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Apresentação e Formação Acadêmica 

Meu nome é José Carlos de Souza Reis, idade... – não conta para ninguém, 

mas aos setenta e oito anos, nasci no Rio de Janeiro, meu pai era promotor 

e diretor de jornal e minha mãe era do lar, pianista. Bom, casado... eu vim 

para cá fazer o ITA (Instituto Tecnológico Aeroespacial) em 1953 e aí depois 

de formado eu conheci a Beatriz que hoje é minha esposa já há cinquenta e 

um anos... Bom, o local de nascimento... eu nasci no Rio e já estou aqui em 

São José dos Campos há mais de cinquenta anos. O meu hobby atual – sou 

aposentado -, mas meu hobby atual é oficina, eu gosto de... eu passo os 

dias na oficina, eu tenho torno, fresa tudo... eu tenho compressor, tudo o 

que pensar em oficina eu tenho, tudo pequeno, tudo para brincar, tenho o 

meu quarto de brinquedos, eu passo o dia lá. 

Quando eu entrei no ITA - durante o ITA - no curso eu fui piloto de 

planador, cheguei uma vez, numa época aqui em São José dos Campos foi 

feito um campeonato e eu tirei o segundo lugar, campeonato de Voo a Vela, 

de planador, mas isso já ficou para trás. Características pessoais... 

formação: eu sou engenheiro de aeronáutica formado em 57, já fiz mais de 

cinquenta anos de formado, especialidade engenharia de estruturas, 

estruturas aeronáuticas. Vim para São José em 53, como eu falei, e 

motivação... eu queria ser engenheiro de aeronáutica, adaptação... passei 

cinco anos no ITA, naquele tempo a gente dormia... era alojamento dentro, 

acho que até hoje. 

 

Indústria Aeronáutica Brasileira 

Todo garoto gosta de avião, né? Mas enquanto eu estava na... eu não 

conhecia o ITA (Instituto Tecnológico Aeronáutico), nunca tinha ouvido 

falar, então eu estava preparado, eu queria ser engenheiro – eu sempre 

quis – e eu estava preparado para fazer um curso lá no Rio (Rio de Janeiro) 
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mesmo, cheguei até a fazer vestibular, mas aí na escola que eu estava no 

Rio eu vi uma publicidade do ITA e achei interessante porque naquele 

tempo quem tinha dezoito anos queria sair de casa, então era uma boa 

chance... porque era pensão completa, a gente morava aqui e ganhava um 

salariozinho, ganhava um dinheirinho, então me interessou. E fora isso o 

que era prometido lá: escola de alta tecnologia me atraiu mais do que a 

engenharia do Rio que era uma coisa... assim... uma engenharia comum... 

mecânica, mas esse ramo aeronáutico me despertou a vontade e por isso 

que eu vim. Eu vi uma publicidade na parede – no quadro de avisos - sobre 

o ITA, eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar aí eu me interessei, fiz o 

exame e passei. 

Eu passei então em 58 na França, no fim, quando eu voltei eu fui trabalhar 

na Neiva, eu já tinha feito um estágio anterior na Neiva alguns meses e 

então voltando da França, quando eu fiz o estágio eu não era ainda... não 

tinha formado, fiz alguns meses lá de estágio. Quando eu voltei da França 

eu fui trabalhar lá e então eu trabalhei lá alguns anos. Eu era chefe de 

Projeto e a gente fazia os aviões da época, na época tinha um avião de 

observação que, na época, eu participei dele. Lá pelas tantas a Neiva 

(Indústria Aeronáutica Neiva) quis fazer um avião metálico porque o avião 

lá era somente de tela, tela plana, com dope e ele resolveu, ele achou que 

deveria fazer um avião metálico que foi o Regente (N-360 Regente). Então, 

mas aí ele transferiu para São José (São José dos Campos - SP) porque 

aqui ele tinha facilidade de pegar... realmente o Kovacs – já ouviu falar? – o 

Kovacs (Joseph Kovacs) veio trabalhar com a gente, Pilon – Michel Pilon – 

vários projetistas que eram do CTA (Centro Técnico Aeroespacial) vieram 

trabalhar na Neiva – a Neiva aqui, perto da Dutra (Rodovia Presidente 

Dutra), Villa Lobos (Avenida Heitor Villa Lobos), até o fim... quando chega 

ao fim, cruza e vira à direita, naquele canto ali - então projetamos o avião, 

o Regente que depois foi produzido lá em Botucatu (SP), a fábrica era lá.  

O Neiva (José Carlos de Barros Neiva) é do Rio quando... certa época ele 

fazia planadores no Rio e aí o Pignatari (Francesco Matarazzo Pignatari) 

fazia o Paulistinha – fez no passado – o Paulistinha que é conhecido, avião 

de asa alta e entelado, de dois lugares, então o Pignatari doou todos os 

gabaritos de produção e os desenhos para o Neiva, quer dizer, ele doou 

para o CTA e o CTA passou para o Neiva. E foi lá em Botucatu que ele 
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arranjou condições para fazer porque ele tinha um sócio de uma companhia 

que trabalhava lá de aviação, fazia manutenção de avião lá, foi sócio dele 

também e com isso eu fiquei alguns anos em Botucatu. Trabalhei alguns 

anos na Neiva e depois eu saí, saí fora e eu não participei do Regente e eu 

passei então junto com alguns amigos que era o Guido Pessotti, o Verdi 

(João Verdi de Carvalho Leite) – falecido – e o Sambatti (Olympio Sambatti) 

fundamos a Avibras, por acaso a fundação da Avibras foi na minha casa 

porque eu era o único casado e eles moravam em república, tipo república, 

aí fundamos a Avibras, mas aí eu fiquei só um ano lá.  

Quando eu estava em Botucatu, eu trabalhava lá eu comecei a projetar o 

Falcão (A-80 Falcão) em casa, inclusive boa parte, algumas partes eu fiz em 

casa mesmo, as nervuras... eu fiz em casa e quando combinamos e 

fundamos a Avibras eu ofereci um avião que eu estava construindo lá em 

Botucatu porque eu tinha alugado um galpão, então embora morando em 

São José eu continuava trabalhando lá, no fim de semana eu ia para lá, 

trabalhava, trabalhava e depois voltava e ficava um bocado difícil para 

mim... e então, eu sugeri trazer o avião e terminamos junto e aconteceu o 

Falcão foi terminado e voou e eu consegui vender o Falcão para o brigadeiro 

Eduardo Gomes, ele comprou eu consegui convencer. Bom, então 

novamente aí e então um amigo meu chamado Gonçalves (Carlos 

Gonçalves) me convidou para trabalhar com ele que ele tinha uma pequena 

firma chamada Aerotec. Então eu trabalhei anos lá, nós projetamos o avião 

Uirapuru (T-23 Uirapuru) e construímos o avião na Rui Barbosa naquela rua 

que vai para Santana, alugamos um galpão e construímos dois aviões ali e 

depois nós conseguimos vender o avião para a FAB (Força Aérea Brasileira), 

o avião foi homologado, o CTA ajudou na homologação e depois o avião já 

homologado a FAB comprou. Vendemos bastante aviões e até hoje tem 

avião dele. 

Trajetória na Embraer 

Foi fundada a Embraer e eu fui convidado para ser o gerente de 

Ferramental, cuidar dos gabaritos... tanto projeto, construção e também a 

fiação, assistência... manutenção das máquinas – era tudo comigo - e eu 

fiquei então... começou em 70, fiquei ate 74, mais ou menos quando o 

Ozílio (Ozílio Carlos da Silva) pediu para eu ir para... assumir uma 
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fábrica..., era um negócio, uma associação que a Embraer tinha tido com 

uma firma francesa para produzir trem de pouso e fazer também 

instrumento, trem de pouso dos aviões da Embraer, então... mas a coisa 

não deu... a empresa começou a falir e a Embraer era estatal, então não 

podia falir, não podia deixar falir porque a maior acionista era a Embraer e 

a Embraer era estatal, não podia deixar falir. Então, de um dia para o outro 

eles trocaram toda a diretoria e me convidaram para ir lá, de dum dia para 

o outro, em Sorocaba (SP). Aí fiquei trabalhando na Engematic em 

Sorocaba e eu fui diretor de produção da Engematic e aí nós produzimos, 

chegamos a fazer os trens de pouso, desenvolvemos tudo e mais tarde, eu 

fiquei só dois anos lá e depois eu saí, não era a minha praia, então eu voltei 

para a Embraer. 

Voltando para a Embraer eu fui convidado pelo Guido (Guido Pessotti) para 

ser gerente de Projetos, naquele tempo estava saindo o Tucano (EMB 312 

Tucano) e então eu peguei o Tucano de A até Z, até voar. A gente era 

responsável por dar assistência técnica em todos os aviões aqui... então era 

o Tucano – o Tucano não existia ainda – estava... então era o projeto do 

Tucano que nós fizemos uma maquete, primeira maquete, mais tarde todos 

os aviões passaram a ter maquete, hoje eu não sei, uma maquete em 

tamanho natural para as pessoas sentarem dentro e tal. Então no Tucano 

fizemos isso, uma maquete dentro da sala de projetos e foi muito útil para 

o projeto, porque o Tucano é pequeno e tem muito equipamento, então era 

complicado para o projetista projetar então era mais fácil ele ir lá, sentar 

dentro, estudar aonde os equipamentos iam entrar, os sistemas... E 

também era ver os aviões leves, naquele tempo a Embraer produzia aviões 

da Piper, então a minha responsabilidade estava na assistência técnica com 

os aviões da FAB (Força Aérea Brasileira), da Piper e tinha aquele..., tinha o 

Tucano e tinha aquele... o Xingu (EMB 121 Xingu) que era pressurizado – 

primeiro avião pressurizado porque o Bandeirante (EMB 110 Bandeirante) 

não era – então eu me lembro de alguns problemas que nós tivemos que 

resolver.  

 


