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E mais

O primeiro laboratório brasileiro voltado para a pesquisa de estruturas leves 
em aviação – no Parque Tecnológico de São José dos Campos – deverá 

começar a operar em janeiro de 2010. Pág. 9

Você conhece a Academia Iteana 
de Letras? A Genealogia Iteana? 
A Geografia Iteana? Por acaso 

já consultou o Manual do Iteano 
Festeiro, ou o ITA Gourmet, ou ainda 

o Glossário dos Iteanos? Informações 
interessantes, úteis e bem humoradas 

sobre esses assuntos podem ser 
encontradas no wikITA, o site 

interativo wiki da AEITA. Pág. 7

“A relevância da engenharia para o 
cumprimento da missão do Comando da 
Aeronáutica” foi o tema da Aula Magna de 

2009 do ITA, ministrada no dia 5 de março pelo Comandante da 
Aeronáutica, Ten. Brig. do Ar Juniti Saito. Pág. 8

Vista do Parque Tecnológico de São José dos Campos

São José terá laboratório
de estruturas leves

Brig. Juniti Saito 
ministra Aula Magna

Apoio à Embraer 
tem repercussão inédita

A pedido da CV-10, Floriano 
Salvaterra (T93), diretor 
administrativo adjunto da 
AEITA, enviou a O Suplemento 
um relato sobre sua viagem 
à Europa. O objetivo é 
divulgar junto aos possíveis 
patrocinadores e apoiadores 
essa tradicional atividade 
dos engenheirandos do 
ITA, conscientizando-os da 
importância dessa experiência 
para a formação profissional 
e pessoal dos alunos. Pág. 6 T93 se prepara para embarcar

wikITA
Fo

to
: R

on
al

do
 C

ru
z

Em
br

ae
r

A Carta do Presidente de 11 de março, que se 
transformou em “Um Manifesto dos Engenheiros 
do ITA”, em apoio à Embraer, repercutiu de forma 
inédita na comunidade iteana. Mais de 30 colegas 
enviaram mensagens ao presidente da AEITA, 
Fernando Coelho (T59) – a maioria maciça 
apoiando a iniciativa. Págs. 2, 3, 4 e 5.
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AEITA fecha parceria com a CV
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seCretaria

ViVências aeronáuticas
“Estou enviando esta mensagem com a espe-

rança de vê-la publicada na seção Cartas e Farpas. 
Vejam que aquela seção não oferece um endere-
ço específico para os leitores e sendo uma seção 
aberta ao público, isso é uma falha. Bem, vamos à 
mensagem. Quando iniciei o ano letivo no ITA , em 
1969, adquiri a fama de 'mocado'. Meus colegas 
diziam que eu estudava escondido durante a noite, 
embaixo dos lençóis, por ter vergonha de 'meter 
gagá' em público. Sempre achei que aquela fama 
era injusta e acreditava, não merecida, pois não 
não me via como um tipo introvertido. Porém, ago-
ra, 40 anos depois, vejo que realmente sou um tipo 
‘mocado’. Apesar de ser leitor desse Suplemento 
há vários anos, sempre me mantive 'mocado', fa-
zendo assim justiça à minha velha fama. Os meus 
colegas de turma viram em mim uma característica 
psicológica que eu mesmo não sentia, a introver-
são. Hoje desejo apenas congratular o colega Fran-
cisco Galvão, que não conheci pessoalmente, por 
suas interessantes crônicas sobre as aventuras e 
histórias vividas pela turma amante dos planadores 
e aeromodelismo. Para mim é a seção mais aguar-
dada do Suplemento, escrita com a simplicidade e 
naturalidade das recordações que forjam uma boa 
literatura. Continue assim. Galvão!”

João Hanna (T73)

Manifesto eMbraer
“Sinto-me como na música do Milton Nascimen-

to, com aquela sensação de que é como se eu próprio 
a tivesse escrito, tamanha a minha identificação com 
seu conteúdo. Parabéns, e obrigado por representar-
nos de forma tão serena, segura e coerente. Um abra-
ço e minhas saudações iteanas”

Emanuel Demaria (T91)

“Prezado Fernando, parabéns pela iniciativa 
de ter dado o nosso apoio à Embraer, através de 
“Um Manifesto dos Engenheiros do ITA”. Estou de 
pleno acordo com este, pois a Embraer é uma con-
seqüência do ITA, e precisa ser defendida contra 
ações estatizantes, principalmente dos sindicatos 
e de juízes e outros, que nunca souberam o que é 
fazer dinheiro nas empresas privadas, de um modo 
geral. Estes agressores da democracia têm os 
seus polpudos salários em suas contas, em dias 
certos ao longo da vida, dinheiro este de origem 

de escorchantes impostos pagos pela coletividade 
industrial e empresarial, de nosso país. Mais uma 
vez, parabéns. Saudações Iteanas”

José Francisco Lopes (T58)

“Fernando Coelho de Souza, o ex-mineiro! (...) 
Fico orgulhoso de ver o presidente da nossa AEITA 
liderar esse manifesto a favor da Embraer. Eu tenho 
tido a oportunidade de acompanhar o crescimento 
dessa magnífica empresa e voar com alguma fre-
qüência em seus aviões, agora mais presentes mo 
mercado brasileiro. Confesso que, no início, eu era 
cético. Uma vez o Guido Pessotti me disse que ia 
fazer um avião comercial, junto com aquela turma 
toda que você bem conhece. Eu olhei para o Guido, 
pensei um pouco e, dadas as suas loucuras no ae-
roclube, achei que esse avião, se voasse, não me 
teria como passageiro... É verdade que esse meu 
comentário ao Guido tinha o componente maior da 
brincadeira entre iteanos, mas eu estava redonda-
mente enganado, fruto talvez de um preconceito 
de não acreditar nos nossos talentos e na força da 
escola de vida chamada ITA. A Embraer foi criada, 
implantada como estatal, gerou frutos incríveis mas 
perdeu competitividade exatamente por ser estatal. 
Hoje é essa magnífica empresa global, que sofre 
as turbulências da crise global até por ter o ônus 
de vender quase toda sua produção ao exterior. (...) 
Eu lembro dos cortes na Embraer em 2001, após 
os atentados aéreos nos Estados Unidos. Foram 
doloridos, mas necessários. Pois bem: hoje, em 
2009 pós cortes, a Embraer está ainda bem maior 
em nível de emprego do que estava em 10 de se-
tembro de 2001. Se tivesse sido paternalista então, 
talvez ela não existisse hoje como a conhecemos 
e nos orgulhamos. Sua posição é impecável, Fer-
nando! Parabéns mesmo. Aliás, sua gestão à frente 
da AEITA vem sendo impecável, ou quase... Você 
ainda nos deve uma visita à Regional Paraná, que 
anda meio devagar. Venha nos visitar, você será 
recebido com honras de um nobre veterano que 
dignifica a classe dos engenheiros do ITA.

Eduardo Guy de Manuel (T64)

Excepcionalmente, devido à repercussão inédita da 

Carta do Presidente em apoio à Embraer, a seção Cartas 

& Farpas foi editada nas págs. 2, 3 e 4; algumas precisa-

ram ser resumidas, devido ao limite de espaço; a íntegra 

da Carta do Presidente sobre o assunto está na pág. 5

Veja planilha mês a mês no link: 
aeita.secr.googlepages.com/prestandocontas

BALAncETE JAnEIRo-MARço 2009 (R$)

sALDo InIcIAL 56.421,10

DEsPEsAs

Salários -19.316,78

Encargos -10.038,57

BenefÍcios -2.664,25

Impostos -378,88

Terceiros -2.006,26

Consumos -1.986,16

Outros -161,38

sub-Total Desp.Meio -36.552,28

Jornal -17.459,48

Mala Direta -2.418,66

Site/Internet -2.295,00

sub-Total Desp.Fim -22.173,14

Total Despesas -58.725,42

 RECEITAS

Anuidade 123.272,93

Anúncios-jornal 12.000,00

Sab. Origs. Inscr. 31,90

Rend. Apl. Financ. 1.129,55

Total Receitas 136.434,38

saldo em 31/03/2009 134.130,06
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Manifesto eMbraer
“Grande Fernando, parabéns pela 

iniciativa. Gostei muito do texto e da 
atitude.”

HA

“Caro Fernando, achei ótima sua 
iniciativa de enviar a carta de apoio à 
Embraer. É importante lembrar que a 
Embraer é uma empresa privada e, por 
mais que doa a todos nós encarar de-
missões, a sobrevivência da empresa 
exige que isso seja feito. Se o governo, 
em qualquer de seus níveis, acredita 
que manter esses empregos é impor-
tante para o país, deve tomar medidas 
que estão ao seu alcance e respei-
tem a legislação, como, por exem-
plo, comprar produtos da empresa. 
O governo federal poderia fazer uma 
grande encomenda de aviões de trei-
namento de pilotos, e/ou de transporte 
de pequeno porte, para serem cedidos 
em comodato a empresas regionais 
e escolas de pilotos. Isso estimularia 
o treinamento e o transporte regional 
e manteria os empregos. A Embraer 
poderia cooperar cobrando um preço 
reduzido. Dessa forma seriam atendi-
dos os vários interesses em jogo. O 
que não se pode aceitar é a criação do 
emprego vitalício em empresas priva-
das, por decreto do Governo, criando 
obrigações e custos insustentáveis 
pela empresa. Atitudes deste tipo são 
uma forma de destruir a empresa e, 
a longo prazo, criar empregos no Ca-
nadá, nos USA, na China e em outros 
locais onde existam concorrentes da 
Embraer. 

Saudações Iteanas.”
Mauro Taschner (T66)

“Prezado Fernando, parabéns pela 
iniciativa de publicar esta carta em 
nome dos ex-iteanos, cujo teor com-
partilho de forma integral. Saudações 
Iteanas”

Gustavo Henrique Penha Tavares 
(T88)

 
“Prezado Fernando, parabéns pela 

iniciativa e pelo texto ponderado e ma-
duro. Em momentos como esse, pre-
cisamos de atitudes maduras como o 
posicionamento da AEITA, pois muitos 
se aproveitam da insegurança e irra-
cionalidade média das pessoas para 
propor soluções estapafúrdias, sem 

sentido, e que só beneficiam os mes-
mos, além de levar o país a buracos 
de onde saímos depois do sacrifício 
de mais de uma geração. Parabéns 
novamente.”

Francisco Maiolino (T80)

“Prezado Fernando, parabéns pela 
sua carta de apoio à Embraer e ao 
Frederico Curado! Tenho a certeza de 
que ela refletiu o pensamento e o sen-
timento da maioria dos iteanos. É claro 
que sempre haverá uma estreita mino-
ria que discorda, mas tenho certeza de 
que a imensa maioria, provavelmente 
em torno de 99%, está contigo, com a 
Embraer e com o Frederico neste mo-
mento difícil.”

Michael Oesterreicher  (T83)

“Presidente Fernando, quero lhe 
dar meu apoio pela carta que é pen-
sada, sóbria e necessária nesse mo-
mento. Acho importante que tenha-
mos voz em um assunto que foi um 
projeto nacional, a criação da indústria 
aeronáutica brasileira, e que teve um 
modelo que deu certo apesar de to-
das as dificuldades que são inerentes 
neste tipo de empreendimento. Mi-
nhas saudações iteanas. Saudações 
Empreendedoras. Estamos mudando 
o mundo."

Cesar Salim (T64)    

“Caro Fernando, valeu pela iniciati-
va. Concordo com muito do que está 
na carta (mesmo estando longe sigo 
os desafios do Brasil). Porém, acho 
que colocar o nome da AEITA em um 
assunto tão polêmico politicamente 
pode dividir os membros, uma vez que 
não foi discutido abertamente nem 
votado. Sugiro, caso ainda haja tempo 
de mudá-la, que coloque a carta em 
nome de "os membros da direção da 
AEITA" ou o "presidente da AEITA", que 
apóiam a Embraer.”

Jose A Puppim (T89)

“Meu caro Fernando , por mais 
modesta que possa ser minha mani-
festação pessoal frente a milhares de 
iteanos , quero enviar a você meus pa-
rabéns pela carta de  apoio à Embraer. 
Fiquei feliz com sua iniciativa. Quem 
sabe poderíamos ter outras atitudes 
semelhantes no futuro mas sei que é 
quase impossível conseguir consen-
so...”

João Odail Alberto (T64)

“Perfeito, Fernando. Excelente 
texto.”

Olete Maia Brasil (T59)
 
“Caro Fernando, estou comple-

tamente de acordo com o manifes-
to. Imagino a agonia que o Frederico 
Curado, o Sidney, o Horácio Forjaz e 
tantos outros devem estar passando 
tendo que tomar medida tão drástica 
quanto demitir 4.270 profissionais 
treinados a peso de ouro. Mas há mo-
mentos na história de uma empresa 
em que é necessário que seus dirigen-
tes saibam distinguir a emoção da ra-
zão. Os clientes da Embraer estão no 
mundo. E o mundo está dando marcha 
à ré. Ou se tomava uma medida dura 
para preservar a empresa ou agia-se 
com pusilanimidade e destinava-se a 
empresa à "estação fracasso". 

Luiz André Cavalcanti (T75)

“Caro Fernando, passou da hora 
da Embraer nacionalizar boa parte 
dos itens importados. Por exemplo, 
parafusos. Assim, os atuais e outros 
desempregados poderiam voltar ao 
mercado, e todos sairiam lucrando. 
Tenho absoluta certeza de que em 
pouco tempo, a Embraer teria melho-
res e mais competitivos parafusos, ...e 
aviões... HidroEólicosBioAbraços”

Eng. Thomas Renatus Fendel 
(expulso do ITA)

“Prezado Sr. Fernando, não sou 
iteano, mas gostaria de parabenizá-los 
pelo manifesto de apoio a Embraer. Ela 
é uma empresa nacional, cuja história 
de sucesso muito orgulha a todos os 
brasileiros que trabalham e se dedi-
cam ao bem estar coletivo, e não pode 
ser depreciada por oportunistas de 
plantão. Parabéns.”

Clovis C.Cocenzo
Economista aposentado

eleições aeita
“É impressionante ler esses de-

poimentos e opiniões sobre o nosso 
manifesto abordando a Embraer e 
constatar a sintonia fina que existe 
entre todas as gerações do ITA. Estou 
militando mais ou menos ativamente 
na AEITA desde os anos 60, tanto em 
sérios momentos de crise como em 
eventos de muitas alegrias, e sempre 
fico muito gratificado nessas oportuni-
dades, quando surge com toda a força 

essa nossa sintonia. Mas a sintonia 
também brilha entre garrafas de cer-
veja num bar, em momentos inespe-
rados de engenheiros de diversas ge-
rações que nunca se viram antes, em 
debates pela Internet, em complexos 
encontros de alto nível.  Os engenhei-
ros do ITA têm um forte denominador 
comum que enriquece a vida de todos, 
gerando sorrisos após trocas de idéias 
e debates e enriquecendo nossas vidas 
de forma muito gratificante. Por esses 
motivos reitero que exercer cargos 
de direção na AEITA é uma atividade 
muito atraente, sendo o seu elevado 
salário pago em alegrias e satisfações 
que recebemos durante e após o exer-
cício do cargo. Cada um de nossos 
colegas tem a oportunidade de ficar 
de bem com a vida, ou de melhorar 
os seus relacionamentos profissionais 
e familiares agora em outubro, sem 
dispender um centavo com psicana-
listas. Basta se candidatar aos cargos 
eletivos da nossa Associação. Para o 
seu bem, seja Candidato!”

Pedro John (T59)

“Fernando, meu total apoio a sua 
iniciativa, corajosa e bem posiciona-
da. Um abraço”

Tumang

“Prezado Eng. Coelho de Souza, 
sinto-me orgulhoso da posição que foi 
tomada e que traduz os mais lídimos 
interesses do país. Os meu aplausos 
pelo brilhante Manifesto e os meus 
parabéns pela sua atitude sensata e 
correta.”

Pedro Paulo Rocha (T60)

“Prezado Fernando, parabéns 
pela iniciativa e pelo excelente e apro-
priado conteúdo da carta/manifesto. 
Devemos sim nos manifestar, espe-
cialmente em meio a esse festival de 
incompetências! Me sinto dignamente 
representado. Saudações iteanas”

Nestório M. Costa Fº
“Tranca-ruas"  (T67)

“Caro Fernando, fez muito bem em 
apoiar a Embraer e os Iteanos devem 
estar agradecidos. Ela está entregando 
os dedos para salvar a mão.” 

Ozires Silva (T62)

Cartas para esta seção podem ser 

enviadas para aeita@aeita.com.br, aos 

cuidados de Ana Paula Soares

(cont.) 
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(cont.) Manifesto Embraer

Manifesto eMbraer
“Fernando, tudo bem? Talvez você 

não se lembre de mim mas convive-
mos por algum tempo na IBM do Rio, 
primeiro na Filial e depois na Matriz. 
(...) Recebi hoje sua carta aos enge-
nheiros do ITA, que me foi enviada por 
um ex-colega da IBM (eu não sou do 
ITA, sou engenheiro da UFRJ com MS 
por Stanford). Concordo com tudo o 
que você escreveu. A sobrevivência 
de uma Embraer forte e competitiva, 
que garanta a longo prazo empregos, 
impostos, exportações e desenvolvi-
mento tecnológico, exige sacrifícios 
momentâneos que logo serão supera-
dos. Não encará-los é por em risco a 
saúde da Embraer e a continuidade de 
tudo que já foi alcançado. (...) Muito 
oportuna sua manifestação em apoio 
à direção da empresa e sua preocupa-
ção em expor uma visão mais ampla 
em relação ao futuro da Embraer.”

Rogério Costa Pereira

“Prezado Fernando, li as entrevistas 
do Curado e li o manifesto da AEITA. 
Antes de lê-los eu já estava indignado 
com a atitude da "Justiça" interferindo 
na iniciativa privada, contrariamente 
às leis trabalhistas, que permitem às 
empresas contratar ou demitir desde 
que cumpram a Lei. A Justiça dá limi-
nar mas não diz quem ou como pagar 
a conta e não tem responsabilidade de 
sobrevivência da empresa. Quanto aos 
Sindicatos, não vou discutir, eles têm 
que tentar "defender" os empregados. 
Neste caso tentam defender os demiti-
dos, mas não encaram nem analisam  
os riscos para os demais ou de todos 
perderem os empregos. (...)” 

Luiz Murta (T65)

“Caro Fernando, parabéns pela 
firme iniciativa de tornar pública a po-
sição dos Engenheiros do ITA contra 
as manobras de cunho político que 
tentam demonizar a administração 
de uma empresa exemplar, sob to-
dos os aspectos. Consegui publicar 
um comentário no blog sobre políti-
ca mais influente do Brasil. Procure 
no link http://veja.abril.com.br/blogs/
reinaldo/2009/03/judicializacao-do-
mercado-de-trabalho.html . Um abra-
ço orgulhoso e solidário”

Waldecy Gonçalves (T60)

“Gostei.”
Mattoso (T86)

“Integralmente apoiado.  Brava ini-
ciativa! Abraço.”

Elchanan Palatnik (T58)

“Parabéns  ao Fernando  Coelho e,  
por extensão,  à Diretoria da AEITA e 

a todos nós iteanos!! Ainda que não 
concordasse  com o teor da  carta (e 
concordo com tudo), teria que admi-
rar e parabenizar por termos saído da 
postura confortável dos que "não são 
frios nem quentes". Quanto a obter 
sempre o consenso, fico com Maquia-
vel, segundo o qual não há empreitada 
mais arriscada do que tentar impor  
uma nova ordem para as coisas, pois 
têm-se a  ferrenha oposição  de  to-
dos  os que  se prejudicam  com a 
mudança e  o tímido  apoio dos  que 
se  beneficiam dela.”

Antônio Magno Lima Espeschit 
(Toni) (T90)

“Eu não ia falar tão bonito, mas 
você me antecipou parte do texto, 
Toni. Não concordo com toda carta 
mas um enorme PARABÉNS ao Fer-
nando por ter posicionado a AEITA, 
ou vice-versa. Nenhuma crítica. (Nem 
vou lembrar que "porque" devia ser 
"por que". Não vem ao caso...)”.

Cícero Crispim (T89)

”Como disse o Cícero, também 
não concordo com toda a carta, mas 
isto é muito menor. Concordo 1000% 
com o fato da AEITA externar seu po-
sicionamento sobre este e vários ou-
tros assuntos. Tomara que façamos o 
mesmo em outras questões dentro de 
nossa esfera de atuação (ITA, aviação, 
engenharia, Brasil, etc).”

 Bagual (T94)

“Fernando, estou lendo a mensagem 
agora, logo depois de ter lido os comen-
tários do Tony e do Cícero. Eu certamen-
te penso muito parecido com os dois, e 
gostaria de lhe mandar os parabéns 
pela iniciativa. Não tanto pela coragem 
política, que coragem muitas vezes só 
significa ignorância ou negligência com 
perigos e conseqüências prováveis e 
previsíveis. Meus parabéns vão pelo seu 
bom senso no texto, em especial nestas 
horas de manifestações exaltadas con-
tra a Embraer.”

 Luiz Franca (T89)

”Meu caríssimo Presidente Fernan-
do, depois de ler o artigo de capa da 
última EXAME, ia fazer um e-mail para 
você: não deu tempo! Foi como uma 
transmissão de pensamento. Congratu-
lo-me com você pelas sábias e ponde-
radas palavras de firme apoio à Embraer 
e à sua Diretoria, nesta hora difícil para 
todos. Ninguém faria um texto melhor. 
Sinto-me MUITO BEM representado por 
essa Diretoria do biênio 2008/2009.”

 Tatani (T69)

“Embora com desconfor tável 
frequência eu me arrepie com os 
pronunciamentos do Fernando Sou-
za, tenho que tirar o chapéu para 
esta iniciativa corajosa e apropriada. 

Parabéns, Fernando. Sinceramente 
espero que o assunto Embraer-Sin-
dicatos ecoe o máximo possível na 
imprensa - e nos intervalos dos lares 
entre um big brother e uma novela 
- aliviando talvez ridículas pressões 
políticas sobre a Embraer questio-
nando uma decisão (falta-me um 
termo melhor) soberana. Rever ter 
uma decisão de uma empresa so-
bre demissões? Estatização? Como 
é que essas abóboras ideológicas 
conseguiram sobreviver aos princí-
pios darwinistas que regem o bom 
senso? Só mesmo em uma republi-
queta de bananas isso poderia ser 
uma opção. Não, não estou dizendo 
que o Brasil *ainda* o seja muito 
menos que isto esteja sendo levado 
a sério (está?). O nível de indigna-
ção do povo com o "time share" do 
ouvido do presidente é que vai me 
dar essa resposta. O que somos? 
Um país civilizado ou um cafundó 
chavista? Abraços”

Simas (T05)

“Faço minhas as palavras dos 
demais colegas: Tatani, Tony, Simões 
etc. Sinto-me também muito bem re-
presentado na AEITA pela diretoria atu-
al. Parabéns bela coragem e pelo bom 
senso. Abraços”

Arantes (T77/78)

“Senhores diretores da AEITA, 
refiro-me à carta de apoio às demis-
sões na Embraer. De fato, é difícil 
obter consenso. Eu e muitos outros, 
com certeza, discordamos da carta 
de apoio às demissões na Embraer. 
Faltou informação, faltou análise e 
faltou lógica. As comparações com o 
episódio da privatização foram extre-
mamente simplistas e dogmáticas. Em 
minha opinião, o autor teve um mo-
mento de infelicidade e não refletiu o 
espírito perspicaz, analítico e crítico do 
bom iteano. Isso sem falar na péssima 
repercussão que deve ter causado nos 
vários colegas que foram demitidos 
(felizmente não é meu caso).”

 Ernesto C. Marujo (T78)

 “Caro Fernando, parabéns pela 
carta da AEITA que virou manifesto. 
Como  Iteano que junto com outros 
Iteanos ou não,  iniciaram  o projeto 
e fabricação do Bandeirante que deu 
origem à Embraer,  empresa com tec-
nologia de ponta que tanto sucesso 
tem alcançado com seus produtos 
num mercado  competitivo como o 
da indústria aeronáutica internacional, 
expresso meu apoio à decisão difícil e  
corajosa mas  correta, de nosso cole-
ga Frederico Curado por administração 
sadia, tendo em vista a continuidade e 
sucesso até então conquistados pela 
empresa.”

Douglas José Arcuri (T57) 

“Muito boa a iniciativa, parabéns 
ao Fernando.”

Davis (T07)

“Prezado Presidente da AEITA, 
concordo com o Manifesto e o congra-
tulo pela iniciativa. Precisamos alertar 
a sociedade, através de entidades de 
classe, marcando posições que, divul-
gadas individualmente seriam de cur-
to alcance. Que este alerta sirva para 
mostrar que não existem somente 
sindicatos fazendo contestações, que 
são sua função, mas existem pessoas 
que têm posições, como estas apre-
sentadas, que entendem que ações 
firmes devem ser tomadas para pre-
servar aquilo que foi construído com 
muito sacrifício, para que se mantenha 
e evolua.”

Fernando Eigi Tanaka (T71) 

“Gostaria também de manifestar o 
meu apoio ao manifesto e à Embraer. 
Desde o início achei profundamente 
estranho a Justiça se intrometer na 
decisão de uma empresa privada, que 
estava amputando um membro para 
que o paciente não morresse. Nin-
guém demite por prazer e não sei se 
teria estômago para tomar uma deci-
são tão grandiosa e dolorosa. Talvez 
isto esteja reservado para os "gran-
des", que não é o meu caso. Compre-
endi a posição política do presidente 
Lula que se sentiu na obrigação de 
dar uma satisfação aos demitidos. 
Senti-me um pouco envergonhado e 
com sensação de culpa por apoiar a 
atitude da direção da Embraer, visto 
que tenho 3 filhos para criar e sei 
da dificuldade que deve ser para um 
pai  diminuir (ou zerar) os recursos 
que proporcionava a sua família, mas 
no meu íntimo eu me consolava em 
pensar que a empresa fez o que de-
veria ter sido feito. Tenho um empre-
go estável e me solidarizo com quem 
ficou desempregado, mas acho que 
um demitido (em massa) da Embraer 
não pode receber mais apoio do que 
um demitido no varejo de outras em-
presas, visto que a dor individual de 
cada um é a mesma. Não podemos 
nos esquecer de que a relação em-
pregador/empregado tem interesses 
recíprocos, os empregados contribu-
íram para o crescimento da empresa 
e esta os remunerou para tanto. Os 
trabalhadores também deixam a em-
presa quando uma oportunidade me-
lhor lhes é oferecida e a empresa por 
sua vez, tem o direito (observando as 
obrigações legais) de dispensar fun-
cionários em prol de sua segurança 
financeira (ela não precisa manter 
os empregos até chegar ao fundo 
do poço). (...) Parabéns presidente 
Fernando Coelho pela sua coragem e 
senso de oportunidade.”

Mohamed (T85)
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Iteana e iteano
Escrevi uma carta de apoio à Dire-

ção da Embraer.
Fui convencido de que, no momen-

to atual, deveria tentar publicá-la na 
imprensa. Concordei. Arrisquei. Este 
tipo de manifestação é coisa rara. Este 
problema da representatividade é com-
plicado. Tentar agregar iteanos e buscar 
um consenso é muito difícil. A ligação 
com a Embraer está nas entranhas. É a 
justificativa que tenho para sair de nos-
so comportamento habitual: ponderado, 
sem assumir posições políticas, traba-
lhando para agregar.

Eis o que foi enviado para os órgãos 
de comunicação. A carta virou manifesto.

Um Manifesto dos Engenheiros do ITA
A AEITA – Associação dos Engenhei-

ros do ITA (Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica) vem a público manifestar seu 
integral apoio à atual gestão da Embraer. 
Não temos por hábito nos pronunciar 
sobre problemas nacionais e só muito 
raramente atuamos em problemas que 
afetam nossa alma mater, o ITA. 

Acontece que a Embraer nasceu nas 
salas de aula do ITA e foi implantada no 

Carta do Presidente AEITA 2008/2009
11 de março de 2009

terreno do ITA e do CTA – então Centro 
Técnico Aeroespacial -, em São José 
dos Campos (SP). A Embraer é uma 
empresa privada e os professores, alu-
nos e engenheiros do ITA sentem-se ir-
manados individual e coletivamente com 
a Embraer.

O ITA está e sempre esteve profun-
damente envolvido na formação comple-
mentar de novos colaboradores. Prédios 
foram erigidos pela Embraer somente 
para viabilizar contínuos aumentos no 
treinamento de engenheiros e técnicos 
na tecnologia aeroespacial.

Da maneira muito sóbria como nor-
malmente se comunica, o engenheiro 
Frederico Pinheiro Fleury Curado, da 
Turma de 1983 do ITA, presidente da 
Embraer, declarou “que todas as pesso-
as evoluíram na empresa, foram treina-
das, estando hoje mais qualificadas do 
que quando nela ingressaram”.

Isto se aplica aos cerca de 17 mil 
que ficaram na empresa e aos 4,2 mil 
demitidos.  Nos anos 90, antes de ser 
privatizada, a Embraer teve que demitir 4 
mil de 12 mil funcionários (33%); agora 
os mesmo 4 mil saem de um corpo de 
cerca de 23 mil colaboradores (17,8%).

A Embraer suportou a primeira crise, 
bem mais grave, e acabou contratando 
de volta os demitidos.  Lamentando mui-
to as demissões às quais foi obrigado, 
Frederico Curado promete repetir o filme 
das recontratações logo que puder.

Pronunciamentos inflamados de sin-
dicatos e membros da justiça trabalhista 
revelam um viés estatizante. Porque esta 
solução? A Embraer mostrou, está mos-
trando e deverá mostrar que é uma em-
presa bem administrada, lucrativa e líder 
mundial em seu segmento de mercado.

As demissões refletem sua ação 
pensada e criteriosa para sobreviver e 
manter a empresa viável em um mundo 
em rápida mudança.

A Embraer tem investido em treina-
mento, na busca de avanços em suas 
tecnologias. Quer se manter na ponta 
nos desenvolvimentos em sua área de 
atuação. E tem investido muito com este 
objetivo. 

O produto da Embraer é desenvolvi-
mento da engenharia tupiniquim. A tec-
nologia do avião é nacional A empresa 
é líder e pretende continuar competitiva. 
Disputa mercados. Mesmo no Brasil, 
disputa com seus produtos as licitações 

com o governo. Ganha algumas, perde 
em outras.

Sem sermos acionistas da Embraer, 
não tendo interesses pecuniários na em-
presa, os engenheiros do ITA discordam 
de soluções apressadas apresentadas 
sem considerar seu passado e o que tem 
trazido de benefício para nós brasileiros. 
Reputação, reconhecimento mundial, 
exportação de alto valor agregado.

Solidarizamo-nos com todos os de-
mitidos, dentre eles colegas que muito 
estimamos. Apoiamos a Direção da 
Embraer em pensar na sobrevivência da 
Embraer para manter os empregos, im-
postos, tecnologia e exportações.

Soamos um alerta aos brasileiros, 
e à imprensa, a não apoiar soluções 
apressadas e enganosas que só levarão 
a mais dificuldades no futuro.

A todos pedimos tranquilidade e pa-
ciência neste momento muito difícil da 
economia mundial e do Brasil.

São José dos Campos, 11 de março 
de 2009.

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008/2009
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espaço alunos

Diretor Administrativo e Diretor 
Financeiro de associação para 
o biênio 2010-2011 com receita 

e despesa da ordem de 
R$ 300.000,00/ano.

 
PRé-REquIsITo:
ser iteano em dia 
com a anuidade 

 

DEsEJáVEL:
residente em SJCampos

REMunERAção:
seguir preceitos da DC

 
Inscrições abertas pelo e-mail 

aeita@aeita.com.br

PROCURA-SE

A PREPARAçãO
Minha viagem começou bem antes 

das 16h do dia 14 de dezembro de 1992. 
Em meados de março de 1992, início do 
ano letivo, meu 4º ano de Engenharia Ele-
trônica, foi estruturada a CV: presidência, 
diretoria e as diversas comissões (roupas, 
adesivos, contatos internacionais etc.).

O planejamento da viagem, portanto, 
havia começado 9 meses antes, uma ver-
dadeira gestação. Discutíamos a estratégia 
de vendas, abordagem às potenciais em-
presas doadoras, marketing e divulgação 
da marca ITA etc. As “Lessons Learned” 
das comissões de viagem anteriores eram 
as melhores “insider information” que 
existiam para nosso planejamento, digo, 
levantar as empresas que melhor contri-
buíram, as vendas que mais deram certo, 
como também os problemas encontrados 
ao longo do percurso do planejamento, 
levantamento de verbas, contatos interna-
cionais etc.

Além disso, a comissão de viagem an-
terior editava um livro de orientação para a 

Novidades na CV

viagem propriamente dita que apresentava 
os detalhes de cada visita técnica realiza-
da; hospedagem, alimentação e desloca-
mentos terrestre (rodoviário e ferroviário) 
e aéreo; dicas de cultura (museus, expo-
sições, monumentos, história etc); e ainda 
informações sobre saúde e segurança.

Outro ponto a destacar nessa organi-
zação era o alto grau democrático que ela 
tinha. Todos os colegas que participavam 
tinham o direito a um percentual do valor 
total de doações arrecadado. Assim, um 
maior número de colegas iteanos conse-
guia realizar a viagem.

O espírito de equipe, a integração e a 
comunicação entre os colegas, desenvol-
vidos através da convivência diária, desde 
a entrada na faculdade, são valores mui-
to fortes nesta comunidade, que durante 
o planejamento e a execução da viagem 
apoiavam/suportavam cada aluno nesse 
grande desafio: realizar, pela primeira vez, 
uma viagem internacional para um conti-
nente desconhecido (por muitos), com 
uma programação rígida de visitas técni-
cas a cumprir, bem como diversas línguas 
e culturas estrangeiras para vivenciar.

As DoAçõEs
A XEROX do Brasil foi a minha grande 

doadora, US$ 500.00, já a Fundação Ro-
berto Marinho, mais preocupada com o 
seu próprio marketing e propaganda, não 
doou para a nossa comissão. 

Talvez aí existam algumas oportunida-
des:
• propor a vinculação de nós, grupo de 

alunos de uma das mais conceituadas 
faculdades do país, à imagem das po-
tenciais empresas patrocinadoras desta 
viagem técnico-cultural;

• propor prestação de serviços pela ITA 
Junior a custo reduzido na contra-par-
tida da doação desta empresa;

• propor intercâmbio técnico através de 
estágios na matriz da empresa doadora 
em potencial;

• oferecimento de alunos para participa-
ção em programas de estágio/trainees 
vinculados às palestras de captação de 
profissionais feita no ITA para o 5º ano, 
juntamente com o pedido de doações;

• estruturar programa de “feed-back” a 

todas as empresas que contribuíram no 
ano anterior (relato de todas as visitas 
realizadas e consolidação das respostas 
à pergunta: O que esta viagem contribuiu 
para seu crescimento pessoal, cultural e 
técnico-profissional?);

• organizar a distribuição de contatos em 
empresas entre os participantes da CV 
para envio de carta e/ou contato telefô-
nico. Na minha época, cada aluno tinha 
um número mínimo de contatos a fazer 
(50 empresas se bem me lembro).

A VIAGEM
- Visitas Técnicas
Dia 14 de dezembro de 1992 chegou. 

A Força Aérea Brasileira forneceu um avião 
Hércules, C-130 para nos transportar do 
Brasil à Inglaterra. Decolamos às 16h do 
Rio de Janeiro. Após 26 horas de vôo, com 
escalas em Recife – Brasil e Palmas (Ilhas 
Canárias) – Espanha, chegamos à Base 
Aérea de Brize Norton, a duas horas de 
ônibus de Londres - Inglaterra.

Éramos 94 engenheiros. Fomos rece-
bidos pelo Adido Militar que nos transpor-
tou ao centro de Londres em 2 ônibus.

Na Inglaterra participei de 3 visitas: 
Lucas Aerospace Ltd, British Aerospace 
e Rolls Royce. A primeira é produtora de 
componentes para a indústria automotiva 
e aeroespacial. A segunda, agora chamada 
BAE Systems, é uma empresa global que 
desenvolve, entrega e suporta a indústria 
de defesa, aeroespacial e sistemas de se-
gurança no ar, em terra e no mar. A terceira 
é fornecedora de sistemas integrados de 
energia para uso em terra, no mar e no ar.

Ainda na Europa, visitei a fábrica da 
Texas Instruments (TI), em Almelo – Ho-
landa. Ela projeta e fabrica componentes 
analógicos, de processamento digital de 
sinais (DSP) e microcontrolador (MCU) 
semicondutores. A Texas é uma empresa 
líder em soluções de semicondutores ana-
lógicos e digitais.

Todas as visitas que fiz eram voltadas 
para minha área, Eletrônica, menos a visita 
à Rolls Royce. Como “Lições Aprendidas” 
tenho a dizer: só façam visitas que estejam 
ligadas às áreas de engenharias que cur-
sem. Do contrário o principal objetivo da 
viagem técnica se perderá.

- Impressões
Saí do Brasil com todo o trajeto da via-

gem traçado (cidades, nº de dias/cidade, 
visitas, orçamento). Contudo, ao longo da 
viagem, o replanejamento era constante, em 
função de greves, bombas (ataque do IRA 
em Londres), nevasca (EUA), perda de co-
nexão de trem, horários de câmbio etc. As-
sim a necessidade da prática de tomada de 
decisão era a todo o momento exercitada.

Nossa capacidade de adaptação era 
sempre posta à prova: Londres e seu sen-
tido de circulação (mão inglesa); diversas 
moedas locais e seus câmbios (em 1992); 
alta precisão de horários dos transportes 
coletivos; lidar com o não controle da 
compra de bilhetes para uso de coletivos 
(metrô e ônibus); a frieza e objetividade da 
maioria dos europeus; a rigidez alemã; a 
indelicadeza dos parisienses; o exercício 
da observação para se adequar às regras 
e costumes de cada país; as limitações 
de um país recém libertado do comunis-
mo (República Tcheca); lidar com o novo 
devido às constantes mudanças de cidade 
– média 2 a 3 dias/cidade.

A língua inglesa foi outro ponto inte-
ressante a comentar. Após vários anos de 
curso de línguas no Brasil, percebi na Eu-
ropa que o “Listening and Comprehension” 
era bastante difícil inicialmente. 

Eram vários sotaques e gírias locais. 
Eu precisava de muita atenção para en-
tender o que gerava cansaço no final do 
dia. Após os 3 (três) primeiros dias, minha 
compreensão tinha aumentado muito, re-
duzindo o desgaste energético.

Viver a história “in loco” foi impres-
sionante. Ver a trajetória dos romanos e o 
seu legado deixado até os dias de hoje, os 
iluministas franceses, os monumentos vi-
torianos ingleses, nossas raízes portugue-
sas, a semelhança latina com os italianos 
e espanhóis, o trauma do anti-semitismo 
alemão com seus campos de concentração 
conservados, a precisão dos suíços etc.

Finalmente, como profissional com 15 
anos de experiência no mercado de tra-
balho (indústrias de defesa, automotiva e 
de óleo e gás), posso afirmar que a CV do 
ITA propicia a formação de profissionais 
globais, pessoas com visão ampla e sem 
fronteiras. 
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A T93 prestes a 

embarcar para a Europa

Em 2009, a T10 inicia uma importante parceria para a comunidade iteana, 
envolvendo a AEITA e a Comissão de Viagens. 

A Associação passa a abrir espaço para as memórias da CV no informativo 
impresso O Suplemento e no AEITA Online. 

Periodicamente, será selecionado um depoimento feito por um iteano sobre 
a sua viagem, contendo os melhores momentos, que envolvam fatos peculiares 
que marcaram a viagem das suas turmas. 

Com o intuito de trazer à tona as recordações desse momento inesquecível 
na vida de todos, a CV-10 convida todos os iteanos a participar, nos enviando 
suas recordações desse momento importante para o email: cv10@ita.br

Para saber mais sobre a CV-10, nosso espírito empreendedor e as ati-
vidades que desenvolvemos para arrecadação de fundos, visite nosso site:  
www.cv10.redecasd.ita.br

IMPoRTAnTE: 
A partir de agora, as contribuições feitas à CV serão direcionadas ao Fundo 

AEITA de Apoio (FADA). Agradecemos à AEITA pelo apoio e contamos com a 
sua ajuda na luta pela continuidade dessa tradição, atualmente ameaçada por 
desafios como alta do euro e falta de apoio da iniciativa privada. 

PARA conTRIBuIR: 
Fundo AEITA de Apoio - FADA   - Banco ABN-Amro Real (356)
Ag. 0845 - CC 0709907-4        - CNPJ 53.318.408/0001-72 
É necessário identificar o doador, a atividade a que se destina a doação e o 

valor doado.
Leia abaixo o depoimento do Floriano Salvaterra (T93)

MInhA ExPERIêncIA coM A coMIssão DE VIAGEns – cV93
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Você conhece a Academia Iteana 
de Letras? A Genealogia Iteana? A Ge-
ografia Iteana? Por acaso já consultou 
o Manual do Iteano Festeiro, ou o ITA 
Gourmet, ou ainda o Glossário dos Ite-
anos? Informações interessantes, úteis 
e bem humoradas sobre esses assuntos 
podem ser encontradas no wikITA, o site 
interativo wiki da AEITA – www.aeitaonli-
ne.com.br/wiki >Turmas do ITA.

Na Academia Iteana de Letras você 
tem acesso à relação de iteanos que já 
publicaram livros, dividida por turmas. 
Do que consta no site, a T62 é a recor-
dista em colegas escritores – 6. O iteano 
campeão em publicações é Valdemar 
Waingort Setzer (T63), com 11 obras. 
Na página estão listados os livros, com 
informações de editora e data de publi-
cação. Os temas são os mais variados, 
dentre eles: Cachaça – O mais brasi-
leiro dos prazeres (Jairo Martins da 
Silva (T74)); Natureza Morta: Finitude 

e negatividade em T W Adorno (Mau-
rício Garcia Chiarello (T83)); Dinâmica 
demográfica regional e as novas ques-
tões populacionais no Brasil (Carlos 
Américo Pacheco (T79), para não falar 
dos temas mais diretamente ligados às 
engenharias, ciência e tecnologia.

A página da Genealogia Iteana 
lista os graus de parentesco existen-
tes na comunidade, também divididos 
por turmas. É divertido descobrir que, 
se filho de peixe, peixinho é, também 
irmão de iteano, iteano é, cunhado de 
iteano... e assim por diante.

A Geografia Iteana relaciona os itea-
nos pelas suas cidades de origem. Você 
sabia, por exemplo, que quatro colegas 
nasceram em Cachoeiro do Itapemirim 
(ES), terra do “rei” Roberto Carlos? Ou 
que já temos um representante do novís-
simo Estado de Tocantins, nascido em 
Palmas (Ênio Lustosa de Resende (T09) 
– é verdade que é um bixo!).

No Manual do Iteano Festeiro você 
vai ficar sabendo, por exemplo, que a 
T90 é conhecida como “Turma Nojenta” 
e que seus “nojentos” realizam vários ti-
pos de festa, dentre as quais destacam-
se as Pizzadas, as Festas Quinquenais 
e os Test Drives (festas que têm como 
objetivo testar os locais mais adequados 
para as Quinquenais).

O ITA Gourmet é a dedicado às 
experiências gastronômicas e etílicas 
dos iteanos. “Das gororobas do H-5 
às iguarias descobertas por iteanos 
mundo afora, passando por receitas 
desenvolvidas no H-8, esperamos ter 
por aqui: dicas de restaurantes, dicas 
de vinhos, receitas, nomes estranhos 
de comidas servidas no H-15”, diz a 
página. Dentre as iguarias disponí-
veis destacam-se o Frango Explodido 
(“Aquele que, pela aparência, parece 
ter sido usado naquele ensaio de aero-
naves no qual um canhão atira frangos 

wikITA traz informações prá lá de curiosas

são José sai na frente em 2009
A Regional São José dos Campos realizou, no 

início de abril, a palestra “Os Desafios da Adoção 
no Brasil”, com o psicólogo Fernando Freire, con-
sultor nacional e internacional de assuntos sobre 
adoção.

Foram abordados os seguintes temas: A ado-
ção. Do desejo dos candidatos ao direito da crian-
ça. A construção das adoções necessárias; Dese-
jar um filho ou necessitar de uma criança?; Alguns 
aspectos da situação atual das crianças e adoles-
centes abrigados no Brasil; O direito à convivência 
familiar e comunitária, na Constituição Federal, no 
Estatuto da Criança e do Adolescente e no Plano 
Nacional pela Convivência Familiar e Comunitária; 
Os atores do processo de adoção: mãe e pai bio-
lógicos, criança, candidatos, juízes, promotores, 
responsáveis por abrigos, conselhos de direitos...; 
As adoções "especiais": tardias, inter-raciais, de 
grupos de irmãos, de crianças com necessidades 
específicas; Os Grupos de Apoio à Adoção no Bra-
sil; A adoção no mundo (alguns aspectos).

Regional Rio
A programação da Regional Rio prevê, para este ano, en-

contros com Ivan da Costa Marques (T67), sobre “Labordirei-
tórios e os espaços para as inovações (sociotécnicas) no Bra-
sil”; Paulo Raj (T72); José Ellis Ripper Filho (T61); Flávio Farias 
(T74); ITA Consult, e Luiz Falco (T82). Aguarde!

Envie notícias da sua Regional para aeita@aeita.com.br 
(A/C Ana Paula).

Fernando 
Sakane (T68), 
Reginaldo dos 
Santos (T70) 
e Christiano 
Sadock (T04), 
em SJC: 
Regionais 
proporcionam 
saudável 
encontro de 
gerações e troca 
de experiências

para testar a resistência de parabrisas 
e motores quando atingidos por aves 
durante o voo”), o Bife 007 (“É o bife 
frio, duro e com nervos de aço. Ele 
tem permissão para matar!”), o Bife 
de Duas Faces (“Se você pegasse um 
bife malpassado na fila e pedisse ao 
servente para trocar por um bem pas-
sado, ou vice-versa,  ele gentilmente 
enfiava o garfo em seu prato e virava o 
lado do bife”) e o Arroz Unidos Vence-
remos (“Tipo de arroz que apresenta 
notável coesão entre seus grãos”). 

Finalmente, no Glossário dos Itea-
nos, você pode aprender (ou relembrar) 
o significado de termos geralmente só 
entendidos pelos alunos do ITA. Exem-
plos: Bodar - Dormir desconfortavel-
mente. Cochilar, principalmente em aula 
ou durante um evento; Labchope - Co-
memoração etílica do término do curso 
Fundamental realizada no horário do últi-
mo laboratório de Química.

Há mais de um ano O Suplemen-
to pode ser lido em formato PDF no 
site www.aeitaonline.com.br. Por 
ocasião da publicação de cada nova 
edição, todos são informados por e-
mail.

Considerando o custo de produ-
ção e postagem, especialmente na 
situação atual da economia, a Dire-
toria se vê forçada a tomar medidas 
de contenção de despesas.

Assim, a partir da Edição 88 
(julho-agosto 2009), o jornal será 
enviado apenas para aqueles que, 
em enquete encaminhada por e-
mail, afirmarem desejar continuar 
a receber O Suplemento na forma 
impressa, pelo correio.

Aqueles que não se manifesta-
rem terão sua resposta considerada 
como "podem suspender o envio".

Até o início de abril, 222 colegas 
do Brasil e do exterior haviam opta-
do pela suspensão do envio e 59, 
pela manutenção.

Regional Rio mantém programação ativa de interessantes palestras

Edmour Saiani e Silvio Meira Marcio Hannas Luiz Fortes Carlos Nobre Michal Gartenkraut Selma Paschini

quer continuar 
a receber 

este jornal?

quer continuar 
a receber 

este jornal?
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ita inForma

“A relevância da engenharia para o 
cumprimento da missão do Comando 
da Aeronáutica” foi o tema da Aula 
Magna de 2009 do ITA, ministrada no 
dia 5 de março pelo Comandante da 
Aeronáutica, Ten Brig Ar Juniti Saito. 
Em sua exposição, intitulada “Asas 
que protegem o Brasil”, ele apresen-
tou a estrutura da Força Aérea Brasilei-
ra aos novos e ex-alunos, convidados 
e autoridades presentes e ressaltou a 
importância da Aeronáutica no con-
texto da Estratégia Nacional de Defesa 
recentemente anunciada pelo governo 
federal.

Conforme informações da Asses-
soria de Comunicação Social do CTA, 
a apresentação teve início com um 
histórico da criação do CTA e do ITA 

Aula Magna mostra importância 
 da engenharia para a Aeronáutica

e dos primeiros projetos desenvolvi-
dos com a participação fundamental 
de engenheiros do Instituto – o con-
vertiplano, o helicóptero Beija Flor e o 
Bandeirante.

No contexto atual, o Brig Saito des-
tacou os dois centros de lançamento 
– Barreira do Inferno, em Natal (RN) 
e Alcântara, no Maranhão, e o desen-
volvimento de foguetes de sondagem 
e do Veículo Lançador de Satélites 
(VLS) como peças indispensáveis do 
Programa Nacional de Atividades Es-
paciais, visando a autonomia brasileira 
na área espacial.

A excelência da capacidade opera-
cional e gerencial da FAB passa pelo 
investimento e incentivo à formação 
de profissionais de qualidade nas 

áreas relacionadas, dentre elas a en-
genharia. Para que a Aeronáutica se 
mantenha alinhada e contribua efetiva-
mente com os objetivos estratégicos 
do Ministério da Defesa, é primordial 
o domínio da tecnologia espacial, por 
meio do desenvolvimento constante 
da pesquisa e do desenvolvimento.

Antes do início da Aula Magna, 
o ITA entregou prêmios aos alunos, 
professores e ex-alunos que se desta-
caram no ano letivo de 2008. Confira 
abaixo.

Láurea Lacaz Neto — Joaquim 
Neto Dias, 10 Ten Eng, e Prof. Roberto 
da Mota Girardi. Pelo 130 ano, o prê-
mio é concedido pela empresa Litoral 
Engenharia de Desenvolvimento Ltda., 
presidida pelo iteano Aguinaldo Men-
des da Silva (T77). 

Láurea Casimiro Montenegro Fi-
lho — Prof. Eliseu Lucena Neto. O prê-
mio é concedido pela Fundação Casi-

miro Montenegro Filho. 
Prêmio Abemi — An-

tônio Bernardo Guimarães 
Neto e André Carlos Frai-
le Júnior, 10 Ten Prêmio 
concedido pela Academia 
Brasileira de Engenharia 
Militar (ABEMI). Os pre-
miados foram agraciados 
em 2008 com a menção 
honrosa Magna cum Lau-
de. 

Prêmio Litoral – Leo-
nardo de Jesus Alexandre, 
10 Ten Eng, concedido pela 
empresa Litoral Engenharia 
de Desenvolvimento Ltda.

Prêmio Prof. René 
Marie Vandaele — Ma-

teus Gomes Filgueiras. É concedido 
pela Embraer. O prêmio foi entregue 
pelo diretor da Integridade do Produto 
da Embraer, o iteano Antônio Carlos 
Vieira Victorazzo (T71). 

Prêmio Prof. Richard Robert 
Wallauschek - Daniel Basso Ferreira. 
É concedido pela Embraer. O prêmio 
foi entregue pelo vice-presidente Exe-
cutivo de Assuntos Corporativos da 
Embraer, o iteano Horácio Aragonez 
Forjaz (T74). 

Prêmio Prof. Celso de Renna e 
Souza — Reginaldo José da Silva Fi-
lho. Prêmio entregue pelo Conselheiro 
do Grupo Gaia Technologies, o iteano 
Luciano Humberto Lampi (T76).

Prêmio Vale Soluções em Ener-
gia — Maria Cecília Aureliano Nepo-
muceno. O prêmio foi entregue pelo 

diretor de Tecnologia da Vale Soluções 
em Energia, Hugo José Teixeira Mou-
ra, Coronel Aviador R1.

Prêmio Instituto de Engenharia 
— Antônio Bernardo Guimarães Neto. 
O premiado recebeu, em 2008, a men-
ção honrosa Magna cum Laude. O 
prêmio foi entregue pelo  Prof. Sérgio 
Roberto Matiello Pellegrino, do ITA, re-
presentando o presidente do Instituto 
de Engenharia, o engenheiro Edemar 
de Souza Amorim.

Prêmio de honra ao Mérito do 
Conselho Regional de Engenharia de 
São Paulo – O Prof. Airton Nabarrete, 
Conselheiro representante titular do 
ITA no CREA-SP, entregou os Diplo-
mas de Honra ao Mérito aos seguintes 
engenheiros:
• Antônio Bernardo Guimarães Neto 

— Engenharia Aeronáutica;
• André Keller Abadie  

— Engenharia Eletrônica;
• Maria Cecília Aureliano Nepomuceno
          — Engenharia Mecânica-Aeronáutica;
• Leonardo de Jesus Alexandre,  

10 Ten Eng — Engenharia de Infra-
Estrutura Aeronáutica; e

• Reginaldo José da Silva Filho  
— Engenharia de Computação.

Prêmio de honra ao Mérito do 
Ministério da Defesa — André Carlos 
Fraile Júnior, 10 Ten Eng. O prêmio foi 
entregue pelo Comandante Interino do 
CTA, Maj Brig Ar Ronaldo Salamone 
Nunes, representando o ministro da 
Defesa, Nelson Jobim.

Prêmio Força Aérea Brasileira 
— André Carlos Fraile Júnior, 10 Ten 
Eng. O prêmio foi entregue pelo Co-
mandante da Aeronáutica, Ten Brig 
Ar Juniti Saito. 

Diretor-responsável por 
jornal bimestral 

"O SUPLEMENTO"
para o biênio 2010-2011 

com tiragem de 4300 
exemplares

 
PRé-REquIsITo:

pertencer à Diretoria AEITA 
2010-2011

 
DEsEJáVEL:

gostar de redação e 
comunicação visual

 
Informações e dicas com 

tomasrat@directlink.com.br 

PROCURA-SE

Da esq. para a dir. o ex-ministro Sergio Ferolla; Reginaldo dos Santos, reitor do 
ITA; Ten Brig Ar Juniti Saito, Comandante da Aeronáutica e Maj Brig Ar Ronaldo 
Salamone Nunes, Comandante Interino do CTA

Autoridades, convidados, novos e 
ex-alunos assistiram à apresentação

Autoridades, convidados, novos e 
ex-alunos assistiram à apresentação

Autoridades, convidados, novos e 
ex-alunos assistiram à apresentação
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O primeiro laboratório brasileiro 
voltado para a pesquisa de estruturas 
leves – no Parque Tecnológico de São 
José dos Campos – deverá começar a 
operar em janeiro de 2010. No dia 2 de 
março foi assinado o contrato de im-
plantação do Laboratório de Pesquisas 
de Estruturas Leves (LabPEL).

Com um investimento total de R$ 
90,5 milhões para sua implantação, a 
iniciativa será viabilizada por uma par-
ceria que envolve a Fapesp, o Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT), a 
Secretaria do Desenvolvimento de São 
Paulo, a Empresa Brasileira de Aero-
náutica (Embraer) e o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES).

O IPT administrará o laboratório, 
cujo objetivo principal é ajudar o país a 
dominar tecnologias essenciais à com-
petitividade no setor aeroespacial inter-
nacionalmente, desenvolvendo novos 

Um supercomputador com capa-
cidade de 80 teraflops será a primeira 
máquina brasileira a fazer parte do Top 
500 dos computadores mais podero-
sos do mundo. A máquina integra a 
infraestrutura da Rede Galileu de Com-
putação Científica e Visualização e deve 
começar a chegar nos próximos meses 
aos laboratórios da Coppe, na Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. Cada 
teraflop representa um trilhão de cálcu-
los por segundo. Com essa capacidade 
de processamento, a máquina ocupa 
em torno da 40a posição no ranking.

SJC terá laboratório de 
estruturas leves em aviação

materiais capazes de reduzir o peso 
das aeronaves.

O laboratório começará a operar 
por meio de quatro projetos de pes-
quisa considerados estruturantes, 
voltados para o desenvolvimento de 
materiais compósitos como fibra de 
carbono em matriz polimérica. Os pro-
jetos terão financiamento da Fapesp, 
da Finep, do IPT e da Embraer: dois 
voltados para materiais metálicos e 
dois para compósitos.

O primeiro pretende desenvolver co-
nhecimento e capacitação para o uso de 
tecnologias de fabricação de estruturas 
de materiais compósitos aplicadas em 
estruturas aeronáuticas. Outros dois irão 
investigar procedimentos de fabricação 
e aferição de desempenho de estruturas 
metálicas produzidas a partir de ligas e 
processos de conformação avançados.

O quarto projeto tem foco em no-
vas tecnologias para fabricação de 

fuselagens com o equipamento Fiber 
Placement, de deposição automática 
de camadas de fibras para composi-
ção do material.

O laboratório será operado por 20 
a 30 pesquisadores e funcionários 
técnicos do IPT. Mas a comunidade 
acadêmica envolvida com os trabalhos 
nas instalações deverá ser dez vezes 
maior. Gerenciando essa interação, o 
IPT atuará como conexão entre o setor 
acadêmico e empresarial.

Depois dos três primeiros anos – 
para os quais os recursos de operação 
estão garantidos – as parcerias deve-
rão possibilitar a continuidade das 
operações do laboratório.

Dos R$ 90,5 milhões previstos pelo 
convênio para construção, compra de 
equipamentos e operação do laborató-
rio, R$ 27,6 milhões serão obtidos pelo 
governo do estado junto ao BNDES, por 
meio do Fundo de Desenvolvimento Tec-

nológico (Funtec). O banco destinará R$ 
17,9 milhões ao IPT, R$ 7,9 milhões à 
FAPESP e R$ 1,8 milhões para despe-
sas de importação.

Outros R$ 16,6 milhões, também 
para estruturação do laboratório, virão 
de recursos próprios do IPT (R$ 5,9 
milhões), da FAPESP (R$ 2,4 milhões) 
e da Finep (R$ 8,3 milhões). Para os 
projetos de pesquisa tecnológica, o 
laboratório receberá investimentos de 
R$ 42 milhões da Embraer (em ho-
mens/hora), R$ 1,5 milhão do IPT, R$ 
2,3 milhões da FAPESP e R$ 450 mil 
da Finep.

A Secretaria de Desenvolvimento 
já havia destinado outros R$ 2,5 mi-
lhões para adequar o novo laboratório 
ao local cedido pela Prefeitura de São 
José dos Campos. O laboratório será 
instalado em uma planta térrea de cer-
ca de 4 mil metros quadrados.

Fonte: Agência Fapesp

Supercomputador
facilitará pesquisas de 
exploração de petróleo

A Rede Galileu inclui a Petrobras 
e cinco instituições de ensino que es-
tudam questões ligadas à exploração 
de petróleo, especialmente em águas 
profundas. Os membros do grupo 
são a Coordenação dos Programas 
de Pós-Graduação em Engenharia 
(Coppe-UFRJ); Pontifícia Universidade 
Católica (PUC-RJ); Universidade Fe-
deral de Alagoas (UFAL); Universidade 
de São Paulo (USP) e o ITA.

Entre as principais funções do su-
percomputador estarão a simulação 
de reservatórios de petróleo, proble-

mas de geomecânica, engenharia de 
poços, mecânica de fluidos e diversas 
outras aplicações na área de petróleo. 
Além disso, a máquina pode trabalhar 
também modelos ambientais, estudo 
de circulação atmosférica e oceânica, 
oceanografia, meteorologia etc.

A máquina terá 1.792 processado-
res série Xeon 5500, cada um deles 
com quatro núcleos. Fabricado pela 
Sun Microsystems, o computador 
usará softwares livres.

O micro-
processador 

Intel Xeon 
5500

Presidente de associação para 
2010-2011, com disposição para 

aturar críticas 
e sugestões mirabolantes.

 
PRé-REquIsITo:
ser iteano em dia
com a anuidade

 

DEsEJáVEL, 
MAs não ELIMInATóRIo:

mais de 10 e menos de 
40 anos de formado 

 

REMunERAção:
satisfação em prestar serviço a 

4500 associados e ao ITA
 

Inscrições abertas pelo e-mail 
aeita@aeita.com.br

PROCURA-SE
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SJC terá laboratório de 
estruturas leves em aviação
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espaço FCmF

memória

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

Atuação da FCMF
Apoiada por um grupo de colabora-

dores e contando com a competência de 
professores, pesquisadores e alunos de 
pós-graduação de diversas Instituições 
de Ensino, prioritariamente o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica – ITA e de-
mais Institutos de Pesquisa do Coman-
do-Geral de Tecnologia Aeroespacial, a 
FCMF coordena a gestão de projetos 
de C&T contando com os seguintes 
empreendimentos por ela criados:
• EscRITóRIo DE PRosPEcção DE 

PROJETOS – EPP e LABORATÓRIO 
DE DEsEnVoLVIMEnTo TEcnoLó-
GIco – LABTEc

A FCMF disponibiliza no campus 
do ITA, um núcleo de desenvolvimen-
to de projetos (laboratório e escritório 
de prospecção), onde equipes multi-
disciplinares da academia e empresa 
compartilham suas experiências nas 
atividades técnico-científicas em de-
senvolvimento. O núcleo também con-
sidera a busca do apoio financeiro de 
entidades de fomento.
• IncuBAERo

É uma incubadora de empresas e 
projetos de base tecnológica, criada 

para amparar boas idéias e desenvol-
ver novas empresas para o setor aero-
espacial, contando com a parceria do 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica e 
demais Institutos de Pesquisa Coman-
do-Geral de Tecnologia Aeroespacial, 
Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos. Conta ainda com o apoio do 
SEBRAE e do CIESP e de entidades de 
fomento tecnológico. 

A Fundação Casimiro Montenegro 
Filho, por meio da Incubaero, foi cre-
denciada como Network Partner do 
Programa Microsoft® SOL e propor-
cionará, às micro empresas que se 
inscreverem no programa, ferramen-
tas de desenvolvimento, assistência e 
visibilidade global.

O Microsoft® SOL é a versão brasi-
leira de uma iniciativa global criada para 
ajudar as empresas nascentes (“star-
tups”) de software a realizarem todo 
o seu potencial. “O programa fornece 
acesso fácil e rápido a todas as ferra-
mentas de desenvolvimento Microsoft, 
sem custos antecipados e com requeri-
mentos mínimos para participação.”

As principais empresas que usu-
fruirão do programa Microsoft® SOL 

são as incubadas, mas outras empre-
sas nascentes e não incubadas pode-
rão se inscrever via Incubaero/FCMF.

A FCMF como “instituição valida-
dora”, é responsável por avaliar o per-
fil das empresas candidatas.

Quais os benefícios do 
Microsoft® SOL?
• O intuito do programa é trabalhar 3 
importantes fatores: Visibilidade, Ca-
pacitação e Licenciamento. 
• Participando do Microsoft® SOL, 
gratuitamente, as empresas terão 
acesso aos produtos Microsoft. 
• As empresas poderão também ser 
selecionadas para participar dos trei-
namentos presenciais técnicos e de 
negócios

Como funciona o 
licenciamento de 
produtos Microsoft que a 
empresa terá acesso?

Praticamente todos os produtos 
Microsoft estarão disponíveis para 
download, entre eles o Vista, Office, 
Server, SQL, Dynamics, Visual Studio 
e Expression, entre outros. - A licença 
é válida por 3 anos, mesmo período de 

participação da empresa no programa 
Microsoft® SOL.

Uma breve lista do que está dis-
ponível:
• Visual Studio® Team System Team 

Suite (VSTS) com assinatura MSDN® 
Premium - Expression® Studio v2

• VSTS Team Foundation Server (stan-
dard edition)

(Os softwares abaixo, por exem-
plo, têm direito de uso em produção, 
não apenas desenvolvimento).
• Microsoft Windows Server® (todas 

as versões até e incluindo Enterprise)
• Microsoft SQL Server® (todas as 

versões)
• Microsoft Office SharePoint® Portal 

Server
• Microsoft System Center
• Microsoft BizTalk® Server

Maiores detalhes em: http://www.
microsoft.com/bizspark

Parceria da Fundação Casimiro 
Montenegro Filho com a Microsoft

A Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, a Comissão de Familiares 
de Mortos e Desaparecidos Políticos 
e o IEVE (Instituto de Estudos sobre a 
Violência do Estado) lançaram, no final 
de abril, edição revisada e ampliada do 
livro "Dossiê Ditadura: mortos e desa-
parecidos políticos no Brasil (1964-
1985)". A obra, de 772 páginas, foi 
organizada por Criméia de Almeida, 
Janaina de Almeida Teles, Suzana K. 
Lisboa e Maria Amélia Teles.

A primeira edição, após quase 
duas décadas de buscas por informa-
ção e algumas versões preliminares, 
foi publicada em 1995. Esta nova edi-
ção reúne histórias ilustradas de 436 
mortos e desaparecidos durante o re-
gime militar. 

O iteano Robinson Rosario Pitelli 
(T78) compareceu à cerimônia de 
lançamento e fez questão de enviar e-
mail à equipe organizadora relatando 

Livro traz histórias de desaparecidos políticos
Iteano cita exemplo do ITA como forma de conciliação e superação do passado

o episódio que culminou na cerimô-
nia de entrega de diplomas a alunos 
desligados do ITA em 1965 e 1975, 
realizada em junho de 2005.

Leia abaixo a íntegra da mensa-
gem: 

“Cara Janaína,
Recebi o convite para a cerimônia 

do Dossiê Ditadura há alguns dias pelo 
correio. Compareci, como a maioria 
que lá estava, por motivos pessoais.

Não é fácil repaginar o passado. 
Não obstante a dificuldade da missão, 
creio que fomos todos bem-sucedidos 
e sobrevivemos a mais um desses es-
forços que uma parcela da Sociedade 
Brasileira tem empreendido com per-
sistência e obstinação.

Ao chegar em casa precisei dor-
mir para me recuperar da carga emo-
cional.

Então agora escrevo-lhe. Não para 

lhe relatar a minha pequena história.
Quero lhe falar de uma bela his-

tória de reconciliação e superação do 
passado, empreendida pelos alunos 
do ITA ao revisarem fatos dolorosos 
dos colegas da época da ditadura e 
organizarem uma série de encontros 
que resultaram em uma cerimônia re-
alizada em São José dos Campos em 
2005. Esse fato foi à imprensa mas 
depois caiu no esquecimento. Pode 
ser visto em:

http://www.jornaldaciencia.org.br/
Detalhe.jsp?id=29362

Interessante que, na lista que foi 
distribuída durante a cerimônia de 
hoje, contendo os nomes de 105 
mortos ou desaparecidos políticos, 
o número 41 é José Roberto Arantes 
de Almeida. Ele estudava engenharia 
no ITA em 1964, quando foi preso e 
expulso da escola por motivos políti-
cos. Morreu anos depois, já engajado 

na luta armada. Pois bem, o Arantes 
foi um dos anistiados nesse processo 
do ITA e sua mãe e irmão estiveram na 
cerimônia de 2005 perante patentes 
militares de alto escalão da FAB, onde 
o erro foi reconhecido.

Creio que a divulgação de notícias 
alvissareiras sobre esforços coletivos 
bem-sucedidos mostram que há, de 
ambos os lados, pessoas empenha-
das em superar a ferida e crescer a 
partir de erros cometidos naquela 
época.

O que atrapalha um pouco, eu 
acho, é a ação de alguns que ainda 
hoje procuram ampliar os obstácu-
los para tirar proveito político dessa 
contenda. Assim como naquela épo-
ca o foi.

Para finalizar, quero lhe dar os pa-
rabéns por conduzir com muito estilo 
os trabalhos de hoje.”

Robinson
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espaço alunos

“Pela quarta vez equipes brasilei-
ras sagraram-se campeãs nas classes 
Aberta e Regular na SAE Aerodesign 
East Competition, em competição re-
alizada no final de semana de 4 e 5 de 
abril, em Marietta, estado da Geórgia, 
nos Estados Unidos. No caso da clas-
se Aberta, o resultado adquire desta-
que especial por tratar-se da quarta 
vitória consecutiva de uma equipe bra-
sileira na competição. 

As equipes Keep Flying, da Escola 
Politécnica da USP; e EESC USP Open, 
da Escola de Engenharia de São Carlos 

Caros veteranos,
Vimos, em nome da equipe do Ae-

rodesign ITA, esclarecer alguns fatos 
que presumimos ainda não seja de 
conhecimento dos senhores.

O último título do ITA na competição 
SAE Brasil ocorreu em 2004, ganhando 
o direito de participar da competição SAE 
Internacional 2005, onde a equipe tam-
bém obteve um ótimo resultado. O ano 
de 2005, entretanto, foi marcado como 
o “ano das trevas”, quando nenhuma 
equipe iteana participou da competição 
brasileira. Isso aconteceu porque a gran-
de maioria dos antigos participantes es-
tava se formando e o conhecimento não 
foi transmitido para os que vinham.

Assim sendo, no ano de 2006, o 
Aerodesign ressurgiu com as equipes 
“Montenegro” e “100 Limites”, sendo 
que os participantes tinham pouca expe-
riência para a competição. No entanto, 
a equipe “100 Limites” amadureceu ao 
longo desses três anos, chegando, final-
mente, ao terceiro lugar na competição 
SAE Brasil 2008, ficando apenas um 
ponto atrás da segunda colocada (cam-
peã da SAE Internacional 2009, ocorrida 
neste final de semana).

O resultado do ano passado motivou 
muitos alunos a entrarem na iniciativa no 
ano de 2009. Atualmente são 40 mem-

da Universidade de São Paulo (USP), 
venceram com 231,42 e 238,98 pon-
tos as duas Classes. A terceira repre-
sentante do Brasil na competição, a 
equipe Uai-Sô-Fly, da Universidade 
Federal de Minas Gerais, foi a segun-
da colocada na Classe Regular, com 
230,6 pontos. A equipe Aero Cats, da 
Universidade de Cincinnati, foi a ter-
ceira colocada na Classe Regular, com 
211,99 pontos.”

A notícia acima, publicada no site 
AutomotiveBusiness e outras publica-
das em sites e revistas especializadas, 

sobre a ausência do ITA nessa com-
petição nos últimos anos, motivaram 
diversos comentários na ITAnet e 
pronta resposta do Leonardo Mendes 
Nogueira e do Alexandre Guilger Des-
pontin, este último capitão da equipe 
do Aerodesign ITA, ambos T10. A car-
ta deles vai reproduzida abaixo.

Em 2008, dois canais para do-
ações a projetos e iniciativas do ITA 
foram criados: o FADA (Fundo AEITA 
de Apoio), administrado pela AEITA, e 
a AASD (Associação Acadêmica San-
tos Dumont), coordenada pelo CASD.  
Assim, quem quiser contribuir para 
apoiar a equipe de Aerodesign do ITA 
pode se utilizar de qualquer um dos 
canais.

O vídeo da equipe de Aerodesign 
do ITA durante competição pode ser 
acessado em: http://www.youtube.
com/watch?v=IhNpQHI_dp4

Equipe 100 Limites erguendo os aviões titular e reserva e segurando a 
última carga levantada. Pode-se ver o Professor Girardi (AER-80) de camisa 

pólo preta e o piloto da equipe, Ciro, que está de jaqueta verde e boné.

ITA reestrutra 
equipe do Aerodesign

bros com alunos de todos os anos (até 
alunos da turma 08, que hoje estão no 
mestrado). Todos estão extremamente 
motivados para ganhar os títulos. Esse 
ano o esforço será quadruplicado pois o 
Aerodesign ITA participará em todas as 
classes existentes na SAE Brasil. 

Serão dois aviões na classe regular, 
um na classe open e mais um na classe 
micro. A iniciativa também está se pro-
fissionalizando: começa a se criar uma 
cultura de gestão do conhecimento e 
dos aspectos administrativos, gerando 
uma base que servirá de suporte para 
as próximas equipes evitando assim um 
desfecho já conhecido (tanto nas equi-
pes de Aerodesign como as de Baja). Por 
fim, os alunos têm conquistado respeito 
entre os professores e o apoio do ITA à 
iniciativa vem crescendo, principalmente 
após a criação da disciplina PRJ-45 que 
tem por objetivo projetar e construir um 
aeromodelo (este ano o modelo feito no 
curso será usado na competição).

É possível ver que o motivo de o 
ITA ainda não ter o nome estampado 
como vencedor da SAE Internacional 
não é a falta de interesse dos alunos, 
muito menos falta de conhecimento 
para se desenvolver um bom projeto 
de aeromodelo. A principal carência 
da iniciativa ainda é a falta de recur-

sos financeiros. Já temos parceiros 
que muito contribuem (NSK; Cenic do 
Ralph MEC-74). No entanto, a diferen-
ciação se faz nos detalhes e o uso da 
tecnologia de ponta (muito cara) é de-
cisivo para alcançarmos nossos ob-
jetivos nesse tipo de competição. Na 
nossa nova organização temos mem-
bros voltados para a parte administra-
tiva que entre outras coisas buscam 
patrocínio para as quatro equipes que 
integram o Aerodesign ITA. Contamos 
com o diferencial da comunidade ite-
ana para nos ajudar. Estou disponível 
para esclarecer quaisquer dúvidas que 
venham a surgir. 

Gostaria de finalizar afirmando que 
a equipe tem todo o interesse de pro-
jetar o nome do ITA cada vez mais na 
mídia e despertar a consciência da im-
portância do Instituto para a nação. 

Leonardo Mendes Nogueira
4º Ano – Engenharia Aeronáutica

leoflight@uol.com.br
(12) 9737-3370

Alexandre Guilger Despontin 
Capitão da Equipe

4º Ano – Engenharia Aeronáutica
alexandregdn@gmail.com

(11) 9495-8966

Leia a íntegra da carta dos bixos

A equipe “100 Limites” com o “Chapolin” à frente. O Ralph (MEC-74) da CENIC 
aparece atrás de jaqueta branca. O piloto da equipe é o Ciro que está de 
jaqueta verde e boné.

DoAçõEs
PARA o FADA
Banco ABN-Amro Real (356)
Ag. 0845 - CC 0709907-4 
CNPJ 53.318.408/0001-72
ou via Cartão de Crédito VISA. 

conTATo:
Secretaria da AEITA
Tel. (12) 3941-4002

Obs.: A prestação de contas 
do FADA pode ser acessada no 
www.aeitaonline.com.br

DoAçõEs
PARA A AAsD
Banco ABN-Amro Real (356)
Ag. 0845 - CC 4709989-2
CNPJ 10.412.956/0001-54

Para o FADA e AASD, é 
necessário fornecer:
nome do Doador
Valor doado
Forma de doação:
Transferência, DOC ou 
depósito. No caso de 
transferência ou DOC, o 
número da conta do doador é 
útil, mas não é essencial.

conTATo:
Caio Vinícius Silva Braz 
Listerine (T11)
Diretor-Presidente Associação 
Acadêmica Santos-Dumont
Tels. (12) 3947-7848
(12) 9797-5414

Sidney Cerqueira Filho
Email:
sidneycbs@gmail.com
MSN:
sidneycbs@hotmail.com

EMAIL DA AAsD:
sidney.cerqueira@aasd.org.br
Tels. (12) 3947-7822
(12) 9716-4853



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 ___/___/___

Em 1958 o Departamento de Pro-
jetos do ITA era chefiado pelo Prof. 
Rennée Marie Vandaele engenheiro 
belga que havia trabalhado nos proje-
tos dos aviões HL na Companhia Hen-
rique Lage

Junto com ele trabalhavam o Per-
rier, um casmurro e reforçado  proje-
tista francês de quem se sabia apenas 
haver lutado como “maquis” na se-
gunda guerra, e um simpático e rosa-
do professor russo de cabelos bran-
cos, que conhecíamos por “Popov”. 

Mas o mais famoso personagem 
do departamento era a sueca “Friden”, 
uma máquina de calcular eletromecâ-
nica capaz da maravilhosa proeza de 
efetuar operações matemáticas com 
grande número de dígitos. 

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

A pioneira sueca
Nessa época o máximo que nós 

alunos de engenharia aeronáutica 
conseguíamos com nossas “réguas 
de cálculo”, do tipo log-log importa-
das era executar cálculos com quatro 
dígitos significativos. 

Para aqueles que hoje estão habitu-
ados aos desenhos em CAD e aos cál-
culos em planilhas nos microcompu-
tadores, eu lembraria que toda a obra 
da engenharia mundial até a década 
de 60 foi projetada com ferramentas 
hoje em desuso. Mesmo aviões como 
a B17, o jato Me 262, e foguetes como 
a V2 etc. foram frutos das pranchetas 
de desenho, e das réguas de cálculo. 

O “time Vandaele”, estava na épo-
ca desenvolvendo o anteprojeto de um 
avião de treinamento bi-posto lado a 

lado, bi-reator, já com maquete de tú-
nel ensaiada e em fase de cálculo de 
cargas detalhado: o ITAPS A2.

Isso exigia um vultoso trabalho de 
preenchimento manual de enormes 
planilhas de cálculos, todos feitos ob-
viamente na “Friden”, e para o que o 
Departamento de Projetos do ITA estava 
recrutando o trabalho de estudantes.

Eu e o Joaquim Pinhão, hoje dono 
da Nova Aeronáutica de Rio Claro, meu 
colega de turma e de especialidade, e 
ambos cursando o quarto ano, nos 
candidatamos ao trabalho e depois 
de entrevistados pelo Vandaele fomos 
aceitos para a tarefa, com a condição 
de usar a sueca somente em períodos 
noturnos. 

Logo ficamos habituados ao sin-
copado ruído “tect..tect...te-tect” de 
trabalho da máquina, com a qual des-
cobrimos até como executar um ritmo 

de samba comandando divisões que 
resultassem em dízimas.

E foi aí que tivemos a desagra-
dável surpresa em uma noitada de 
cálculos, de vê-la travar, num súbito 
silêncio, em meio a uma divisão ab-
solutamente comum! Ligamos, desli-
gamos, apertamos teclas e tentamos 
de tudo, mas nada; a sueca estava 
como se tivesse sido mergulhada em 
um “fjord” nórdico.

Fomos dormir apavorados e no dia 
seguinte às 7h30 estávamos frente 
ao mestre relatando o ocorrido. Mas 
ao invés de ver aquelas enormes so-
brancelhas vampirescas se franzirem 
terrivelmente, vimos foi um largo sor-
riso seguido de um:  “Popov, venez ici” 
(Popov, venha aqui).

O velho russo veio calmamente e 
deixando seu enorme e habitual cha-
ruto num cinzeiro, desligou a máquina 
da tomada e tomando-a nas mãos a 
levantou acima dos ombros, e pau-
sadamente sacudiu-a em várias po-
sições para cima e para baixo como 
se estivesse preparando seu coquetel 
favorito de vodka. Religou a toma-
da, apanhou o charuto, e depois de 
duas baforadas acionou a máquina 
e: “prect-prect-prect-prect prect”. Ela 
terminou a divisão que eu iniciara na 
noite anterior.

O ITAPS A2 não foi além da fase 
de anteprojeto, mas com ele nós alu-
nos aprendemos muita coisa além de 
distribuir cargas e calcular esforços 
em um avião de verdade: por exemplo, 
como lidar com suecas emperradas...O meu era um apartamento bem organizado!

O professor Renné Marie  VandaeleO professor Renné Marie  Vandaele


