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E mais

A Comissão de Viagens do ITA, criada há mais de 45 anos, 
foi reconhecida como associação sem fins lucrativos e agora 
tem mais credibilidade e estrutura para realizar ações que se 
revertam em recursos, além de buscar apoio e doações da 
comunidade iteana. Pág. 6

Com mais de mil alunos matriculados nos cursos de 
mestrado, doutorado e mestrado profissionalizante, a pós-

graduação do ITA tem desenvolvido ações estratégicas 
visando atingir um padrão de qualidade compatível com o 
nível de excelência que há muito se exibe na graduação do 

Instituto. Em entrevista a O Suplemento, o Prof. Homero 
Santiago Maciel, pró-reitor de Pós-Graduação e Pesquisa do 
ITA, apresenta as perspectivas futuras e sua visão nessa área 

da Educação no país. Pág. 10 

Dos 70 vestibulandos apoiados pela 
campanha “Adote um Aluno”, lançada em 
novembro de 2007 pelo Casd Vestibulares, 
30 foram aprovados em faculdades 
públicas em todo o Brasil. No total, o curso 
administrado por alunos do ITA obteve 
163 aprovações em escolas públicas, 
com alguns destaques de 1º e 2º lugares. 
A campanha teve como objetivo levantar 
fundos para o pagamento de inscrições 
de exames vestibulares dos alunos com 
dificuldades financeiras para arcar com 
essas despesas. Neste primeiro ano, foram 
arrecadados R$ 7.596,00. Pág. 9

Campanha Adote um 
Aluno: 30 aprovados 
em escolas públicas

Nelson Jobim abre 
ano letivo do ITA
O ITA tem papel fundamental 

no desenvolvimento de novas 
tecnologias na área de Defesa, 

afirmou o ministro Nelson Jobim, 
ao proferir Aula Magna do ano letivo 

de 2008 do Instituto, no dia 25 de 
fevereiro. Ele ressaltou que somente 

com uma defesa forte o país terá voz 
na comunidade internacional. Pág. 4 O ministro da Defesa, Nelson Jobim

altERNatiVa PaRa 

PagaR aNuidadE

A partir de abril a anuidade da AEITA já pode ser paga com 

cartão de crédito VISA. Saiba como fazer na pág. 2

Conversar com Tércio Pacitti (T52) é viajar no tempo 
(para trás e para frente) e mergulhar no seu infinito 
conhecimento, embalado pela fluência do discurso 
de quem sabe o que está falando – seja sobre a 
compra do primeiro computador do ITA, seja so-
bre a moderna tendência dos softwares aber-
tos, seja sobre o futuro através da Educa-
ção. Aos quase 80 anos, Pacitti nos dá 
uma aula de vanguardismo. Pág. 7

Pacitti fala a O Suplemento

CV 09 busca
apoio e doações

Pós-graduação do 
ita busca padrão 

de excelência

Tércio Pacitti 
(T52)
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Notícias da secretaria

Saldo 31-12-07 55.529,16
Anuidades 121.615,56+

Anúncios jornal 5.090,00+
Outras rects. 1.100,99+
Tot. Receitas 127.806,55

Pessoal 29.264,28-
Consumos 5.479,68-

Diversos-Meio 2.752,02-
Jornal 16.817,20-

Mala Direta 2.372,80-
Diversos-Fim 1.466,30-
Tot. Despesas 58.152,28-

Saldo 31-03-08 125.183,43
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O desafio
Em tempos de Internet e de 

globalização, quando 29 alunos do 
ITA fazem estágio e TG no exterior 
e outros 300 formados moram e 
trabalham fora do Brasil, muitos 
questionam a utilidade de um jor-
nal impresso como O Suplemento. 
Já em 2004 o Sidney chegou a 
fazer uma enquete sobre a subs-
tituição do nosso jornal por uma 
versão eletrônica, mas o número 
de respostas não foi significativo 
para uma tomada de decisão. Além 
disso, a diretoria de então conside-
rou que o jornal era (e ainda é) o 

melhor elo entre os 3800 iteanos 
com cadastro atualizado no Ban-
co de Dados, já que nem todos os 
colegas divulgam seus e-mails.

Os residentes no exterior ou 
em cidades aonde o Correio tarda 
a chegar contam com o site Aei-
ta Online (www.aeitaonline.com.
br), que em 2007 registrava 2200 
acessos/mês. Além de notícias 
que tenham “prazo de validade” 
e oportunidades profissionais, 
acomoda artigos mais extensos, 
inclusive o próprio O Suplemento. 
Este pode ser lido no formato PDF 

antes mesmo de ser despachado! 
Numa enquete informal de nos-

so Presidente, a resposta espon-
tânea à pergunta “Como você se 
mantém informado sobre assuntos 
da comunidade?” foi: O Suplemen-
to! Esta constatação nos anima a 
enfrentar o desafio de, a cada dois 
meses, produzir um jornal que traga 
assuntos de interesse para as várias 
“tribos” que compõem o universo 
iteano: desde os habitantes do H8 
até os autônomos ou aposentados 
da década de 50, passando por 
praticantes da Engenharia aos do-

nos ou diretores de empresas. Sabemos 
que é impossível agradar a 100% e que nem 
todos terão a pachorra ou o tempo disponí-
vel para ler o jornal de cabo a rabo, mas, 
numa leitura dinâmica, sempre acharão al-
gum tópico que valha a pena ler com calma, 
sentindo-se participantes do grande ideal 
do Mal. Montenegro. Esta é a recompensa 
da equipe que produz o jornal. Alguém mais 
gostaria de se juntar à equipe? 

• Tomás Ratzersdorf T59 – coordenador
• Ana Paula Soares – jornalista
• Edvânio Silva – diagramador 
• Francisco del Campo T90 – “O Aprendiz”

Balancete
Janeiro-Março 2008

Anuidade com VISA

Histórias para Contar...
Os associados da AEITA em dia com a anuidade 2007 ou 2008 que ainda não receberam o livro 
Histórias para Contar, Amigos para Encontrar, edição 2007-2008, podem solicitar o envio de 
seu exemplar à Secretaria da Associação, ou retirar nas regionais Rio (Carlos Roberto Teixeira 
– teixeira.carlos@terra.com.br) ou São Paulo (Hiroaki Kokudai – hirokok@uol.com.br ou Luiz 
Murta – luizagmurta@gmail.com)

Confira abaixo o resumo da prestação de contas da AEITA. 
Gráficos e tabelas podem ser acessados pelo 

AEITA Online – www.aeitaonline.com.br

Agora você já pode pagar a anuidade da AEITA com Cartão de Crédito VISA e parcelar em 
até 3 vezes, sem juros. O valor este ano baixou para R$ 150,00 mas, quem puder e quiser, 
pode contribuir com um valor maior. Basta enviar os dados abaixo para aeita@aeita.com.br 
ou aeita@netvale.com.br. Para proteger os dados de seu cartão, use a encriptação grátis do 
www.zmail.com. Se preferir, utilize o Fax (12) 3941-2633.

iMPORtaNtE: Assim que efetuar o 
depósito, favor enviar o comprovante de 
pagamento via fax (12) 3941-2633  ou 
e-mail: 
aeita@aeita.com.br

• 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@gebramed.com 
• Fabiano José Horcades Pegurier – 

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

pribenboim@br.inter.net 

O pagamento também pode ser efetuado por 
meio de depósito bancário, DOC ou transfe-
rência para:
Banco: ABN Amro – 356
agência: 0845
Conta corrente: 4703545-3
titular: Associação dos Engenheiros do ITA
titular: CNPJ: 53.318.408/0001-72
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cartas e Farpas

Responsabilidade 
social

“Caro Fernando, caro Sidney e demais 
membros da seleta e querida Diretoria da 
AEITA, escrevo esta curta mensagem para 
agradecer a matéria da última edição de O 
Suplemento, que trata do persistente pro-
jeto de construção de uma Casa de Assis 
própria, conduzido desde 2002 por ini-
ciativa de pessoas que trabalham na área 
de produção da Embraer. Bom ver que a 
nossa associação de engenheiros, além 
da busca de excelência aeroespacial, das 
curiosidades e emoções da família itea-
na, tenta desvendar a questão do cidadão 
consciente, cedendo nobre espaço para a 
veiculação de temas de relevância social. 
Outra prova disso é a ajuda sempre dada 
às atividades assistenciais conduzidas 
pela CASSIS, do CASD. Considerando a 
ação de reintegração de órfãos à família 
em Pernambuco, que careceu de reformas 
nas casas dos avós, e para a construção 
da Casa de Assis, em SJCampos, foram 
mais de R$ 5.000,00 em doações itea-
nas, sem contar as diversas mensagens 
de apoio e sugestões para a realização 
das missões propostas. Tenho certeza de 
que podemos realizar muito mais! Muitos 
poderiam contribuir doando um pouco de 
seu valioso conhecimento e um pouco de 
seu raro tempo. Devemos cobrar das auto-
ridades que cumpram seus deveres, mas 
busquemos fazer também a nossa parte. 
Em virtude desse feliz direcionamento so-
cial passarei a pagar minha anuidade da 
AEITA e conclamo os colegas e amigos a 
também realizarem um voto de confiança 
na AEITA e sua Diretoria. Meu muito obri-
gado a todos. Um grande abraço,

 Christiano Sadock (T04)
Dir. de Ação Social da  

ADC Embraer

Resposta: Christiano, muito obrigado. 
Você faz por merecer e ainda mais quan-
do agradece e nos incentiva. Abraços

Fernando Coelho - Presidente AEITA

newton saintive
“Prezados senhores, foi com gran-

de alegria que li a matéria sobre Newton 
Soler Saintive (T-50). Tive a sorte de 
ter sido seu aluno na Vasp, de 1998 até 
2004, em cursos teóricos das aeronaves 
MD-11 e boeing 737. A Vasp teve várias 
"fases" mas, no departamento de ensino, 
contou com a presença forte do nosso 
mestre Saintive que muito transmitiu aos 
pilotos conhecimentos de performance 
de aeronaves, principalmente; fato por 
demais importante, uma vez que a em-
presa chegou a ser a segunda maior do 
país, inclusive em vôos internacionais. O 
seu livro "Performance de Aviões a Jato, 

Peso e Balanceamento" continua 
sendo a melhor obra nacional na 
formação de aviadores que bus-
quem uma posição de piloto de 
linha aérea.

Jean Cruz (T89), 
Cmte Boeing 737 - 

jeancroix2@yahoo.com.br

cv
“Prezados, talvez eu fale ago-

ra de algo já discutido, se for o 
caso, desculpem. O ITA foi funda-
mental para mim e a CV um dos 
pontos altos. Ouvi falar que isso 
está meio parado por mudança 
no critério para abatimento de IR 
de empresas, privatização Em-
braer, dólar (até um tempo atrás). 
O iteano, por aguentar toda a de-
manda da escola e do vestibular, 
acho que merece mesmo a via-
gem; e eu por ter me beneficiado 
por doações e empréstimo... tive 
uma viagem muito boa de 3 me-
ses. Lembro que anos atrás, no 
tempo de petróleo, recebi carta 
numa campanha de doação dos 
já formados para CV, isso aca-
bou? Somos 5000? Se uns 2000 
doassem 100 reais, nós poderí-
amos (ajudar a) mandar uns 50 
carinhas para a Europa todo ano? 
Toco neste assunto agora que 
vou voltar a pagar a anuidade..... 
(após me recuperar da minha 
quebra como criador de camarão 
em Natal (RN), e de uns 737´s 
ficarem silenciosos). Abraços”

Jean (t89)

“Senhores, sugiro que a AEI-
TA peça à CV que faça uma des-
crição mais atual das viagens, 
acontecimentos, quantidade de 
alunos que costumam ir, empre-
sas visitadas, fotos, metas para 
a viagem deste ano, etc. Apoia-
dos por esta "descrição" acredito 
que a ação da AEITA terá maior 
sucesso em obter doações. Va-
mos "ajudar a ensinar a pescar, 
além de fornecer peixes". Eu tive 
a chance de ir a duas CVs. E foi 
sensacional!! Na 2ª CV (a da mi-
nha turma) recebi uma doação 
pessoal do Aninha, que na época 
era sócio/executivo da Drogarias 
São Paulo. A doação foi feita em 
cheque do Itaú, pessoal, que ele 
assinou imediatamente durante 
jantar da turma dele no Novotel 
(SJC). Foi algo em torno de US$ 
3.000. Adorei e nunca esque-
ci! Repassei o $ todo para a CV 
(na minha época fazíamos um 
bolão geral). Gostaria de ter um 

veículo simples para poder ajudar a 
CV todos os anos. Se possível fazer 
uma doação "nominal" a um dos alu-
nos. Para criar um vínculo, dar a ele(a) 
uma chance para me contatar, criar 
algo além da doação. Talvez fosse in-
teressante a CV fazer um simples site 
dentro do site da AEITA com o nome/
foto dos interessados em ir na CV, e 
colocar os dados da conta para doa-
ção no topo.... O iteano faria o DOC 
com doação para a CV e enviaria um 
e-mail para a AEITA, com o nome do 
bicho que "adotou". Ou então sem o 
nome, fazendo uma doação genérica. 
A AEITA poderia ter esta atividade de 
forma corriqueira dentro de seu site, 
para ser útil todos os anos. Podemos 
fazer até uma promoção de premiar o 
iteano que fizer a maior quantidade de 
doações para a CV. Com algo do tipo 
ele manda alguém junto (filho, sobri-
nho, papagaio, etc). A idéia é inovar e 
motivar a ficar cada vez melhor e mais 
impactante. Abraços”

Roberto Thiele (T87)

Resposta: Sugerimos que os in-
teressados entrem em contato com 
Marcelo Gomes, presidente da CV-
09 – cv.presidente@gmail.com Ele 
solicitou apoio da AEITA na criação e 
divulgação de um fundo para receber 
doações. Leia mais sobre o assunto 
na pág. 6.

cRítica
“Solicitei que me relembrassem a 

senha e o login para acessar as tur-
mas do ITA. Recebi uma senha/login 
que somente permite o acesso à tur-
ma na qual me formei, enquanto o que 
queria era, TAMBÉM, acessar minha 
turma de origem, com a qual convi-
vi por mais de quatro anos. Eu acho 
um ABSURDO que a AEITA só permita 
que você acesse o pessoal da turma 
na qual você se formou (mesmo que 
tenha convivido por somente alguns 

meses). A AEITA já levantou/calculou 
quantos iteanos entraram numa turma 
e se formaram em outra? Por que eu 
não posso, por exemplo, ver quem ser 
formou em 1956? Segredo? SNI à vis-
ta? Você só pode saber das pessoas 
da "sua tribo"?” Abraços”,

Jair Felipe Molina (T72/73)

Resposta: Prezado Jair, realmente 
o atual sistema (que foi projetado lá 
por 2001 por um programador que 
sumiu e não deixou documentação) 
só permite o acesso à turma de for-
mado. Estamos tratando com a ITA Jú-
nior a unificação dos sites www.aeita.
com.br com o www.aeitaonline.com.
br num só portal, onde este e outros 
problemas possam ser equacionados. 
Possíveis soluções para sua crítica:
1. Aguardar o novo Portal AEITA, que 

pode demorar um pouco. 
2. Você indicar em qual turma prefere 

ser cadastrado, a de formatura ou 
anterior. Se a anterior, a Secretaria 
verificará a possibilidade de alterar 
sua "Turma" para a anterior e forne-
cerá novo login e senha de acesso. 

3. Você pagar a anuidade da AEITA e 
receber pelo correio o livro "Histó-
rias para contar..." onde terá acesso 
aos dados de TODAS as turmas. 
Saudações iteanas

Tomas Ratzersdorf
Dir. Financeiro AEITA

Tréplica: “Obrigado pela resposta. 
Vou aguardar a modificação no site, 
para ter acesso às demais turmas. 
Sugiro que nas novas modificações 
do site possamos mudar a senha 
original de acesso para uma mais 
"memorizável". Eu já paguei a AEITA, 
quanto tempo será que demora para 
receber o "Histórias para contar..."? O 
último que consegui, tive que buscar 
na Av. Paulista, em São Paulo, já faz 
um boooom tempo...”

Obs.: O livro foi enviado pela Se-
cretaria da AEITA
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ita iNForma

Ao proferir Aula Magna do ano leti-
vo de 2008 no ITA, no dia 25 de feve-
reiro, o ministro da Defesa, Nelson Jo-
bim, exaltou o papel que a instituição 
terá para o desenvolvimento de novas 
tecnologias na área de Defesa e res-
saltou que somente com uma defesa 
forte o país terá voz na comunidade 
internacional. “O que nós queremos é 
exatamente termos voz e vez no con-
certo internacional, e isto só decorre 
de países que tenham uma estrutura 
de defesa com capacidade dissuasó-
ria e de expressão do Poder Nacional”, 
explicou Jobim. 

De acordo com o ministro, a ga-
rantia da dissuasão, que é a capaci-
dade de desestimular agressões com 
a simples demonstração de capacida-
de de retaliação, só é possível com a 
capacitação tecnológica nacional que 
coloque as forças armadas brasileiras 

Aula Magna: Jobim destaca 
papel do ITA na Defesa

na vanguarda tecnológica. “Depender 
exclusivamente de últimas gerações 
de equipamentos militares do exterior, 
significa não ser dissuasório, por que 
basta cortar esse fornecimento”, aler-
tou.

É por isso, segundo Jobim, que o 
governo está elaborando o Plano Es-
tratégico Nacional de Defesa, que pre-
vê uma aliança com o setor privado 
para modernizar as forças armadas. 

Uma das principais premissas do pla-
no é a transferência de tecnologias dos 
equipamentos adquiridos pelo País. “O 
Brasil não é comprador, e não vê os 
outros como vendedores, vê como 
parceiros, porque é fundamental para 
nossa política a substituição das im-
portações. Se não quer ser parceiro, 
quer ser vendedor, passe bem e muito 
obrigado”, afirmou aos alunos do ITA 
e às autoridades e empresários pre-
sentes.

Esse processo de aperfeiçoamen-
to, segundo Jobim, exige um grande 
acordo nacional que classifique a De-
fesa como tema da Nação, e não de 
um governo ou de um partido. “Se 
o Brasil quer efetivamente portar-se 
como nação que tenha voz no mundo 
, precisa pensar grande. Por que quem 
pensa pequeno, fica pequeno. Temos 
que ousar”, disse Jobim. Ele lembrou 

que o escritor e dramaturgo Nelson 
Rodrigues dizia que o brasileiro tem 
complexo de vira-lata, e ressaltou a 
necessidade de se afastar essa ima-
gem do País. “Vamos sentar com o 
nariz erguido nos entendimentos inter-
nacionais. Vamos conversar com as 
potencias maiores olho no olho. Por 
que senão, o continente sul-americano 
vai continuar sendo, nada mais, nada 
menos, que um mero espaço de dis-
puta das grandes potências”. 

Jobim cobrou audácia de todos na 
execução dessa tarefa e disse que o 
medo de errar não pode trazer a pa-
ralisia. “Sem audácia nada acontece. 
Quem não faz, não erra, só erra quem 
faz. E tem muitos de nós que não gos-
tam de fazer para não errar. Vamos ar-
riscar, vamos tocar, vamos em frente”, 
concluiu.

Fonte: Ministério da Defesa

• láuREa laCaz NEttO

Para: melhor Trabalho de 
Graduação (TG) 
Quem premia: Litoral Engenharia 
de Desenvolvimento 
Premiado: Eng. Aer. Diego S. Saito

• láuREa CaSiMiRO  
MONtENEgRO FilHO

Para: docentes do ITA que se 
destacaram 
Quem premia: Fundação Casimiro 
Montenegro Filho 
Premiado: Prof. Carlos Henrique 
Costa Ribeiro, da Div. de Eng. da 
Computação

• PRêMiO aBEMi 
(Comenda da Legião do Mérito da 
Academia Brasileira de Engenharia 
Militar, grau de Distinção)

Para: melhor desempenho 
geral no ITA 
Quem premia: Academia Brasileira 

Prêmios
Como ocorre tradicionalmente, durante a abertura do ano letivo do ITA são entregues prêmios aos 

alunos, professores e ex-alunos que se destacaram no ano anterior. Confira: 

de Engenharia Militar 
Premiado: Eng. Eletr. Ronaldo 
Rodrigues Pelá e Eng. Aer. Diego 
Sadao Saito 

• PRêMiO litORal

Para: melhor aluno do curso de 
Engenharia de Infra-Estrutura 
Aeronáutica  
Quem premia: Empresa Litoral 
Engenharia de Desenvolvimento 
Premiado: 1º Tenente Engenheiro 
Anselmo da Silva Augusto 

• PRêMiO PROF. RENé  
MaRiE VaNdaElE 

Para: aluno do último ano de 
Engenharia Aeronáutica que tenha 
tido o melhor desempenho nas 
matérias dos Departamentos de 
Aerodinâmica e de Estruturas, nos 
dois anos profissionais  
Quem premia: Embraer 
Premiado: Antônio Bernardo 
Guimarães Neto

• PRêMiO PROF. RiCHaRd  
ROBERt WallauSCHEk 

Para: aluno do último ano de 
Engenharia Eletrônica que tenha 
tido o melhor desempenho nos dois 
anos profissionais  
Quem premia: Embraer 
Premiado: Giovanni Kock Bonetti

• PRêMiO dE HONRa aO MéRitO 
dO CONSElHO REgiONal dE 
ENgENHaRia dE SãO PaulO

Para: engenheiros classificados 
em primeiro lugar em cada uma 
das modalidades de engenharia 
oferecidas pelo ITA  
Quem premia: CREA-SP 
Premiados: Diego Sadao Saito 
— Eng. Aer.; Ronaldo Rodrigues 
Pelá — Eng. Eletr.; Christian 
Costa Spanger — Eng. Mec.-Aer.; 
Anselmo da Silva Augusto, 1º Ten 
Eng — Eng. de Infra-Estrutura 
Aer.; Jordan Guimarães Lombardi 
— Eng. de Comp.

• PRêMiO PROF. CElSO  
dE RENNa E SOuza 

Para: melhor aluno do curso de 
Engenharia de Computação 
Quem premia: PC Legal 
Premiado: Eng. de Comp. Jordan 
Guimarães Lombardi

• PRêMiO iNStitutO  
dE ENgENHaRia

Para: aluno de melhor desempenho 
geral dentre os formandos de 2007 
do ITA  
Quem premia: Instituto de 
Engenharia 
Premiado: Eng. Eletr. Ronaldo 
Rodrigues Pelá

• PRêMiO dE HONRa aO MéRitO 
dO MiNiStéRiO da dEFESa

Para: melhor aluno militar do ITA  
Quem premia: Ministério da Defesa 
Premiado: 1º Ten Engº Anselmo da 
Silva Augusto

O ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, no ITA
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Notícias das regioNais

No dia 23/02 foi comemorado o 
80º aniversário do colega Newton 
Soler Saintive (T50), em São Paulo, 
em festa organizada por sua família 
(leia entrevista na edição 79 de 
O Suplemento ou acesse www.
aeitaonline.com.br). A AEITA, 
convidada, foi representada por 
vários iteanos. Décio Fischetti (T60) 
leu uma mensagem encaminhada 
pelo presidente da associação, 
Fernando Coelho de Souza (T59). A 
homenagem da AEITA foi recebida 
com muito carinho e emoção pelo 
aniversariante, esposa e familiares, 
que não esperavam pela surpresa. 
Confira os melhores momentos:

Décio Fischetti entrega o livro 
Histórias para Contar... ao 

aniversariante. Abaixo, Saintive e 
sua esposa Elza

SP: Newton Saintive-80 anos

Da esq. para a dir.: Álvaro dos Santos Pereira (T69); Carlos Alberto de 
Moura (T69); Saintive e a esposa Elza; Toshiyuki Tatani (T69); Décio 
Fischetti (T60) – a turma que representou o ITA no aniversário

Os Encontros da Regional Rio estão de volta! Tem sido uma 
excelente oportunidade de:
a) encontrar os colegas de turma; 
b) fazer novos contatos com iteanos de outras turmas; 
c) participar de uma palestra sempre bastante interessante.

Inaugurando a programação de 2008, no dia 3 de abril, Luiz Perrone (T64), vice-
presidente da Brasil Telecom, falou sobre:
1) O Desenvolvimento da Carreira do Engenheiro do ITA
2) AS Experiências e Lições Aprendidas
3) O Modelo das Telecomunicações no Brasil

Estiveram presentes 20 iteanos e também o Prof. José Alberto Aranha, diretor do 
Instituto Gênesis PUC-Rio e convidados do Cesar Salim (T64), sócios de empresas 
incubadas (PV Inova e Silicon Strategy).

Acesse o site da AEITA Rio – http://aeita.rio.googlepages.com 

T64: Perrone, Ezequiel, Salim, Akeo, Leme LopesMarco Paulo (T95), Alencar (T76), Okada (T76), Sartorelli (T82), Akeo (T64)

Rio: Perrone (T74) fala sobre telecomunicações

Faro (T67), Tokoro (T65), Elchanan (T58), Marco Paulo (T95) e Perrone (T64)

E anime seus colegas de 

turma. ajude-nos a avisá-los, 

pois não temos os e-mails 

de todos. 

aPaREça!!!
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carta do presideNte

Iteanas e iteanos
 
A escrita desta carta foi curiosa. 

Comecei com os três parágrafos se-
guintes e a escrevi toda, com começo, 
meio e fim.

"Passou a ressaca da "inaugura-
ção", da novidade, de muitos e-mails. 
Reunimo-nos em São José dos Cam-
pos. Entendemos o que é a AEITA que 
responde e-mails, envia boletos de 
cobrança, faz um Suplemento e por 
aí vai. Ou seja, aprendendo como é a 
operação de uma associação. Agora, 
aprender a sua gestão. 

O processo de administração que 
nós, da Diretoria, estamos usando é 
quase todo via e-mail, em um Grupo. 
As notícias e preocupações são colo-
cadas para o Grupo e as respostas e 
questionamentos surgem. Com razoá-
vel rapidez chegamos a um denomina-
dor comum. O Sidney e o Tomas são 
mestres nisto. 

Comprovo que a AEITA precisa de 
sólida base em São José dos Campos. 
É lá que ela existe e opera. Podemos 
rever e analisar assuntos, decidir, mas 
a ação se dá lá, na AEITA física. Ainda 
não sabemos ser totalmente virtuais. 
E eu não pretendo sê-lo."

Usando nosso processo de deci-
são, mandei a carta para todos pedin-
do comentários e sugestões. Vieram 

3ª Carta do Presidente AEITA
2008-2009 - 31/03/2008

com muitas críticas, algumas cobran-
ças e respeitando meu estilo. Uma das 
sugestões é que devia ser escrita na 
primeira pessoa.

O que me encantou foi a crítica 
solta, direta, livre. Descubro que é 
muito bom trabalhar com um grupo 
que pode criticar, comentar e sugerir 
numa boa. Tenho sorte mesmo, traba-
lho com gente ótima.

Pronto, posso continuar com esta 
nova carta, na primeira pessoa.

Sinto que ainda nos falta uma de-
finição mais clara e precisa do que é 
a estratégia da AEITA, 2008/2009. E 
sou cobrado por isto. A resposta é que 
ainda não foi feita. O que quero que a 
AEITA seja, não seja? Saber o sim e o 
não é que dá foco, direção.

Nossa operação tem que ser auto-
sustentável. Pagar as despesas que 
fazem a AEITA existir, com o que re-
cebemos.

Até março de 2007, recebemos 
cerca de R$100.000,00 de anuidade 
de 692 pagantes. Até este final de 
março, cerca de R$126.000 de 925 
pagantes. Que cresça, pois estamos 
prontos para que se pague a anuidade 
por cartão de crédito, e creio que em 
três parcelas! Estamos também con-
tribuindo para aumentar o crédito.

Queremos ter um ativo canal de 
comunicação com a nossa comuni-

dade por várias vias: e-mail, Carta do 
Presidente, Suplemento etc. Participo 
da Itanet e Itario. Muita informação e 
expectativa circulam. Uso-as quando 
posso.

Queremos responder rapidamente 
às solicitações que nos chegam. Mes-
mo que seja para dizer não, vamos 
dizer logo.

Pretendemos manter o Suple-
mento, o "Histórias para contar", 
melhorar - e muito - o site da AEITA e 
nosso BD. Queremos cooperar com 
o ITA, FCMF, o iteano no H8, o iteano 
formado, ...

Estamos reforçando a consulta ao 
AEITAOnline para as oportunidades 
profissionais. A página está sendo 
alimentada pelo Floriano Salvaterra 
(T93) e nossa secretária Luciana Aes-
same, ou qualquer um que as queira 
divulgar, via e-mail para a AEITA. Não 
temos ainda retorno dos resultados. 
Esta é uma forma de ajudar a custo 
baixo. Estamos na direção certa? 
Quem já usou este meio de buscar co-
locação? Vale a pena continuar com 
este esforço?

Não queremos ser intermediários 
entre iteanos e INSS. Não pretende-
mos oferecer serviços para os quais 
não temos $$$ ou que já são presta-
dos pelo CREA, Sindicatos dos Enge-
nheiros, Clubes de Engenharia, etc., 

pois esses têm muito mais recursos, 
inclusive governamentais.

Descrevi um pouco da direção que 
queremos e da que não queremos.

Por que não temos uma regional da 
AEITA em São José dos Campos? Não 
acredito, ainda, em AEITA totalmente 
virtual. Uma regional em São José dos 
Campos seria uma fonte de iteanos 
para continuar a AEITA. Preocupa-me 
a perenidade da AEITA. Uma regional 
forte é reforço para sua continuidade. 
O Carlos Teixeira (T74) está disposto a 
ajudar se aparecerem iteanos interes-
sados em topar este desafio.

Pedimos às turmas que nos per-
mitissem enviar para os seus grupos 
três e-mails "AEITA Informa" por mês, 
no máximo. A resposta até agora tem 
sido baixa.

Dia 17 de abril estarei em São Pau-
lo para participar das Assembléias da 
FCMF. Estreitar laços. Entender como 
AEITA e FCMF, juntas, atuarão em prol 
do ITA.

É isso aí. Há várias perguntas para 
as quais gostaríamos de respostas. 
Esperamos recebê-las.

Sugestões e críticas são muito 
bem vindas.

Até a próxima.
 

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008 /2009

PS 1 - O Paquito é como o Floriano, uma efervescência criativa. Ele se diz "O Aprendiz" e tem feito muitas sugestões nos vários assuntos. No Suplemento estreou 
de forma marcante. O Tomas que o diga.

PS 2 - Teve algumas sugestões que o Tomas e eu, os vovôs da turma, viajamos na maionese. Que continuem assim, precisamos desta criatividade dos dois.
PS 3 - O Tomas talvez comente a estréia do "O Aprendiz", no Suplemento, no próximo Suplemento. Tomas está com a peteca!
PS 4 - Um bom número é que enviamos, pelo correio, 149 livros das Histórias para contar, com custo de postagem de sete reais, por exemplar, para quem solicitou. 

Outros saíram via Regionais. Porque 149 é um bom número?
PS 5 - Cultura é algo muito importante. Neste momento, não é nossa prioridade. Somos tantos e deverá haver um iteano que carregará esta bandeira. Apoiaremos, 

incentivaremos, facilitaremos. Quem se apresenta?

A CV – Comissões de Viagens do ITA – faz parte da tradição 
desta escola há mais de 45 anos. Há 2 anos a CV foi legalmente 
formalizada como uma associação sem fins lucrativos. Com o 

intuito de angariar fundos para a viagem, a CV tem a seguinte atuação:

• EIFE – Encontro de Integração Faculdade Empresa: uma das maiores 
feiras de recrutamento do país.

• CV Cursos - aulas particulares, cursos e treinamentos específicos para 
o público de São José dos Campos. 

• CAPRO – enaltece o nome do ITA por meio da venda de artigos pro-
mocionais da escola.

CV 09 pede apoio
• CoEV – organização de encontro de turmas e eventos culturais.
• COEMP – busca de patrocínio junto a empresas.
• FUNDO CV – idealizado pela gestão atual, visa buscar recursos 

junto aos iteanos para patrocínio da viagem de forma que as 
pessoas que um dia usufruíram no passado contribuam com o 
futuro.

Investir na CV é também investir no desenvolvimento e forma-
ção da comunidade iteana! Para apoiar a CV, entre em contato com 
Marcelo Gomes através do e-mail: cv.presidente@gmail.com
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eNtrevista

ConHEçA MElHoR
Tercio Pacitti é engenheiro pelo 

ITA (Aerovias), primeiro aluno de sua 
turma de 1952, foi Professor e Reitor 
do ITA escolhido pela Congregação. 
MSc e PhD pela Universidade da Cali-
fórnia, Berkeley. Liderou a introdução 
da Informática no ITA, na Aeronáuti-
ca e na COPPE - URFJ. Entre outras 
funções, foi diretor do NCE - UFRJ 
(1975), Reitor do ITA (1982), diretor 
de Engenharia da Aeronáutica (1985) 
e presidente da Associação dos Di-
plomados da Escola Superior de 
Guerra (Adesg -1986). 

Ao se retirar da Aeronáutica, no 
mundo civil, foi presidente do Conse-
lho de Informática do Estado do Rio de 
Janeiro e pertenceu ao Conselho de 
Educação do mesmo Estado (1989). 
Em 1988, recebeu o título de “Pionei-
ro da Informática”, e em 1990, o de 
Cidadão do Estado do Rio de Janeiro, 
ambos concedidos pela Assembléia 
Legislativa do Estado citado. 

Atualmente, pertence à Academia 
Nacional de Engenharia e é assessor 
Científico de uma Software House Cor-
porativa. Recebeu o Prêmio Excelência 
em Software (1996), concedido pelo 
Centro Internacional de Tecnologia de 
Software (CITS) e, em 1998, a Grande 
Cruz do Mérito Científico, concedida 
pelo presidente da República.

Artigos, e sete livros publicados, 
dois no estrangeiro, entre eles “O 
Fortran” lido por mais de 1 milhão de 
pessoas na América Latina, em uma 
época pioneira.

Diversos prêmios na área de infor-
mática levam o seu nome, deu aulas 
magnas e conferências nas faculdades 
e o centro acadêmico da UniRio possuí 
seu nome, Brigadeiro Tércio Pacitti. Foi 
escolhido pelos alunos Paraninfo dos 
Engenheiros do ITA em 2007.

(Currículo feito pela Microsoft em 2008)

 
e-mail: pacitti@ibpinet.com.br 

Telfax: 21- 2539-6965
Tel: 21- 2527-5342

Página: www.geocities.com/leopacitti/ 

Pacitti (T52): sempre à frente de seu tempo

O Suplemento - Quais as diferen-
ças e semelhanças entre o engenhei-
ro t52 e o engenheiro t12?

tércio Pacitti - Assunto abrangen-
te. Por falta de espaço só menciono um 
aspecto. O engenheiro de 1952, mais 
setorizado, não tinha muitos empregos 
a escolher, o que trazia um pouco de 
insegurança. O ITA não tinha o nome de 
hoje. A Indústria Aeroespacial e suas 
subsidiárias teriam que ser construídas. 
Hoje os jovens iteanos já são solicitados 
ainda como alunos. Os engenheiros de 
2012 serão também assediados, porém 
terão que ser mais interdisciplinares. A 
tendência é a interdisciplinaridade, pois 
o conhecimento assim o exige.

O Suplemento - O sr. liderou a in-
trodução da informática no ita. Que 
avaliação o sr. faz da evolução da in-
formática no Brasil e no mundo, desde 
então?

Pacitti - A introdução da Informática 
no ITA foi devida a um grupo de pionei-
ros. Vocês me dão a oportunidade de 
citar alguns deles, caso minha memória 
não falhe. Eu estava em Berkeley apenas 
para obter o mestrado, enviado pelo Brig. 
Montenegro, e por feliz coincidência tive 
o eminente Prof. Harry Huskey (antigo 
presidente da Association for Computer 
Machinery) como meu orientador. Ele 
me orientou quanto à configuração do 
computador do ITA e deu uma força pa-
ralela na Fundação Ford e na IBM norte-
americana, ajudando a iniciativa do gru-
po de professores do ITA que pleiteavam, 
diretamente na Fundação Ford, recursos 
para aquisição de um computador para 
a escola. O grupo era assessorado pela 
IBM do Brasil pelos iteanos e amigos Gil 
e Waldecy. O Prof. Cecchini, então reitor, 
deu-me grande apoio, e ele mesmo foi 
aos EEUU formalizar a compra, e se não 
me engano, junto com o Prof. Tolle. Mui-
ta gente boa foi envolvida com o mesmo 
objetivo. Ainda possuo alguns documen-
tos da época. Tecnicamente a orientação 
do Prof. Huskey foi decisiva: o IBM 1620 
foi o primeiro computador de pequeno 
porte que possuía um compilador FOR-
TRAN eficiente. Os concorrentes ainda 
estavam no estágio do ASSEMBLER. 
E eu, felizmente, aproveitei o momento 
exato para começar a escrever o meu 
primeiro livro, o FORTRAN, que os mais 
antigos conhecem. Fisicamente a IBM 
do Brasil só viu o IBM 1620 quando ele 
estava instalado em São José dos Cam-
pos. Este computador nunca foi registra-

Ele foi um dos responsáveis pela introdução da Informática no ITA, há mais de meio século, e hoje, perto de completar 80 
anos, é especialista em TI, autor de livros nessa área, dentre eles “Paradigmas do Software Aberto”, uma tendência mundial. 

Tércio Pacitti, desde sempre, se mantém à frente de seu tempo. Leia a seguir a entrevista concedida a O Suplemento:

do no Brasil para fins contábeis pela IBM 
do Brasil, mas assim mesmo a empresa 
assumiu o suporte do computador. Épo-
cas pioneiras. O transporte para o Brasil 
deu origem a muitas historinhas... Quan-
to à evolução solicitada na sua questão. 
De 1953 para cá, testemunhei a época 
da Militecnologia, da Microtecnologia, 
e a época atual da Nanotecnologia. Em 
espaço seriam épocas do Kilo, Mega e 
Gigabytes. Foi um espanto o avanço! Já 
aguardamos para o futuro, os tempos da 
Pico e Femto tecnologias, e em espaço, 
Tera e Pentabytes. Já foram premiados 
alguns cientistas com o Prêmio Nobel, 
principalmente alguns físicos, nestes 
últimos assuntos. A Fotônica e a Com-
putação Quântica já estão tendo papel 
relevante para as novas mudanças de 
paradigmas. O Foton, o Quantum bit 
proporcionará o controle subatômico, 
que tornará a estrutura atômica, em uma 
caixa binária. Só Deus sabe o que aguar-
da o futuro nesta área do conhecimento. 
Com certeza vocês jovens a verão! 

O Suplemento - Seu último livro 
aborda aspectos do software aberto. 
Que perspectivas o sr. vê para essa 
área no Brasil e no mundo?

Pacitti - Os analistas gabaritados e 
os cientistas da computação adoram o 
software aberto, isto é, eles têm como 
acessar o código fonte. Eles detestam 
trabalhar somente com o código biná-
rio, ou seja, como se fosse uma caixa 
preta, feita por outros. Para o usuário 
simples, sem maiores ambições profis-
sionais, tanto faz o software ser aberto 
ou não. Eles querem apenas usá-lo, e 
não compreender a estrutura binária in-
terna, ou não, do software. Lembre-se 
de que existe um grande número de em-
presas que se contentam em somente 
usar o software, desde que tenham ple-
na garantia de funcionamento contínuo, 
de suporte, upgrade e novas versões. A 
tendência do mundo para aquelas Orga-
nizações de Excelência, que possuem 
desenvolvedores e pesquisadores de 
alto gabarito, é preferir o software aber-
to. Não confundir com o software free-
beer (que é gratuito). Este é um assunto 
muito polêmico e tratado politicamente, 
sem sustentação técnica. Para os mais 
curiosos recomendo que leiam o livro 
“Paradigmas do Software Aberto”, pu-
blicado pela Editora LTC, 2006.

O Suplemento - O sr. ainda traba-
lha com jovens na área de software 
corporativo? Como é (ou foi) esse tra-

balho, essa experiência?
Pacitti - Sempre gostei de trabalhar 

com jovens durante a minha vida pro-
fissional. Ainda trabalho com jovens de 
20 a 60 anos de idade. E foi, e é muito 
proveitoso. Exige de mim um trabalho 
extra: me atualizar constantemente para 
manter o respeito profissional. Isto exige 
que você procure saber os rumos da TI, 
pelo menos bisbilhotando os abstratos 
de trabalhos a nível mundial, inclusive 
os que os Prêmios Nobel estão fazendo 
nesta área. A parte tática e operacional 
(programação) fica por conta do jovem 
profissional, porém acompanho o que 
eles estão fazendo. O tempo da progra-
mação FORTRAN, para mim, já passou 
há muito tempo!!!

O Suplemento - Como educador, 
como o sr. vê a situação atual da edu-
cação brasileira?

Pacitti - Um esclarecimento: nunca 
freqüentei formalmente uma Escola de 
Educação. O que aprendi foi provenien-
te da família e das instituições a que 
pertenci no passado, muito no ITA, e na 
grande Esquina da Vida. Baseado em 
minha visão, o processo educacional 
começa na família, onde se deve im-
plantar uma escala de valores, e os pais 
não devem ser apenas “bonzinhos”. Os 
pais deverão sempre corrigir, motivar 
os filhos, principalmente com o bom 
exemplo. Como isto fazer, em uma so-
ciedade tão consumista, que cultua a 
demonstração de riqueza para atingir 
a felicidade? É uma questão que so-
mente a família poderá resolver. Lógico 
haverá outros componentes, filosóficos 
e religiosos, neste cenário. O Sistema 
Educacional Básico, seja privado ou 
estatal, deve ter bons professores, con-
venientemente remunerados, onde uma 
característica que é cultuada no ITA e 
em outras instituições de excelência 
deve existir: a seriedade. Você pode ter 
o melhor sistema, projeto ou progra-
ma, porém sem seriedade tudo fenece. 
Nada adianta o processo de inclusão di-
gital, se a cabeça das pessoas, o bom 
exemplo, as virtudes, o caráter não fo-
rem cultuados. Para mim, se o jovem 
é bem preparado profissionalmente e 
tem bom caráter, o progresso da Nação 
virá normalmente no futuro. Não exis-
te fórmula mágica prefixada. Se vocês 
tiverem paciência, leiam o livro “Cons-
truindo o Futuro Através da Educação”, 
Editora Thomson, 2003. Ok? Obrigado 
pela oportunidade.
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Espaço FCMFespaço FcmF

Rua Euclides Miragaia, 433, 80 andar, conjs. 803 e 804
Centro – São José dos Campos – SP

55 – 12 - 3923-2959
www.fcmf.org.br - email: fcmf@fcmf.org.br

A semente da indústria aeronáu-
tica brasileira foi plantada no início de 
1940, com a criação do Ministério da 
Aeronáutica, onde uma das missões da 
nova pasta era lançar as bases para a 
criação desta indústria e também ga-
rantir a formação de recursos humanos 
para fomentá-la. Surgia então em 1950, 
o Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
e na seqüência, em 1955, a criação do 
Centro Técnico de Aeronáutica, hoje 
Comando - Geral de Tecnologia Aero-
espacial. A meta era desenvolver aviões 
comerciais para transporte de carga e 
de custo reduzido. Em outubro de 1968, 
o primeiro avião produzido no Brasil, o 
Bandeirante, alçou vôo em São José dos 
Campos. Era obra de engenheiros for-
mados pelo ITA e da pesquisa do CTA.

40 anos depois a incubadora, In-

Empreendimento da FCMF se prepara para graduar as 
primeiras empresas de base tecnológica incubadas

cubaero - empreendimento da FCMF, 
se prepara para a graduação de suas 
primeiras empresas incubadas de 
base tecnológica, as quais contribui-
rão para o adensamento da cadeia 
produtiva aeroespacial ao mesmo 
tempo em que exibem uma amostra do 
esforço empresarial inovador que vem 
se avolumando no Brasil, enfrentando 
por vezes grandes dificuldades, mas 
capaz de mostrar resultados bastante 

concretos, mensuráveis e rentáveis. 
Se a contribuição das empresas 

brasileiras no desenvolvimento de 
tecnologias, que mudaram o curso da 
economia mundial ainda não alcançou 
a plenitude, as histórias de sucesso 
observadas na Incubaero apontam 
para potencial extraordinário que, se 
continuado, certamente contribuirá 
para que o país galgue degraus na 
escala mundial de competitividade, 
riqueza e eqüidade social.

A indústria aeroespacial de São 
José dos Campos começa a ganhar 
um novo grupo de empreendedores 
que planeja ocupar nichos de mercado 
pouco ou ainda inexplorados, possibi-
litando a ampliação da cadeia produti-
va do segmento no município.

Os empreendimentos da Incubaero, 

muitos ainda em fase de nascimento, já 
estão abrindo campos para pesquisa, 
geração de emprego e renda e devem se 
consolidar a médio e longo prazo.

Há novas janelas de oportunidade 
aguardando pela ação de espíritos ino-
vadores, e espera-se que os estudos de 
caso da Incubaero sirvam de inspiração 
para que potenciais empresários pas-
sem a considerar a inovação como um 
pilar de suas estratégias de negócios. 

Visite o site: www.incubaero.com.br
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CasdVest: campanha Adote um Aluno aprova 30
Dos 70 vestibulandos apoiados 

pela campanha “Adote um Aluno”, lan-
çada em novembro de 2007 pelo Casd 
Vestibulares, 30 foram aprovados em 
faculdades públicas em todo o Bra-
sil. A campanha teve como objetivo 
levantar fundos para o pagamento de 
inscrições de exames vestibulares dos 
alunos com dificuldades financeiras 
para arcar com essas despesas. Nes-
te primeiro ano, foram arrecadados R$ 
7.596,00. “Os resultados comprovam 
que o investimento de cada doador 
foi válido”, afirma Thiago Cardoso da 

Costa, diretor-presidente 
do CasdVest.

A campanha permi-
tiu que alguns estudan-
tes fossem beneficiados também com 
o pagamento dos custos de transpor-
te, hospedagem e alimentação, para 
realizarem os exames vestibulares fora 
de São José dos Campos.

Para Thiago, a iniciativa foi bas-
tante produtiva. “Nossos alunos pu-
deram prestar os exames vestibulares 
em mais faculdades públicas, o que 
aumentou as chances de eles serem 

aprovados”.
Este ano o CasdVest 

pretende ampliar a di-
vulgação e melhorar o 

processo de feedback para que mais 
pessoas venham a contribuir. O ano le-
tivo de 2008 teve início com 520 alunos, 
e o objetivo é colocar o maior número 
possível de estudantes em nível de com-
petição por uma vaga em faculdades 
públicas.

“Receber em nossa sede ex-alu-
nos do CasdVest, recém-aprovados 
no vestibular, e ver a alegria e a gra-

tidão que eles demonstram traz uma 
sensação inexplicável e contagiante 
em cada voluntário envolvido nessa 
iniciativa. Gostaríamos muito de divi-
dir este sentimento com aqueles que 
acreditam em nosso trabalho e cola-
boram para que ele prossiga em dar 
frutos”, conclui Thiago . 

O Casd Vestibulares está de por-
tas abertas durante todo o ano para 
aqueles que desejam conhecer melhor 
o trabalho da instituição. Acompanhe 
as atividades por meio do site www.
casdvest.org.br.

dEStaQuES

2º Lugar em Ciências da Computação - UNIFESP

2º Lugar em Odontologia - UNESP

2º Lugar em Engenharia Elétrica - UNESP

1º Lugar em Engenharia Mecânica - UNESP

3º Lugar em Engenharia Ambiental - UFSCAR

2º Lugar em Engenharia Hídrica - UNIFEI

aPROVaçõES EM 2007

18 aprovados na FUVEST

19 aprovados na UNICAMP

10 aprovados na UFSCAR

29 aprovados na UNESP

38 aprovados na FATEC, entre outras.

Total: 163 Aprovações em faculdades públicas

Design no Currículo do Curso de Engenharia
No evento ENGENHEIRO DO FU-

TURO, por ocasião do Sábado das 
Origens de 2007, tive a oportunidade 
de apresentar (sucintamente), minha 
sugestão para que seja estudada a in-
trodução da matéria Design no curso 
de Engenharia e em particular no ITA, 
instituição que sempre se destacou 
pela liberdade de currículo e perma-
nente atualização dos seus cursos.

Neste Suplemento, apresento uma 
versão mais detalhada do assunto, que 
parece inusitado à primeira vista, espe-
rando suscitar críticas, sugestões, as 
habituais reações dos conservadores 
e até (se for possível) alguns elogios. 
A reação dos presentes à assembléia 
foi aparentemente favorável.

dESigN
A palavra Design vem do latim “de-

signare”, designar. Designar um produ-
to, um componente, uma planilha, um 
software, um chip de computador, é 

criar algo que tenha uma determinada 
série de funções e contenha requisitos 
indispensáveis aos seus objetivos. 

Os puristas da Escola Bauhaus, 
Alemanha, pioneira na introdução do 
conceito, afirmavam que “a função faz 
a forma”. Mas é necessário lembrar 
que tanto a função quanto a forma va-
riam permanentemente com a ciência, 
a tecnologia, a estética, o marketing, a 
ecologia, etc.

Assim, um Designer precisa ter um 
espectro de conhecimentos muito mais 
amplo que um engenheiro. O engenhei-
ro é formado para simplesmente saber 
“como fazer”. O designer, quando cria 
um design, se preocupa em determinar 
como fazer, como será usado, vendido 
e consertado, no momento em que 
está criando um produto.

O design objetiva a perfeita intera-
ção “homem-produto”, em todas as 
hipóteses possíveis. O curso de Enge-
nharia é cartesiano, lógico, matemático, 

imutável. O Design parte desses requi-
sitos e ainda acrescenta humanismo, 
intuição, criatividade, marketing, psico-
logia, arte, estética (entendida como a 
soma de valores que caracterizam uma 
época, um momento).

Ainda assim, é bom lembrar, exis-
tem designs que resistem ao tempo e 
se mantêm como exemplos de bom 
design, em virtude da qualidade do 
designer. Um engenheiro com a ótima 
formação profissional proporcionada 
pelo ITA e com um curso de Design 
no qual principalmente aprenda o con-
ceito de Design, sem dúvida, será um 
profissional de primeira linha.

MatéRiaS BáSiCaS
O currículo de um curso de Design 

deve ser preparado por especialistas, 
mas para dar uma idéia do que con-
sidero primordial, vou enumerar algu-
mas matérias fundamentais: Ciência e 
Tecnologia, Psicologia (em particular, 

Psicologia da Forma e Psicologia da 
Cor), Marketing, Criatividade, Estética, 
Arte, Ecologia, Semiótica (linguagem 
dos signos, das imagens que estão 
em nossa volta e na nossa memória), 
Comunicação (incluindo português, 
sim; já tentou entender um manual de 
instruções preparado por alguns cole-
gas engenheiros?)

Tom Peters, o famoso escritor, 
guru de administração e consultor, 
afirmou que “O Design é tão impor-
tante que deveria fazer parte do Pla-
nejamento Estratégico das empresas”.  
Em outras palavras, o Design de uma 
empresa é muito mais amplo que a fa-
mosa “Missão”, que nada mais é do 
que uma lista de intenções.

O assunto é muito amplo e cativan-
te. Merece um estudo sério e objetivo, 
para realmente prepararmos os enge-
nheiros do futuro. Aliás, o futuro é agora!

Décio Fischetti (T60)



ita iNForma

O Suplemento - Quantos alunos de pós-
graduação o ita tem hoje? Como estão 
distribuídos nos cursos oferecidos?
Homero Santiago Maciel - Nos Programas 
de Pós-Graduação Stricto Sensu do ITA es-
tão matriculados 1182 alunos, sendo 533 
em Mestrado, 366 em Mestrado Profis-
sional e 283 em Doutorado. Estes alunos 
estão distribuídos em quatro Programas 
discriminados  em Áreas de Conhecimento 
- 1) Aeronáutica e Mecânica – Aerodinâ-
mica, Propulsão e Energia; Mecânica dos 
Sólidos e Estruturas; Física e Química dos 
Materiais Espaciais; Produção; Sistemas 
Aeroespaciais e Mecatrônica; Mecânica e 
Controle do Vôo; Infra-Estrutura Aeronáuti-
ca. 2) Eletrônica e Computação – Disposi-
tivos e Sistemas Eletrônicos; Informática; 
Microondas e Optoeletrônica; Sistemas 
e Controle; Telecomunicações. 3) Infra-
Estrutura Aeronáutica – Infra-Estrutura de 
Transportes; Transporte Aéreo e Aeropor-
tos. 4) Física – Física Atômica e Molecular; 
Física Nuclear; Física de Plasmas. 
O Suplemento - as vantagens de se fazer 
a graduação no ita já são bastante co-
nhecidas. Que vantagens você citaria no 
caso da pós-graduação?
Homero - Em recente pesquisa mediante 
questionário de avaliação, junto ao corpo 
discente da pós-graduação, sobressaiu a 
“competência dos professores” como um 
dos pontos fortes. Esse dado demonstra 
que o nosso professor transfere à pós-gra-
duação o mesmo padrão de ensino que ele 
ministra na graduação. Reflete também, de 
forma geral, a satisfação dos alunos com 
respeito à orientação e formação científica 
que recebem dos seus professores/orienta-
dores. Por outro lado, a chancela do ITA já 
confere ao mestre ou doutor um prestigioso 
“selo de qualidade”, associado à singular 
reputação do ITA no cenário educacional 
brasileiro e, prestigioso também, face aos 
atuais conceitos, de bom a excelente, con-
signados pela Capes aos nossos cursos de 
pós-graduação. Dessa feita, temos seguido 
um planejamento estratégico conducente 
a uma continuada conquista dos espaços 
que a instituição deve ocupar para traduzir, 
no segmento da pós-graduação e pesquisa, 
um padrão de qualidade compatível com o 
nível de excelência que há muito se exibe 
na graduação do ITA. Nessa perspectiva, 
já se evidenciam indicadores de uma pós-
graduação consolidada e forte como a dis-
tinção do ITA, ocupando o topo do ranking 
nacional de produtividade em pesquisa 
(Folha de São Paulo – 14 de Janeiro de 
2008). Conceitos da avaliação Capes, infra-
estrutura de pesquisa, projetos de grande 
abrangência científica e tecnológica, grade 
escolar atualizada, experiência e dedicação 
dos professores são fatores ou vantagens 
que já colocam o ITA no foco do interes-
se dos talentos que desejam fazer a pós-
graduação.
O Suplemento - Como os cursos estão 
avaliados pela CaPES?
Homero - A avaliação ocorre anualmente e 
é feita por comitês constituídos por pares 
externos. A cada fim de triênio (o atual vai 
de 2007 a 2009), são consignados os con-
ceitos dos cursos para o triênio seguinte. 
Numa escala que vai até sete, os cursos 
credenciados são aqueles que recebem 
conceito três ou superior. A cada avaliação 
sobe o nível de exigência com relação aos 
indicadores de desempenho como produ-
tividade científica, n° de alunos formados, 

A Pós em ascendência

qualificação dos professores, grade curri-
cular, áreas de concentração, visibilidade 
internacional dos Programas, projetos, 
distinções, etc. Em sendo comparativa, 
a avaliação segue escala de exigência 
crescente concomitante com o avanço da 
pós-graduação brasileira, valendo citar o 
extraordinário aumento da produção cien-
tífica brasileira que cresceu 9 vezes (no 
mundo como um todo apenas dobrou) e 
a formação de doutores que se multiplicou 
por 10, nos últimos 20 anos. Os Progra-
mas oferecidos pela Pós Graduação do ITA 
exibem atualmente os seguintes conceitos: 
Engenharia Aeronáutica e Mecânica - con-
ceito 6 , Engenharia Eletrônica e Compu-
tação - conceito 5, Física - conceito 4, e 
Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica 
- conceito 4. O mestrado profissional em 
Engenharia Aeronáutica tem conceito 5, 
que é o teto para Programas que não têm o 
doutorado. Este conjunto mostra que atin-
gimos nível de excelência (conceito 6) na 
nossa pós-graduação mas que temos ain-
da degraus a alcançar em algumas áreas. 
O Suplemento – O número de alunos de 
pós-graduação tem crescido? Qual a sua 
avaliação?
Homero - Após uma fase de forte cresci-
mento do alunado (veja quadro), afigura-
se no momento uma inflexão em direção 
a um patamar em torno de 750 alunos em 
mestrado e doutorado, compatível com 
uma média de 6 alunos por orientador, o 
que atende política deliberada pelo Conse-
lho de Pós-Graduação e Pesquisa (CPG). 
É auspicioso notar que o corpo de douto-
randos continua crescendo e as projeções 
indicam que dentro de mais um triênio 
alcançaremos números iguais de mestran-
dos e doutorandos, o que é sinal de que a 
pós-graduação se fortalecerá mais ainda.
O Suplemento - Existe a idéia de se ins-
talar um H8-d para abrigar os alunos de 
pós. Como você vê essa idéia?
Homero - Nosso planejamento contempla 
medidas para reduzir as assimetrias que 
existem entre as condições de apoio ofe-
recidas para estudantes de graduação e 
de pós-graduação do ITA. Nesse sentido, 
um alojamento de 120 vagas, que seria o 
H8-D, para acolher uma parcela seleciona-
da dos estudantes de pós-graduação con-
tribuiria sobremaneira para esse objetivo. 
É notória a importância que as instituições 
universitárias de maior renome na Europa 
e EUA dão a esse apoio quando oferecem 
alojamentos em seus campi para alunos 
iniciantes, pós-graduandos e pesquisa-
dores visitantes. Alunos de graduação e 
pós-graduação do ITA convivendo em alo-
jamentos situados no mesmo campus do 
CTA teriam condições de maior integração, 
favorecendo o florescimento de sinergias 
positivas entre os dois segmentos educa-
cionais do Instituto. Havemos de convir 
que a força da graduação do ITA se sus-
tenta essencialmente na alta competência 
dos graduandos. No mesmo sentido, para 
aprimorar a excelência da pós-graduação, 
devemos atentar para a atração de melho-
res talentos para o corpo discente, o que 
passa pela nossa capacidade de com-
petir por candidatos também cobiçados 
por outras instituições congêneres. Estes 
candidatos, naturalmente, tomam como 
parâmetro de decisão as vantagens com-
parativas oferecidas pela instituição que 
escolhem para  fazer pós-graduação. O 
H8-D certamente se apresentaria como 

um singular diferencial nesse processo de 
escolha pelos candidatos. Com a disponi-
bilidade deste alojamento, miramos atrair 
os próprios egressos da graduação do ITA 
que poderiam perceber, na possibilidade de 
continuar residindo no campus, um grande 
incentivo para ingressar na pós-graduação 
do ITA. Graduados do ITA, dadas suas 
altas habilidades intelectuais, trariam um 
enorme impacto para o patrimônio intelec-
tual do corpo discente da pós-graduação, 
na eficiência dos Programas e consequen-
temente nos conceitos dos nossos cursos. 
A reclamada integração entre alunos de 
graduação e de pós-graduação seria muito 
favorecida e a convivência nas salas de 
aula e laboratórios de pesquisa promoveria 
condições para uma saudável ambiência 
acadêmica permeando os dois segmentos 
educacionais da instituição.
O Suplemento - Você. tem informações 
sobre a trajetória dos alunos que fizeram 
doutorado no ita? Para onde eles foram? 
alguns trabalham com pesquisa no Brasil? 
Homero - Uma apreciação da lista dos 
mais recentes 40 doutores egressos dos 
Programas de pós-graduação do ITA in-
dica que a grande maioria, mais de 90%, 
está trabalhando em instituições de ensino 
e pesquisa. Uma pequena parcela, menos 
de 10%, está em empresas e alguns pou-
cos estão no exterior. Esta análise reflete 
o perfil geral da distribuição dos doutores 
no Brasil, apurado pela Capes, que mostra 
uma ínfima inserção de doutores nas em-
presas. As medidas oficiais para reverter 
esse quadro, isto é, dirigir mais pesquisa-
dores-doutores ao setor empresarial brasi-
leiro, são ainda recentes para se perceber 
qualquer alteração substancial. Porém, 
a meu ver, atuais políticas das agências 
de fomento à pós-graduação, voltadas a 
essa questão, podem levar, dentro de al-
guns anos, a uma maior concentração de 
doutores nas empresas, como ocorre nos 
países mais desenvolvidos. 
O Suplemento - a pós-graduação, na área 
de Engenharia é hoje um aspecto funda-
mental na carreira do engenheiro, mesmo 
ele tendo feito graduação no ita?
Homero - Dados estatísticos disponibili-
zados pelo Cnpq e Capes mostram que 
estão sendo formados, por ano, próximo 
de 11.000 doutores no Brasil (26.000 na 
Alemanha), dos quais apenas 13% são da 
área de Engenharia. Esta pequena porcen-
tagem, no caso brasileiro, pode significar 
que a pós-graduação stricto sensu não é 
fundamental para o graduado em Engenha-
ria, exceto se sua pretensão for um futuro 
ingresso em carreiras de ensino superior e 
pesquisa, para as quais os concursos ge-
ralmente exigem o título de doutor. Contribui 
para essa adversa estatística, sobretudo, a 
menor valorização do título de doutor para o 
progresso da carreira profissional em em-
presas brasileiras. Temos muito poucos ite-
anos na pós-graduação do ITA, atualmente 
apenas 20, entre os quase 800 matriculados 
em mestrado e doutorado. Engenheirandos 
iteanos são assediados precocemente por 
empresas e não encontram incentivo para 
seguir no mestrado e doutorado no ITA, 
pois significaria deixar o H-8 e morar na 
cidade tendo como remuneração apenas 
uma bolsa de pós-graduação. Incentivos 
como o citado alojamento H8-D e projetos 
que possam trazer bolsas com remunera-
ções diferenciadas para pós-graduandos 
de distinta capacidade intelectual poderiam 

definitivamente aumentar o ingresso de itea-
nos na pós-graduação. Vale aqui mirarmos 
o exemplo do Instituto de Tecnologia de 
Tókio - ITT, onde mais de 60% dos gradu-
ados prosseguem nos programas de mes-
trado da instituição. Por outro lado, temos 
uma clara percepção de que, assim como 
no mundo desenvolvido, também no Brasil 
a pós-graduação fará parte essencial da 
formação continuada do engenheiro. Nesse 
contexto, ao ITA será aberta uma ampla ja-
nela de oportunidades para selecionar gra-
duados com vistas à formação dos mestres 
e doutores nas áreas de conhecimento 
da Engenharia e outras próprias de nossa 
atuação como aeronáutica, aeroespacial, 
mecânica, computação, ,eletrônica, física e 
infra-estrutura aeronáutica.
O Suplemento – Quais os planos e pers-
pectivas para a pós-graduação do ita?
Homero – “A pós-graduação é a maior re-
alização da educação brasileira em toda a 
sua história”. Parafraseando esta assertiva 
de Cláudio de Moura Castro, em seu livro 
Crônicas de uma Educação Vacilante – Ed. 
Rocco, não seria por demais pretensioso 
afirmar que a graduação do ITA é a maior 
realização do ensino de Engenharia no Bra-
sil, nas áreas em que atua. A graduação do 
ITA sempre logrou destaque nas avaliações 
do MEC e seu legado é extraordinário quan-
do se avaliam os avanços promovidos pela 
atuação do seu alumni nos diversos setores 
ligados à educação, ciência e tecnologia na-
cionais. É neste contexto de uma graduação 
excelente e de uma exitosa pós-graduação 
brasileira, que o ITA adentrou o século 21 
demonstrando sua forte vocação para a 
pesquisa e pós-graduação. A pós-gradua-
ção stricto sensu se nutre na fronteira do 
conhecimento e tem caráter de dimensão 
transversal, em que todas as atividades 
educacionais são concebidas pressupon-
do que a pesquisa esteja presente, impli-
cando no domínio de procedimentos e na 
formação de novas atitudes acadêmicas. 
A pós-graduação, neste novo século, tem 
no professor-pesquisador o protagonista 
por excelência, a moldar a modernidade da 
instituição acadêmica, a fazer expandir suas 
fronteiras sob a dinâmica e ordenamento 
próprios da sociedade do conhecimento 
que nutre nosso mundo globalizado. Este 
professor moderno mantém-se em contí-
nuo aperfeiçoamento científico e intelectual 
e multiplica suas forças e competências ao 
acolher orientados e tecer parcerias, crian-
do ao seu redor as unidades celulares mul-
tiplicadoras de ações, estabelecendo novos 
laços e novas relações em nível nacional e 
internacional. Enfim, não apenas ministra 
aulas mas amplia o patrimônio intelectual e 
orçamentário da instituição ao atrair talen-
tos e conquistar aporte de recursos para 
seus projetos, tornando-se assim o princi-
pal agente da sustentabilidade da instituição 
e da legitimidade de sua qualidade educa-
cional. Nosso plano para a pós-graduação 
não é outro senão a busca da excelência, 
animus sempre presente a nortear os des-
tinos da instituição. A redução das assi-
metrias entre os segmentos da graduação 
e da pós-graduação é paradigma central 
do nosso planejamento estratégico. Nossa 
perspectiva é de um encontro de qualidade 
da graduação e da pós-graduação, quando 
se promoverá um “salto quântico” elevando 
o ITA à condição de instituição expoente não 
apenas na formação de engenheiros mas 
também de cientistas para o Brasil.

Alcançar um padrão de qualidade que se aproxime do nível de excelência que há muito se exibe na graduação é uma das diretrizes 
estratégicas da pós-graduação do ITA. Nesse sentido, o trabalho de toda a equipe, coordenada pelo Prof. Homero Santiago Maciel 

(T74), tem sido constante e incansável. Em entrevista a O Suplemento, ele apresenta as ações que têm sido desenvolvidas visando o 
crescimento dessa área do Instituto. Leia mais sobre o assunto no AEITA Online – www.aeitaonline.com.br

Alunos Matriculados na Pós-Graduação (1999 - 2008)
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Estritamente falando, networking 
significa “rede de trabalho”, ou “rede de 
contatos”, ou ainda “rede de relaciona-
mentos”. Mas talvez seja mais fácil defi-
nir networking pelo que ele não é: 
a) A “galera”: Networking não tem nada 

a ver com amizade, é uma relação 
puramente profissional. Uma espécie 
de “toma lá, dá cá”, em que alguém 
ajuda outrem já antevendo o dia em 
que poderá solicitar a retribuição da 
gentileza. Amigos não cobram fa-
vores, enquanto integrantes de uma 
rede de contatos dependem disso. 

b) Mailing: Quem vive mandando men-
sagens via e-mail para um grupo de 
pessoas e recebendo outras em tro-
ca, não tem um networking, mas ape-
nas uma relação informal, do tipo que 
vários freqüentadores de uma mes-
ma churrascaria teriam. Networking 
pressupõe “auxílio profissional”, e 
não apenas “interesse comum e sem 
obrigação recíproca”. 

c) Agenda: Ao conseguir os nomes e os 
cargos dos principais dirigentes de 
uma longa lista de empresas, muita 
gente imagina que descobriu o mapa 
da mina do networking. O entusiasmo 
se frustra rápido, quando não se rece-
be nenhuma resposta para um pedido. 
Isso ocorre porque aí faltou um in-

grediente básico do networking: o co-
nhecimento mútuo. 

Através de um networking bem es-
truturado, você pode: encontrar clientes 

Networking e linkedin: Ferramentas de Engenharia Social no Espaço Virtual
em potencial, fornecedores, especialis-
tas em algum tema, e principalmente ser 
encontrado; procurar oportunidades de 
trabalho, e anunciar as que você tem 
disponíveis; descobrir conexões que 
ajudem a fechar um negócio; ser apre-
sentado a outros profissionais através 
dos seus contatos.

E como se constrói um bom ne-
tworking? O ideal é começar por pesso-
as conhecidas, como os colegas de es-
cola; a maioria desconhece o paradeiro 
de 95% de seus ex-colegas.

Freqüentar ambientes públicos onde 
pessoas com bom trânsito nas empresas 
(isto é, as que já têm um bom networking) 
costumam dar as caras, como seminá-
rios, feiras e eventos, é importante. Nes-
ses locais, o assunto principal é sempre 
menos importante que o coffee break. E 
principalmente tendo paciência.

Uma vez iniciado o processo de 
construção do seu networking, pode-se 
pensar em utilizar uma ferramenta dedi-
cada. Os relacionamentos no universo 
virtual têm se tornado uma importante 
fonte de contatos, mas as ferramentas 
virtuais não são equivalentes. As listas de 
discussão, por exemplo, já existem desde 
antes da popularização da Internet, e con-
tinuam sendo muito usadas pelos profis-
sionais, mas têm utilização limitada. Já 
as redes de engenharia social, invenção 
mais recente, funcionam como uma mes-
cla entre fórum, lista de discussão e site 
pessoal. A explosão do Orkut no Brasil é o 

melhor exemplo do poder da engenharia 
social. Mas a mistura do perfil pessoal e 
profissional acaba deixando o site pouco 
recomendável para marketing profissio-
nal. O Orkut é uma boa ferramenta para 
fazer amigos, convidar para festas, mas 
não necessariamente para networking. 

Longe do espírito voltado ao lazer, o 
LinkedIn permite criar uma rede de con-
tatos profissionais, facilitando a busca 
de referências e indicações. O serviço 
também é útil para manter contato com 
ex-colegas de faculdade e de trabalho, 
além de trazer recursos interessantes, 
como avisos por e-mail de mudanças de 
dados dos contatos. Eu, por exemplo, 
conto com 157 amigos em minha base 
e, com isso, consigo acessar mais de 
14.000 mil participantes desta rede uti-
lizando somente um contato. Acionando 
os contatos de meus contatos, alcanço 
mais de um milhão de profissionais.

No momento em que escrevo, há 
quase 100 mil brasileiros entre os mais 
de 15 milhões de usuários do LinkedIn, 
e o número vem crescendo dia após dia. 
Certamente quando vocês estiverem len-
do este artigo este número já cresceu: 
mais de um milhão de profissionais se 
cadastram a cada mês. Esta ferramenta 
começa a ser usada por empresas de se-
leção de profissionais, pelos que procu-
ram emprego, por quem quer prospectar 
mercados ou simplesmente por aqueles 
que querem trocar informações e conse-
lhos profissionais. É um ótimo ambiente 

para expor suas capacidades ou buscar 
prestadores de serviços, por exemplo.

Assim como o Orkut, este também é 
um sistema de uso gratuito, por enquanto. 
Mas aqui o acesso é mais controlado. Não 
se pode, por exemplo, enviar mensagens 
para conhecidos de amigos seus sem que 
estes lhe dêem permissão. O LinkedIn é 
também um ótimo espaço para divulga-
ção do seu currículo. Mas cuidado: ele 
deve ser ainda mais objetivo que uma peça 
escrita, destacando apenas as empresas 
em que trabalhou, os cargos que ocupou 
e as principais graduações, sem des-
crever demais cursos e outros detalhes.

E a AEITA já está presente no Linke-
dIn: através do link https://www.linkedin.
com/e/gis/1187/156F6438EEDD/ , todos 
podem entrar para o grupo da AEITA, e 
começar a construir sua rede de conta-
tos. Os que já tem seu perfil cadastrado 
podem simplesmente acessar o link e 
entrar para o grupo. Muita gente não tem 
respondido aos convites de inscrição no 
LinkedIn por medo de contaminar seus 
computadores com vírus, por falta de fa-
miliaridade com o tema, ou por simples 
preguiça, mas vale a pena usufruir desta 
tecnologia. Estruturar um networking é 
como construir uma casa: primeiro, os 
alicerces. E o momento ideal para come-
çar é quando não se está desabrigado. 

Rodrigo Escobar nunes 
rodrigo@escobar.com 

http://www.linkedin.com/in/ronin

artigo



Grid de largada

Os brasileiros conseguiram 
um segundo e dois terceiros 
lugares no primeiro campeona-
to sul-americano de vôo a vela 
realizado de 20 de janeiro a 2 
de fevereiro em Adolfo Gonza-
lez Chaves, a 450 km ao sul de 
Buenos Aires.

A competição foi disputada 
em duas classes, com a parti-
cipação de 80 pilotos, sendo 
8 brasileiros, 4 chilenos e os 
demais argentinos, (exceto 
um sueco, dois italianos, e um 
americano que competiram 
hors concours).

Um dos terceiros colocados 
brasileiro foi o nosso colega 
João Alexandre Widmer (Batata) 
(T72) Para mais detalhes aces-
se http://www.chavesplanador.
blogspot.com/

 Widmer com 
sua equipe 

(esposa e 
filho), no 

pódio

Por Francisco Galvão

humor à vela

Vôo a Vela na argentina

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 ___/___/___

A “Texas Brasileira”
Não faltaram em nossos pousos 

em campeonatos dentro ou fora de 
pistas, recepções calorosas e agradá-
veis (veja as recepções hostis na edi-
ção 79 de O Suplemento). Certamente 
nenhuma como aquela descrita na re-
vista “Soaring”, em que um piloto na 
Califórnia pousou no campo de golfe 
de uma colônia de nudismo.

Convidado a participar do jantar 
com os “naturalistas”, ainda durante o 
banho de chuveiro, tomou a corajosa 
decisão de entrar na “onda”. Ao descer 
as escadas, nu em pêlo como quando 
nasceu, foi recebido por com uma ca-

lorosa salva de palmas! Em respeito a 
ele, todos em torno da mesa, estavam 
totalmente vestidos.

Não, eu não tive que me despir 
quando, tentando completar uma 
prova em Bauru, tive de pousar meu 
“Urupema” na pista de Lençóis Paulis-
ta, em pleno churrasco de domingo.

Notando um movimento aéreo 
um tanto inusitado para uma pe-
quena cidade sem controle de trá-
fego, anunciei meu pouso pelo rádio 
em várias freqüências, sem obter 
qualquer resposta. Esta só veio no 
chão, na forma de um caneco de 

alumínio com chope geladíssimo, 
recebido assim que abri a cabina.

Quem o oferecia era o Simeoni, o 
“Careca”, que tal como eu, aprendera 
a pilotar, “solando” nos velhos J3 de 
sapata do Aeroclube de Botucatu em 
1960. Agora, além de piloto, fazen-
deiro, decidira transformar Lençóis na 
Texas do vôo brasileiro, patrocinando 
tudo que voasse, e ele mesmo, pilo-
tando tudo que saísse do chão!

Foi um reencontro e tanto. No céu 
passavam T-6 fazendo piruetas, ul-
traleves de todos os tipos e formatos 
enquanto que pára-quedas coloridos 

se despejavam de um velho “Beech 
B”, o vulgo “mata sete”! Um pôr-do-
sol de dourado e rosa completava 
aquela paisagem inacreditável. 

E tomando chopes, saboreando 
uma tenra picanha, e relembrando 
“causos”, que só os que voam sabem 
apreciar, já não mais me lembrava da 
prova que não completara. Ali estava 
a essência do vôo de navegação em 
planador. O eterno inesperado. E era 
bom. MUITO BOM!

Como, assim espero, será o nosso 
reencontro um dia no Texas do além, 
saudoso Simeoni.

Notícias das turmas

Presentes ao evento, 
incluindo os que 
estavam no banheiro 
na hora da foto oficial

O papo foi 
animado do 

começo ao fim

Bittar discorrendo sobre a PL 29/2007 - 
“organização e exploração das atividades 

de comunicação social eletrônica”
Liliete, Elisa, Bete, Aleixo, Nadia, 

Mena, Vera, Dete

Encontro da T71
Veja fotos da reunião, realizada em janeiro 
no Bar Murimarelo, em São Paulo:


