
zer uma singela homenagem a ele em 
nome daqueles jovens de 72/73.

Estou no Rio de Janeiro e vou pro-
curar o Martan. Quem tiver os telefo-
nes do Zeca mande por favor através 
do email do yahoo.

Fico até amanhã, fazendo várias 
atividades profissionais relacionadas a 

minha Fundação aqui no Rio.
Mas vamos certamente encontrar 

um tempo para juntos pelo menos 
levar uma flor para o Valla. Nem que 
seja para jogá-la ao mar. Como um 
caravela de um desbravador de almas 
portuguesas.

Saudades, amigo.”

Paulo Ignácio Fonseca 
de Almeida (T73)

Leia reportagem especial sobre a 
vida e a trajetória de Victor Valla no 
site da Fiocruz – ww.fiocruz.br (digitar 
“valla” na Busca do Portal).

nalidades, dentre elas o do iteano Mi-
chal Gartenkraut (T69) (Salão Nobre). 
Também foram homenageados Santos 
Dumont, Ada Byron, Almirante Álvaro 
Alberto, Richard Stallman, Linus Tor-
valds, Grace Hopper e Imre Simon.

ReconHecImento

O cientista-chefe do C.E.S.A.R., 
Sílvio Meira (T74), integra o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (CDES) da Presidência da Repú-
blica. Com a nomeação, ocorrida no 
final de agosto, é a primeira vez que 
o órgão recebe um integrante que le-
ciona na ampla área de tecnologia da 
informação e comunicação (TIC). O 
CDES é um órgão consultivo e seus 
integrantes são designados por um 
ato formal do presidente da Repúbli-
ca para um mandato de dois anos. O 
conselho inclui trabalhadores, empre-
sários, movimentos sociais, governo 
e personalidades de diversos setores. 

doutoR HonoRIs 
causa

Ozires Silva (T62), ex-presidente 
da Embraer, da Petrobras e da Varig e 
ex-ministro de Infra-estrutura, recebeu 
em setembro o título de Doutor Hono-
ris Causa da Faculdade de Engenharia 

da Unesp de Bauru. Foi o primeiro títu-
lo do gênero no Brasil em seu currícu-

lo. Ele já recebeu a mesma honraria da 
Universidade da Irlanda. 



entrevista

A edição de agosto da revista 
Playboy publicou a versão 2009 de 
seu ranking da cachaça. Dentre os 
jurados que avaliaram a qualidade da 
bebida estava o iteano Jairo Martins 
da Silva (T74), que se tornou espe-
cialista no assunto nos últimos anos. 
Ele é autor do livro “Cachaça, o mais 
brasileiro dos prazeres”. Conheça 
a seguir um pouco da sua trajetória, 
de vice-presidente da Unidade de Ne-
gócios de Serviços para Operadoras 
de Telecomunicações para a Região 
Ibero-América da Siemens AG, na Ale-
manha, a “cachacista”. Como o leitor 
poderá perceber, o fato de deixar de 
atuar como engenheiro não tirou de 
Jairo uma das principais característi-
cas dos verdadeiros iteanos: a de pro-
curar se aprofundar ao máximo e fazer 
o seu melhor, qualquer que seja a área 
de conhecimento escolhida.

O Suplemento – Como se deu 
essa reviravolta na sua vida profis-
sional?

Jairo Martins da Silva - Retornei 
da Alemanha em maio de 2008 e, 
desde então, estou dedicado à cacha-
ça, como eu havia planejado, quando 
lancei o livro em setembro de 2006. 
Como fui para Munique em 2005, com 
o livro iniciado, posso dizer que foi uma 
obra concluída no exílio. Queria, após 
os meus três filhos se formarem (um 
engenheiro, uma médica e um dentis-
ta), realmente passar os meus últimos 
anos da vida profissional na Europa, 
liderando um grupo multicultural, o 
que consegui. Na vice-presidência na 
Siemens A.G. tive a oportunidade de 
trabalhar com alemães, austríacos, 
turcos, suecos, holandeses, argenti-
nos, finlandeses, portugueses, espa-
nhóis e indianos. Foi uma experiência 
e tanto. Durante esses três anos, eu 
também tinha um projeto pessoal, ou 
seja, o de me preparar para uma nova 
atividade, que, desde o ano 2001, eu 
já havia decidido que seria a cacha-
ça. Tudo aconteceu como planejado. 
Como profissional, somos como um 
produto no mercado, que inicia na 
fase da infância, passa pela juventude, 
chega à maturidade e atinge, infeliz-
mente, o declínio. Nessa fase, temos a 
oportunidade de nos reinventar, já que 
adquirimos tanta experiência e conhe-
cimento. Temos que saber parar uma 
atividade, dando oportunidade aos 
mais jovens, e iniciar outra mais pra-
zerosa e até merecida. Eu sempre digo 

Um cachacista entre nós
que “antes eu gostava do que fazia, 
que é o segredo do sucesso, e hoje eu 
faço o que gosto”, que é o segredo da 
satisfação. 

O Suplemento – quanto tempo 
você trabalhou na Siemens? 

Jairo - Trabalhei na Siemens por 
33 anos, dos quais 7 na Alemanha. 
Tive a oportunidade de aprender mui-
to, passando por várias atividades e 
galgando posições, desde engenheiro 
de assessoria técnica, no Brasil, em 
1975, até vice-presidente, na Alema-
nha, em 2005. Trabalhei praticamente 
no mundo inteiro, lidando com diferen-
tes culturas e pessoas. Gosto de gente 
– de motivar, de escutar, de dialogar 
e de conseguir objetivos juntos. Gosto 
de lidar com os clientes – de dar aten-
ção, de compreender os seus proble-
mas e de estruturar e apresentar uma 
solução. Sou feliz porque todos, com 
algumas poucas exceções, gostam de 
mim.

O Suplemento - Desde o lança-
mento do livro, você vem se aprofun-
dando ainda mais no tema “cacha-
ça”?

Jairo -  O livro foi lançado em se-
tembro de 2006. Antes disso, já na 
Europa, comecei a fazer cursos nos 
finais de semana sobre destilados de 
cereais e frutas, para poder analisar 
e comparar os processos produtivos. 
Participei de degustações de whisky, 
grapas, conhaque e mesmo vinhos, 
para apurar as minhas percepções 
sensoriais. Comprei muitos livros e 
estudei bastante. De volta ao Brasil, 
fiz um curso de análise sensorial na 
Faculdade de Engenharia de Alimen-
tos na UNICAMP. Tão logo cheguei ao 
Brasil, fui convidado pela Universida-
de Anhembi Morumbi para ministrar 
a cadeira da cachaça no curso de 
Tecnologia de Bebidas, da área de 
Gastronomia. Muita gente acha engra-

çado um engenheiro eletrônico lotado 
no Departamento de Gastronomia de 
uma universidade. Hoje ministro aulas 
da cachaça na Anhembi Morumbi para 
os cursos de Tecnologia de Bebidas e 
Confeitaria. Em abril de 2008 iniciei, 
como professor visitante, cursos so-
bre Cachaça e Caipirinha, na  Münche-
ner Volkshochschule – uma espécie 
de Universidade do Saber de Munique. 
A cada 6 meses vou a Munique para 
ministrar esses cursos e conduzir 
degustações. Recentemente fui con-
vidado para ser Membro Honorário 
do IBRAC – Instituto Brasileiro de Ca-
chaça e também participar da Câmara 
Setorial da Cachaça, do Ministério da 
Agricultura e Pecuária.

O Suplemento – Em entrevista 
anterior, concedida por ocasião do 
lançamento do seu livro, em 2006, 
você se intitulava “cachaçófilo”. 
Você se tornou cachacista?

Jairo - “Cachaçófilo” é aquele que 
gosta da cachaça, ou seja, amante da 
cachaça, como quase todos nós. “Ca-
chacista” é o sommelier da cachaça, 
isto é, aquele que sugere aos apre-
ciadores qual a cachaça que melhor 
acompanha um determinado prato ou 
momento. Após tantas degustações, 
fazendo harmonização com vários 
pratos, posso dizer que estou adqui-
rindo bagagem para me tornar um 
“cachacista”. 

O Suplemento - O que acontece 
nesse workshop “A cachaça e o exe-
cutivo”, conduzido por você? 

Jairo - Trata-se de uma palestra so-
bre gestão de carreiras. Como execu-
tivos, temos que observar constante-
mente as ameaças e as oportunidades 
e saber o momento de nos reinventar-
mos, para continuarmos competitivos. 
Mostro, de forma transparente, como 
deixei a carreira de executivo de uma 
multinacional e me reinventei, criando 

a empresa “O Cachacista”, com foco 
em um tema completamente diferente 
da minha área de formação. Demons-
tro que quase todas as ferramentas 
da gestão empresarial, como Planeja-
mento Estratégico, Análise SWOT, Ba-
lanced ScoreCards, Forças Competiti-
vas de Porter, Estratégia Competitiva, 
Matriz BCG, 4 Ps do Marketing, Ciclo 
PDCA da Qualidade etc, podem ser 
aplicadas na gestão da nossa carreira. 
Assim, demonstro como um “Executi-
vo” chegou até a “Cachaça”. Sempre 
encerro as minhas palestras com a 
frase “Se beber não dirija!”. Comento 
sobre a importância da Lei Seca, para 
criar uma conscientização de uso da 
bebida com responsabilidade, privile-
giando a qualidade e o prazer e não a 
quantidade.

O Suplemento - É mais vantagem 
ser cachacista ou engenheiro?

Jairo - Eu diria que ser cachacista 
com a bagagem de um engenheiro é 
uma grande vantagem competitiva.

O Suplemento - que ensinamen-
tos do ITA você aplica na sua atual 
carreira?

Jairo - O ITA nos dá uma perfeita 
formação de engenheiro, sempre nos 
estimulando a pesquisar, a estudar e 
a não ter medo de obstáculos. Pegar 
e esmiuçar um tema novo e desco-
nhecido, estudando com afinco e de-
dicação, numa atitude investigadora, 
é coisa de ITEANO. Não tenho dúvi-
das de que foram os ensinamentos 
do ITA que me fizeram pensar e agir 
de forma estruturada e organizada, 
conduzir uma carreira de relativo su-
cesso, constituir uma família, orientar 
os meus filhos e me reinventar numa 
nova carreira. O ITA nos prepara, de 
forma exemplar, como profissionais, e 
complementa a nossa formação como 
pessoas cidadãs. 

 O iteano “cachacista” Jairo 
Martins da Silva (T74)
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melHoR engenHaRIa

O Inep (Instituto Nacional de Pes-
quisas e Estudos Educacionais) clas-
sificou o ITA como uma das melhores 
faculdades do país. Numa pontuação 
que vai de 0 a 5, a instituição obteve 
a pontuação máxima. Apenas 21 das 
2.001 instituições de ensino superior 
do país tiraram a nota máxima do IGC, 
indicador do MEC que avalia a quali-
dade dos cursos de graduação e pós-
graduação do país.

tRem Bala

O Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia tem pronto um mapeamento das 
instituições de pesquisa e da cadeia 
produtiva nacional que poderão ser 
beneficiadas com a transferência de 
tecnologia do projeto do TAV (Trem de 
Alta Velocidade), que ligará Campinas, 

Em outubro, no Sábado das Origens, houve eleição, em chapa única, da Di-
retoria Executiva e Conselho Fiscal para o biênio 2010-2011. A votação foi reali-
zada pela Internet. Os resultados e a cobertura completa do Sábado das Origens 
serão publicados na próxima edição de O Suplemento (novembro-dezembro), no 
site AEITA Online e enviados por e-mail pelo AEITA Informa. 

Confira abaixo a chapa completa que concorreu e seu plano de trabalho:

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 Administrativo 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)

Chapa única concorre à nova Diretoria
PROPOSTA DE TRAbALhO
• Revisar o estatuto da AEITA.

• Buscar fontes alternativas de receitas.

• Estreitar o relacionamento com os alunos do ITA, pois eles serão os sócios de 
amanhã. Criação do conselho de alunos para estreitar estas relações.

• Criar um e-mail definitivo para o associado (marcelodias@aeita.org.br).

• Ações de responsabilidade social, que começaram com iniciativas focadas 
nos alunos (carentes inclusive) e talvez possam se ampliar a outros grupos 
(quem sabe nos iteanos idosos, será que todos estão bem após a aposentado-
ria? Será que não têm muito a transmitir aos mais novos?.

• Apoio às regionais: que atualmente (ao menos em SJC) colaboram fortemente 
com a divulgação junto à comunidade. Uma das dificuldades que se tem é 
conseguir espaço na agenda de palestrantes.

• Incrementar o conteúdo do O Suplemento de maneira a ampliar a divulgação 
de interesses dos ITEANOS.

• Estreitar as relações com o ITA, procurar e incentivar convênios com grandes 
empresas promovendo a pesquisa e aparelhamento universitário.

• Aumentar a interatividade on-line entre os associados.

• Promover e apoiar encontros e eventos das regionais.

• Manter as conquistas da Diretoria anterior. 

São Paulo e Rio de Janeiro. A expec-
tativa do governo é iniciar a obra em 
2010. O ITA e o DCTA (Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), 
estão relacionados no estudo elabora-
do por um grupo técnico do ministério. 
Segundo o MCT, o governo irá exigir 
da empresa ou consórcio vencedor da 
licitação para a execução do projeto, 
garantias de que poderá efetivamente 
transferir tecnologia.

mIcRosoft

A Associação de Pós-Graduandos 
do ITA firmou uma parceria com a 
Microsoft para a criação do primeiro 
laboratório de segurança de softwa-
re do Brasil. Inicialmente, o Security 
Lab, como foi batizado, irá detectar e 
resolver os problemas do Internet Ex-
plorer 8. A última versão do navega-
dor, lançado em março deste ano pela 
Microsoft, passará por uma série de 
testes com o objetivo detectar possí-
veis falhas na segurança do sistema. 
A iniciativa é pioneira na América Lati-
na. Inicialmente, o laboratório contará 
com a participação de dois professo-
res e três estudantes, que representam 
cerca de 1.200 pós-graduados e gra-
duandos. O contrato é de seis meses 

mas, de acordo com o presidente da 
associação, Hudson Bode, deve evo-
luir para validação de outros produtos 
da empresa norte-americana.

PRImeIRo doutoR 

O ITA formou em setembro o 
primeiro Doutor do Programa de 
Pós-graduação em Aplicações 
Operacionais (PPGAO). Após a defesa 
de sua tese - “Projeto de Fotodeteto-
res a Poços Quânticos Utilizando o 

Maj Av Ricardo Augusto 
Tavares Santos

Método de Matriz de Transferência” 
-, aprovada sem restrições, o Maj 
Av Ricardo Augusto Tavares Santos 
se habilita a assumir a coordenação 
do Laboratório de Guerra Eletrônica 
do ITA e a gerir projetos e atividades 
acadêmicas diretamente ligadas aos 
setores operacionais da Força Aérea. 
O objetivo de seu trabalho foi modelar 
fenômenos físicos e calcular parâme-
tros essenciais para permitir o projeto 
de fotodetetores infravermelhos, para 
aplicações em sistemas de Defesa.
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espaço fcmf

Fundação amplia 
infraestrutura do ITA

laBoRatóRIo de automação da 
montagem estRutuRal de aeRonaves

A partir de seu Convênio de Cooperação Científica junto ao Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com recursos oriundos de 
Convênio firmado com a FINEP e com a empresa Embraer, foi 

possível a consecução do projeto, inédito na indústria aeronáutica, 
do Laboratório de Automação da Montagem Estrutural de Aeronaves 

(LAME), coordenado pelo Prof. Luís Gonzaga Trabasso, do ITA, e pelo 
Eng. Marcos Leandro Simonetti, da Embraer.

Instalado em área de 300m², o laboratório complementa a infra-
estrutura do Centro de Competência em Manufatura – CCM - Divisão 
de Engenharia Mecânica do ITA e permite, também, a continuidade do 

programa de capacitação de recursos humanos.
O novo laboratório conta com células robóticas e células de medição 

de grandes volumes que inclui sistema GPS “indoor”.

ala ZeRo do InstItuto 
tecnológIco de aeRonáutIca

Coordenado pelo Cel. Celso Guitarrari Filho, a construção desta ala, 
instalada em área de 2.440m², interligará as Divisões de Engenharia 
Aeronáutica e da Divisão de Ciências Fundamentais, cumprindo as 

orientações do Plano Diretor do ITA e disponibilizando áreas para alocar 
pessoal do corpo docente e implantar salas de aulas e laboratórios.

A Fundação Casimiro Montenegro 
Filho, além dos inúmeros projetos de 
desenvolvimento tecnológico e capa-
citação tecnológica, vem ao longo dos 
últimos anos, colaborando com a me-
lhoria e ampliação da infra-estrutura 
de laboratórios e salas de aulas do ITA 
através de recursos financeiros capta-
dos junto à organizações/instituições 

públicas e privadas.
A atuação da Fundação Casimiro 

Montenegro Filho atinge, dentre ou-
tros, os seguintes objetivos: 
• Apoiar projetos de pesquisa, ensino 

e extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico 
e de interesse das instituições de 
ensino superior e de pesquisa cien-

tífica e tecnológica; 
• Estimular a formação, a especiali-

zação e o aperfeiçoamento de re-
cursos humanos para empresas e 
entidades públicas e privadas;

• Estimular a pesquisa e o desenvol-
vimento no campo da tecnologia 
avançada, da ciência e do ensino, 
da promoção da melhoria do meio 

ambiente e dos recursos hídricos, 
complementando e apoiando, prio-
ritariamente, as atividades exercidas 
pelo Instituto Tecnológico de Aero-
náutica - ITA; 

Exemplificamos a seguir algumas 
das obras em que a FCMF participou 
direta ou indiretamente:
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laBoRatóRIo de aeRonaves, 
aeRomodelos, comBustão e tuRBInas

Com uma infra-estrutura multipropósito o laboratório de aeronaves, 
coordenado pelo Prof. Paulo Rizzi e instalado em área de 920m², 
complementa as atividades da Divisão de Engenharia Aeronáutica 

para os ensaios estáticos de materiais e estruturas, a análise 
experimental de tensões, a mecânica da fratura e fadiga e aos 

ensaios dinâmicos de estruturas, bem como no auxilio didático ao 
corpo discente do Instituto.

laBoRatóRIo de Plasma 
e PRocessos do Ita

A construção deste laboratório, coordenado pelos Profs. Homero 
Santiago Maciel e Choyu Otani, instalada em área de 400m², está 
sendo viabilizada em função de Convênio firmado com a FINEP e 

visa ampliar e modernizar a área para o desenvolvimento de projetos 
voltados à tecnologia de turbo reatores, propiciando a capacitação de 
especialistas no conhecimento de fabricação de turbinas, suas partes 

e componentes.



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)”

Depois de meu primeiro ano de traba-
lho na NEIVA, casei-me e segui para meu 
estágio de seis meses na França, tendo o 
Neiva cumprido fielmente nosso trato de 
50% do salário complementando minha 
bolsa, e enquanto isso no Rio, a FOKKER 
iniciava a sua falência!

Da pequena e artesanal NEIVA, para 
as poderosas SUD AVIATION fabricante 
do Caravelle, e BREGUET fabricante do 
Atlantic (com estrutura soldada a ponto), 
o contraste foi imenso!

Logo descobri que quase todo chefe 
de “atelier” tinha uma filha ou um filho que 
colecionava selos, pois na época (sem sa-
télites) o correio era o principal canal de 
comunicação acessível. Assim as páginas 
de minha coleção de selos brasileiros que 
eu levara comigo, me garantiram acesso 
imediato e irrestrito a tudo que eu desejas-
se conhecer, inclusive a cópias de normas 
técnicas daquelas empresas.

Na época havia poucos estrangeiros 
na França, de modo que alguém da pátria 
de Pelé e do café era muito bem recebi-
do, e logo aprendi a apreciar o “cassoulet” 
(semelhante à nossa feijoada, mas feita 
com feijões brancos), o “confit de canard” 
(fritura de pato), tentei aprender a esquiar, 
e fiz muitos amigos. 

Era uma situação muito diferente da 
que encontrei quando retornei em 79, 
quando minha pele morena passou a ser 
uma indicação à primeira vista, de que eu 
seria mais um “arrábe” do norte da África. 

Da SUD AVIATION em Toulouse fui 
para a BREGUET em Anglet, cidadezinha 
onde os poucos hotéis não tinham sala 
de banhos, e o banho público só abria aos 
sábados (!), o que me obrigou, apesar do 
orçamento apertado, a ir me hospedar na 
vizinha cidade turística de Biarritz, com lin-
das praias e hotéis confortáveis.

A fábrica passava por uma crise finan-
ceira, e o expediente fora reduzido, mas o 
almoço pelo menos no restaurante “des 
cadres” (dos funcionários graduados) era 
ainda soberbo, e além do tradicional vinho, 

“En parland français” 
era seguido por conhaque e licores à guisa 
de “pousse café”! 

Meu final de estágio foi na BREGUET 
em Paris, onde havia um computador 
analógico acoplado a um conjunto de co-
mandos mecânicos formando um simula-
dor de voo, e no qual pude comprovar as 
características de voo de meu projeto de 
graduação no ITA; o meu cargueiro biplano 
“canard”. Guardei por muito tempo as fitas 
de papel sensível onde foram registradas 
as respostas aos comandos.

Faltando apenas 10 dias para término 
de meu estágio os paraquedistas e colo-
nos franceses na Algéria iniciaram uma 
revolta contra o governo do presidente Gal. 
De Gaulle, e ameaçavam invadir Paris. 

Ao ver tanques e arames farpados na 
pista de Ville Coublay, e sabendo que bom-
bas haviam estourado no metrô, vitimando 
inclusive brasileiros, não tive dúvidas.  An-
tecipando o fim de meu estágio embarquei 
para a Suíça, onde o custo de vida era mui-
to mais alto do que na França. Resultado: 
cheguei em Gênova para apanhar o navio 
três dias antes da data de partida deste, e 
com pouco dinheiro no bolso. 

Felizmente o comandante do “Fede-
rico C” nos hospedou, a mim e a minha 
esposa grávida de quase 7 meses, a bordo 
do navio que já estava ancorado, sendo 
preparado para a viagem...  Melhor hotel 
impossível!...

uM GOLPE DE MESTRE
Abro aqui um parêntese para contar o 

que em minha opinião teria sido um dos 

mais bem sucedidos golpes comerciais da 
indústria aeronáutica americana.

Com o desastre dos Comets ingleses 
que pagaram com ele pelo seu pioneirismo 
a descoberta do fenômeno da fadiga em 
aviões pressurizados, o Caravelle francês 
passou a ter um sucesso comercial sem 
concorrentes. A SUD AVIATION já prepa-
rava o projeto de seu sucessor, o Tri-atar 
(em meu estágio desenhei uma nervura do 
pilone do motor), um “wide body” impul-
sionado por três reatores Atar. 

Foi quando então surgiram na impren-
sa especializada artigos mostrando que as 
empresas americanas se preparavam para 
lançar no mercado, jatos comerciais do 
tipo supersônico.  

Os franceses mordendo a isca abando-
naram o Tri-Atar e unindo-se aos ingleses 
partiram para a aventura do projeto Con-
corde uma maravilha tecnológica, que lhes 
custou anos e anos de trabalho e rios de 
dinheiro! E enquanto isto a BOEING inun-
dou o mundo com o seu tri-reator, o 727, o 
jato comercial mais vendido no mundo.

O RETORnO
De volta a Botucatu, e usando do cré-

dito irrestrito que gozava como “doutor 
da Paulistinha”, comprei móveis, fogão, 
geladeira, e aluguei uma casa com quatro 
quartos, assoalhada, e que de tão ampla, 
mostrou ser uma ótima pista de patinação 
para minha esposa, após o nascimento de 
minha filha.

Bem em frente, do outro lado da rua, 
havia a loja de ferragens do Sr. Carvalho 

onde, no entanto, nunca consegui comprar 
nem mesmo uma simples chave de fenda. 
Sempre que precisava de uma ferramen-
ta, o Sr. Carvalho velho amigo de meu pai, 
ao invés de me vendê-la abria uma gaveta 
e me entregava a sua própria ferramenta 
dizendo: “Bobagem Galvãozinho, comprar 
para que? Leve a minha emprestada”. E a 
conversa estava encerrada!

Na NEIVA, o que mais me ajudou de 
tudo que eu havia visto na França foi o sis-
tema de controle de produção que aprendi 
com Mr. Saint Martin, um simpaticíssimo 
francês tão apaixonado pelo “planing”, que 
planejara dia a dia a construção de sua 
própria casa, executada em quatro anos 
por ele e por seus filhos.  Ele também fora 
o responsável pela linha de produção de 
150 Fauvette, um planador desenhado para 
ter baixíssimos custos de produção.

Em meu retorno fiquei encarregado do 
controle de produção dos aviões Paulisti-
nhas, e com a incumbência de elevar sua 
cadência de fabricação de quatro para oito 
por mês!

Graças ao “sistema Saint Martin”, em 
menos de um ano essa meta foi atingida 
quase que sem aumentar os efetivos e 
tendo o Helio Grassi, chefe do controle 
de produção, conseguido finalmente tirar 
suas primeiras e merecidas férias. 

Anos mais tarde, usando o IBM 1130 
do ITA e cartões perfurados, pude implan-
tar o mesmo sistema para o controle da 
produção das asas do T-25 em São José 
dos Campos, e mesmo depois em 1973, 
ao assumir a gerência de planejamento 
da EMBRAER, muitos dos princípios que 
aprendi com o velho Saint Martin ainda me 
foram bastante úteis.

Infelizmente, os planos do Neiva de 
vender Paulistinhas para o mercado priva-
do não se concretizaram (a importação de 
aviões não pagava taxas, mas a de peças e 
componentes sim), e tivemos que retomar 
a produção de apenas quatro aviões por 
mês, prevista pela encomenda dos 240 
aviões, feita pelo DAC.

O “Concorde”, 
uma maravilha 

tecnológica


