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E mais

O Sábado começa na 
sexta-feira, quando tem 
Sábado das Origens. 
E assim foi mais este 
ano, nos dias 22 e 23 
de outubro, um fim-de-
semana com atividades 
voltadas para iteanos de 
todas as idades e suas 
famílias. E haja coração 
para aguentar as emoções! 
Confira os melhores 
momentos da intensa 
programação do tradicional 
encontro da comunidade. 
Págs. 4 e 5

A equipe Leviatã, do ITA, foi campeã na classe Open, da XII Competição 
SAE BRASIL AeroDesign, realizada nos dias 21 a 25 de outubro, no 
DCTA, em São José dos Campos. Na recém criada classe Micro, o ITA 
ficou em 4º lugar, e na classe Regular, em 12º. A Leviatã conseguiu 
carregar 25,190 kg e obter 443,9 pontos. Pág. 3

Alunos voluntários e o diretor de Ação Social da AEITA, Luiz Carlos Rodrigues 
Calheiros (T95), participaram de festa do Dia das Crianças em escola pública 
de São José dos Campos

AEITA.cria.rubrica.EducAção
A AEITA acaba de criar uma nova rubrica no FADA (Fundo AEITA de Apoio) – a 
EducAção. O objetivo é captar recursos para viabilizar atividades dos alunos do 
ITA na CASSIS (Comissão de Assistência Social). O apoio da Associação se 
dará em ações junto a escolas de São José dos Campos, no Programa Escola 
da Família. Pág. 2

Livro.dará.vida.
às.histórias.
dos.ex-alunos
A AEITA conseguiu aprovar 
no Ministério da Cultura um 
projeto para a captação de 
recursos, pela Lei Rouanet, 
para a produção de uma nova 
edição do livro Histórias para 
Contar, Amigos para Encontrar. 
A iniciativa foi apresentada 
formalmente à comunidade 
iteana durante o Sábado das 
Origens. Pág. 5

Coquetel de boas-vindas teve visita ao 
túmulo do Profeta Acyr

Placa na sede da AEITA homenageou os colegas 
da T54 fundadores da Associação

Equipe.do.ITA.é.campeã.no.

SAE.BRASIL.AeroDesign
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A AEITA acaba de criar uma nova rubrica no FADA (Fundo AEITA de 
Apoio) – a EducAção. O objetivo é captar recursos para viabilizar ativida-
des dos alunos do ITA na CASSIS (Comissão de Assistência Social). O 
apoio da Associação se dará em ações junto a escolas de São José dos 
Campos, no Programa Escola da Família. Esse programa proporciona a 
abertura de escolas da rede estadual de ensino nos finais de semana, 
difundindo uma cultura de paz, despertando potencialidades e ampliando 
os horizontes culturais de seus participantes.

No dia 24 de outubro, a AEITA apoiou a iniciativa de alunos volun-
tários do ITA, em festa do Dia das Crianças, na Escola Estadual Dr. Rui 
Rodrigues Dória, região norte de São José dos Campos. O evento contou 
com a participação de 320 pessoas entre crianças, jovens e adultos. A 
Escola Estadual Dr. Rui Rodrigues Dória agradeceu aos alunos da T13 do 
ITA (Antonio José Pinheiro Prado (Alegria), João Marcos Miranda (Dedé) 
e Guilherme Sena (Doug)) e ao diretor de Ação Social da AEITA, Luiz 
Carlos Rodrigues Calheiros (T95), que participaram da atividade.

Passeio.na.ADC.Embraer
No dia 6 de novembro, a AEITA participou de um passeio à ADC Em-

braer, com 51 crianças da região norte de São José dos Campos (Vila do 
Rhodia, Vila Machado, Vila Cristina e Altos de Santana).

A rubrica EducAção, da Associação, doou o valor para a preparação 
das guloseimas (cachorro-quente, refrigerante, pizza enrolada, bolo de 
chocolate, achocolatado, biscoitos chips, frutas e pirulitos), tudo feito 
com muito carinho.

Além das crianças, também participaram do passeio pais e mães, 
voluntários, o diretor de Ação Social da AEITA, Luiz Carlos Rodrigues 
Calheiros, a gerente da AEITA, Mônica Neves, a assessora de eventos e 
ação social da AEITA, Elaine Barbosa, e alunos da T14 (Marcus Ganter e 
Gustavo Cellet Marques, "Povo").

Todos adoraram o passeio e já pedem BIS, pois é sempre um mo-
mento de muita diversão e alegria para todos. A felicidade que o mo-
mento proporciona é visível no rostinho de cada um e nos depoimentos 
abaixo:
- "Acho que no céu é assim" - Ana Paula Mendes 8 anos
- "Isso aqui é bom demais" - Luiz Felipe Viega 10 anos
- "É uma delícia, quero morar aqui" - Marcus Vinicius Medeiros 10 anos
- "Nunca fui em um lugar tão bonito, o pedalinho é demais, por mim, 

morava aqui" - Matheus Nazaré Silva 10 anos
- "Isso aqui é bom demais... Comi demais, não posso perder tempo" - 

Igor Vinicius Araújo 10 anos
- "Aqui é uma gostosura" - Maria Eduarda Chaves Dias 6 anos
- "Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não 

fizer nada, não existirão resultados" - Elaine Barbosa e Neander Bilard 
- Organizadores da Ação Social 

aeiTa cria rubrica educação

Em setembro, a comunidade iteana 
conseguiu vencer o desafio de doações 
ao FADA (Fundo AEITA de Apoio), lançado 
por um iteano anônimo! Ele se compro-
meteu a depositar no Fundo mesmo valor 
das contribuições efetuadas por todos os 
iteanos, até o limite de R$ 4 mil.

Graças à participação dos colegas, 
o FADA arrecadou, em setembro, R$ 
7.200,00. Assim, o desafiante deveria fazer 
sua doação de R$ 4.000,00 ao Fundo. Po-
rém, sensibilizado com a mobilização dos 
colegas (as doações em agosto haviam 
sido de R$ 550,00), ele depositou no FADA 
igual valor, casando todo o montante arre-
cadado (R$7.200,00), em duas parcelas.

O sonho do desafiante é ver o FADA 
arrecadar pelo menos uns R$ 30 mil todo 
mês. Estamos distantes deste sonho. Em 
outubro, as contribuições às ações so-

"O Natal é mais, muito mais do que luzes 

de velas e alegria. É o espírito de doce amizade 

que brilha todo o ano. É consideração 

e bondade, é a esperança renascida para a 

paz, para o entendimento e para a 

benevolência dos homens." 

Um Feliz Natal e um ótimo 2011 são os votos da

Diretoria da AEITA

Boas Festas
"O Natal é mais, muito mais do que luzes 

de velas e alegria. É o espírito de doce amizade 

que brilha todo o ano. É consideração 

e bondade, é a esperança renascida para a 

paz, para o entendimento e para a 

benevolência dos homens." 

Um Feliz Natal e um ótimo 2011 são os votos da

Diretoria da AEITA

O colega Pedro John (T59) enviou 
em novembro pelos Correios mais R$ 
4.100,00 reais em cupons e Notas Fiscais 
Paulistas, mantendo-se como líder abso-
luto de doações ao FADA (Fundo AEITA de 
Apoio) nesta modalidade.

Os recursos estão sendo destinados 
às obras da Casa de Repouso Nosso Lar. 
Após o processamento dos Cupons e 
Notas pela instituição, até 7,5% do valor 
destes podem ser captados pela institui-
ção para a obra.

É.fácil.doar..Veja:
Basta não colocar nenhum CPF/CNPJ 

no Cupom ou Nota Fiscal emitido no Es-

Pedro.John.doa.R$.4,1.mil.em.nF’s.Paulistas
tado de SP e enviar estes, em carta sim-
ples, para:

Casa de Oração Missionários da Luz
Rua Yamaguti, 50, Jd Oriente
SJCampos (SP) - CEP 12.236-080

Em seguida, comunicar o envio para: 
aeita@aeita.com.br

As Notas Paulistas precisam ser ca-
dastradas até o dia 20 do mês posterior 
ao da emissão. Logo é interessante que 
as cartas sejam enviadas no encerra-
mento de cada mês, para dar tempo de 
translado pelos correios e cadastro dos 
cupons e notas no sistema NFP pela ins-
tituição.

FADA:.seja.o.novo.desafiante!
ciais empreendidas pela AEITA não ultra-
passaram R$ 1.000,00.

Seja o próximo desafiante do FADA! 
Conheça e participe dos projetos que es-
tão sendo desenvolvidos pela AEITA na 
área social.

Como.doar
Para doar qualquer quantia para ativi-

dades dos alunos do ITA, via FADA (Fun-
do AEITA de Apoio) faça um depósito ou 
DOC para a conta:

Assoc. dos Engenheiros do ITA
CNPJ 53.318.408/0001-72
Banco ABN-Amro/Real - Ag. 0845
Conta corrente 0709907-4

Depois envie email para AEITA indi-
cando seu nome, sua turma, quantia do-
ada e o destino da doação.
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eSpaçO alunOS

A equipe Leviatã, do ITA, foi cam-
peã na classe Open, da XII Competição 
SAE BRASIL AeroDesign, realizada 
nos dias 21 a 25 de outubro, no DCTA, 
em São José dos Campos. Na recém 
criada classe Micro, o ITA ficou em 4º 
lugar, e na classe Regular, em 12º. A 
Leviatã conseguiu carregar 25,190 kg 
e obter 443,9 pontos.

A equipe Tucano, da Universidade 
Federal de Uberlândia, Minas Gerais, foi 
a campeã pela Classe Regular O avião, 
projetado e construído pela equipe, 
obteve 455,1 pontos na classificação 
geral, ao transportar 13,950 kg.

Na Classe Micro, a equipe EESC-
USP Mike, da Escola de Engenharia 
de São Carlos da Universidade de São 
Paulo (EESC-USP), sagrou-se bicam-
peã na categoria, com 356,51 pontos, 
ao carregar 1,655 kg de carga.

As equipes classificadas em pri-
meiro e segundo lugares da Classe 
Regular, e as equipes classificadas 
em primeiro lugar nas Classes Micro 
e Aberta – Tucano, EESC USP Alpha, 
EESC USP Mike e Leviatã – ganharam 

equipe do iTa é campeã no 
Sae braSil aerodesign

o direito de representar o Brasil duran-
te a SAE AeroDesign East Competition, 
com apoio técnico, logístico e finan-
ceiro da SAE BRASIL.

A competição internacional, que 
reúne equipes da América do Norte e 
Europa, será realizada pela SAE Inter-
national de 29 de abril a 1º de maio de 
2011, em Marietta, Georgia, nos Esta-
dos Unidos. Na SAE AeroDesign East 
Competition, as equipes brasileiras 
acumulam histórico expressivo de par-
ticipações, incluindo cinco primeiros 
lugares nas Classes Regular e Aberta 
e um primeiro lugar na Classe Micro.

Para se estruturar para a participa-
ção internacional, o AeroDesign do ITA 
busca apoio e patrocínios. As doações 
podem ser feitas via FADA (Fundo AEITA 
de Apoio) (veja como doar na pág. 2).

A Competição SAE BRASIL Aero-
Design registrou o comparecimento 
de 77 equipes, entre 96 equipes ins-
critas, que representaram 14 estados 
brasileiros e mais o Distrito Federal, 
além da Venezuela, México, Índia e 
Estados Unidos. As 77 equipes (cinco 

estrangeiras) presentes representaram 
64 instituições de ensino.

O evento teve o patrocínio de gran-
des empresas do setor, como Aernnova, 
C&D Zodiac, Dassault Aviation, EADS, 
Embraer, GE, Honeywell, Rolls-Royce, 
SSAB, Sonaca, Rockwell Collins e Pa-
rker Aerospace e United Tecnologies. 
Importante também foi o apoio de ins-
tituições públicas, como o DCTA, In-
fraero, ITA, Prefeitura de São José dos 
Campos, Rede Accor e Associação 
Desportiva Classista Embraer (ADCE).

Projeto.AeroDesign
O Projeto AeroDesign é um progra-

ma de fins educacionais, organizado 
pela Seção São José dos Campos. O 
objetivo é propiciar a difusão e o inter-
câmbio de técnicas e conhecimentos 
de engenharia aeronáutica entre estu-
dantes de graduação e pós-graduação 
em Engenharia, Física e Ciências Ae-
ronáuticas e futuros profissionais do 

importante segmento da mobilidade, 
através de aplicações práticas e da 
competição entre equipes.

Para Horácio Forjaz (T74), vice-
presidente de Assuntos Corporativos 
da Embraer e grande incentivador do 
SAE BRASIL AeroDesign, a competi-
ção é um excelente exercício de em-
preendedorismo. “A equipe precisa ter 
um técnico competente, um líder, um 
projetista, alguém responsável pelo 
marketing, e todos precisam saber 
tomar decisões sob pressão”, explica. 
“Esta é a vida do engenheiro do século 
21. O Projeto AeroDesign possibilita 
aos nossos futuros colegas uma vi-
vência de espírito de equipe, liderança 
e planejamento”.

Saiba mais sobre a SAE BRASIL 
em www.saebrasil.org.br 

Saiba mais sobre a equipe do ITA 
em: www.aerodesignita.com.br

Fonte: Equipe do ITA 
e Companhia de Imprensa

A equipe do ITA participou nas classes Open, Regular e Micro



aeiTa infOrma

O Sábado começa na sexta-feira, 
quando tem Sábado das Origens. E 
assim foi mais este ano, nos dias 22 
e 23 de outubro, um fim-de-semana 
com atividades voltadas para iteanos 
de todas as idades e suas famílias.

E haja coração para aguentar as 
emoções! Na sexta-feira à noite, os 
colegas da T54, fundadores da AEI-
TA, foram homenageados com uma 
placa, afixada na sede da Associa-
ção. Em seguida, pausa para bate-
papo, exposição de fotos históricas 
de todos os Sábados das Origens, 
agradável coquetel e... visita ao Tú-
mulo do Profeta Acyr!

Mas não foi uma visita qualquer 
– quem foi teve direito a vela acesa e 
lençol na cabeça. Para encerrar, dis-
curso prá lá de verborrágico de bixo 

1 • Paineis do fotógrafo Amaro Correia mostraram um 
histórico fotográfico de todos os Sábados das Origens

2 • O presidente da AEITA, Marcelo Dias Ferreira (T94), 
apresentou a Prestação de Contas na Assembleia 
Geral

3 • O vice-presidente da AEITA, Christiano Sadock de 
Freitas (T04), mostra detalhes do projeto da Casa de 
Repouso Nosso Lar ao vice-reitor Fernando Sakane 
(T68)

4 • Churrasco encerrou dois dias de programação intensa
5 • Visita ao Túmulo do Profeta Acyr – lembrando os 

velhos tempos
6 • Este ano teve atrações para todas as idades

Sábado das Origens: encontro de família
especialmente “convidado” para a en-
fadonha tarefa.

No sábado pela manhã, uma pro-
gramação intensa. Prestação de con-
tas da Diretoria e apresentações dos 
alunos (Associação Acadêmica San-
tos Dumont, CASD e CASD Vestibula-
res), do Reitor Reginaldo dos Santos 
(T70), da Universia, do Walter Bartels 
(T63), do Horácio Forjaz (T74). E tam-
bém o depoimento do Cláudio Barreto 
Vianna (T54) sobre o ITA dos anos 50, 
e os lançamentos do elegante Anel de 
Graduação, confeccionado pela Vi-
vara, e do livro Histórias para Contar, 
Amigos para Encontrar (veja nesta 
página).

Houve ainda a homenagem ao pre-
sidente da Vale Soluções em Energia 
(VSE), James Pessoa, que tornou-se 

Sócio-Honorário da AEITA, pelos re-
levantes serviços e a parceria que a 
empresa tem desenvolvido com o ITA.

Para encerrar a manhã movimen-
tada, nada melhor do que entoar “A 
Cova Dela” com as crianças do Coral 

da Cooper Embraer, antes de seguir 
para o tradicional churrasco.

Veja a cobertura completa do Sá-
bado das Origens 2010 no AEITA Onli-
ne – www.aeitaonline.com.br

Os pioneiros da AEITA, iteanos da T54, homenageados neste Sábado das Origens

1

3

5

2

4

6
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Apoio

Quem.falou.o.quê
A programação de apresentações nas manhãs do Sábado das Origens tem atraído o interesse da comunidade, pela 
oportunidade dos temas abordados. A íntegra das apresentações pode ser acessada em www.aeitaonline.com.br 

Livro.mostrará.o.ITA.
na.visão.dos.iteanos
A AEITA conseguiu aprovar no 
Ministério da Cultura um projeto 
para a captação de recursos, pela 
Lei Rouanet, para a produção de 
uma nova edição do livro Histórias 
para Contar, Amigos para Encon-
trar. A iniciativa foi apresentada 
formalmente à comunidade iteana 
durante o Sábado das Origens.
O projeto será coordenado pela edi-
tora Arte e Ciência, com supervisão 
da AEITA. A ideia é contar a história 
do ITA, dando voz aos iteanos das 
várias gerações que passaram pela 
escola nas últimas seis décadas. 
As histórias contadas por eles 
serão contextualizadas com os 
principais acontecimentos do país e 
do mundo nas áreas social, política, 
econômica, cultural e tecnológica.
“Vamos fazer um livro diferente, 
não só registrando os fatos, mas 
dando vida a eles, nas palavras 
e lembranças daqueles que os 
vivenciaram”, explica o presidente 
da AEITA, Marcelo Dias Ferreira 
(T94). “Será um trabalho inédito, 
um registro da memória do ITA 
com o olhar dos iteanos”.
Para o sucesso da publicação, a 
AEITA espera poder contar com o 
apoio e as contribuições da comu-
nidade iteana, que poderá enviar 
suas histórias, fotos, indicações 
de fontes de consulta e pessoas 
para entrevistas.
O material pode ser enviado por 
e-mail: aeita@aeita.com.br ou 
via correio: Caixa Postal 2041, 
São José dos Campos – SP, CEP 
12243-990.
Mais informações no site: 
http://aeita.arteciencia.com.brUma parceria entre o ITA, a AEITA e a 

rede Universia permitirá o resgate da 
memória da escola, por meio do Pro-
jeto 60 anos. A iniciativa um mape-
amento dos ex-alunos, identificando 
suas áreas de atuação profissional e 
mercado de trabalho. Esse levanta-
mento vem sendo feito com apoio da 
AEITA e das redes sociais.

Patrocinadores

60.Anos.do.ITA.–.parceria.ITA.Universia

XII.Competição.SAE.Brasil.AeroDesign

Prestação.de.Contas.do.ITA O.ITA.dos.Anos.50
(...) “Fomos recebidos por 
professores brasileiros, 
incluindo os de Química – 
Borzani e Samú – que nos 
distribuíram apostilas com re-
comendação de lê-las naquela 
noite. Não deu outra: no dia 
seguinte, 1ª aula de Química, 
e lá veio a primeira provinha 
sobre o conteúdo da apostila, 
que ninguém lera. Bom para 
acostumar.” (...)

A.Real.Importância.
do.ITA.para.o.Brasil.
–.Visão.do.Setor.
Aeroespacial

Reginaldo dos Santos 
(T70), reitor do ITA

Cláudio Barreto Vianna (T54)
Horácio 
Forjaz (T74)

Leia 
mais 
sobre o 
assunto 
na 
pág. 3

Walter Bartels (T63)

COMPARAÇÃO 
DE VALOR 
AGREGADO

Placa.T54
A placa encomendada pela AEITA 
em homenagem aos iteanos da 
T54, fundadores da Associação, 
foi entregue com defeitos (nome 
faltando, cursos errados, qualidade 
ruim). A AEITA lamenta o ocorrido e 
se desculpa com os homenageados. 
A correção dos erros está sendo 
providenciada.
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regiOnaiS

eSpaçO fcmf

happy.hour.com.os.professores.do.ITA
A FUNDAÇÃO CASIMIRO MONTENE-

GRO FILHO realizou no dia 25 de agosto, 
no Laboratório “B” da Divisão de Eletrô-
nica e Computação, Happy Hour com os 
Professores do ITA, contando também 
com as presenças do Magnífico Reitor, 
Brig. Reginaldo dos Santos, Pró-Reitores, 
Diretores e Equipe Administrativa da FCMF.

No evento foi realizada, pelo Diretor 
Presidente, Ricardo Corrêa de Oliveira 
Martins (T73), apresentação da FCMF, 
deste a sua fundação até os dias atuais; 
as novas diretrizes da Diretoria da FCMF, 
a estrutura administrativa, bem como os 
projetos desenvolvidos e em desenvolvi-
mento em parceira com o ITA, Institutos 
do DCTA, Empresas Privadas e Órgãos 
de Fomento, temas apresentados.

O Presidente também demonstrou 
que através da aplicação dos recursos 
captados no último triênio, realizou-se, 
de maneira significativa, a ampliação, 
construção, melhoria da infra-estrutura, 
modernização dos laboratórios e aquisi-
ção de equipamentos de alta tecnologia 
para o ITA e para os Institutos do DCTA, 

São.Paulo.teve.Silvio.Meira.(T74)
“Pessoal, mais um relato sobre como 

foi nosso encontro no dia 19 de novembro.
Tivemos a presença de 44 iteanos, 

muitos que nunca haviam ido e outros 
de gerações mais novas. Tem sido real-
mente um prazer e muito gratificante co-
ordenar essas reuniões - muito obrigado 
a todos os que compareceram! Maiores 
detalhes sobre o Espaço do Empreen-

iteanos realizam 3a reunião da aeiTa recife
POR MôNICA LIMA

Ambiente familiar. Assim se descre-
ve o clima que permeia as reuniões da 
Regional Recife da AEITA. Informal, o 
último encontro, acontecido no dia 29 
de outubro de 2010, na casa de um dos 
membros do grupo, trouxe não apenas 
discussões acerca das diretrizes, mas 
também despertou ideias como a organi-

AEITA.Bh.
de.vento.em.
popa!

Leia depoimento do Lo-
renzo Cuadras (T94) sobre o 
último encontro da Regional: 

“Caros,
Tivemos na noite do dia 

29 último mais uma opor-
tunidade para “regar a ami-
zade”, como diria nosso 
ilustríssimo colega Eduardo 
Barbeitos. Novamente fomos 
brindados com presenças 
agradabilíssimas e ilustres 
como a do nosso colega Wil-
son (T68). Grande figura!

Agora temos quase todas 
as décadas representadas, 
desde a de 50 até a atual 00, 
falta apenas algum represen-
tante da década de 70. Va-
mos descobrir os mocados 
mineiros!

Mais uma vez tivemos um 
encontro animado. Entre o ex-
celente chope do ALBANO’S e 
a famosa “aguardente” minei-
ra rolou um papo descontraí-
do acompanhado pelos petis-
cos bem servidos da casa.

Quem não foi desta vez, 
além da boa companhia, 
perdeu a oportunidade de sa-
borear petiscos que variaram 
do tradicional torresmo até o 
rebuscado “Frango Sabará” 
(iguaria de peito de frango 
enrolado em bacon e regado 
ao molho de jabuticaba com 
vinho tinto).

A novidade do encontro 
foi a presença das compa-
nheiras! Graças à sugestão 
do nosso colega Levi (T58) 
o encontro esteve mais “bri-
lhante”. A coisa está ficando 
cada vez melhor!!!

O clima estava tão bom 
que nem percebemos que a 
conta veio com um erro de 
quase 70% a mais no valor!!! 
Sem problema, a casa cons-
tatou o erro no dia seguinte e 
já fomos reembolsados.

O grupo dos presentes 
ficou bastante motivado e já 
estamos planejando o próxi-
mo encontro para as próxi-
mas semanas, por isso....

DESMOQUEM-SE e ve-
nham conhecer a turma di-
vertida e animada que temos 
aqui em BH!”

zação de palestras e ações sociais.
Ao término da discussão, e após o 

compromisso de debaterem melhor cada 
sugestão dada, os donos da casa, Mar-
tinho (T74) e D. Laura, “os corajosos” 
como denominou Parente (T78) por “terem 
emprestado gentilmente sua residência” 
para a realização do evento, serviram um 
jantar revigorante, deixando todos ali pron-
tos para ir embora apenas no dia seguinte.

Como surpresa da noite, o grupo 
contou com a presença de Jairo Martins 
(T74), "O Cachacista", de passagem por 
Recife, e convocado por seu colega de 
quarto dos tempos de H8, Martinho.

Durante toda a noite, todos confra-
ternizaram animadamente, cantando e 

tocando canções que só foram silen-
ciadas depois das três da manhã.

Wilson (T79), foi um dos que co-
mentaram a “festa”: “O encontro foi 
proveitoso em todos os sentidos. Saí 
de lá muito feliz. Mais uma vez ficou 
provado que a mística iteana (várias ge-
rações de iteanos se encontram como 
se fossem velhos amigos) está viva!”

Os membros da AEITA Recife e 
suas esposas saíram agradecidos pela 
noite inesquecível que passaram na-
quela casa. O difícil agora será achar 
outro local onde todos se sintam tão à 
vontade como se sentiram ali.

O evento contou com a participa-
ção de 17 pessoas.

sem contar o incentivo realizado através 
da concessão das bolsas de pesquisas.

Na nova forma de trabalho, a atuação 
direta da Diretoria da FCMF nas opera-
ções, tem buscado a maior interação 
junto a Reitoria, Pró-Reitoria e Corpo 
Docente, com o objetivo de melhorar a 
comunicação e atrair projetos ainda mais 
inovadores e sustentáveis.

Também de grande interesse para os 
presentes foi à abordagem das perspecti-
vas futuras de negócios e oportunidades 
relativas à prospecção de projetos e cap-
tação de recursos, além do setor aeroes-
pacial, nos setores de petróleo, energia, 
tecnologia da informação e outros.

Durante o evento, comentou-se a res-
peito da Medida Provisória 495/10, em vi-
gor deste de julho passado, que reformu-
lou as Leis 8.666/93 (licitações), 8.958/94 
(fundações de apoio) e 10.973/04 (ino-
vação), estabelecendo de forma mais 
clara atuação das fundações de apoio 
junto aos institutos e universidades.

A receptividade do evento por parte 
do ITA causou enorme satisfação a Dire-
toria e Equipe da FCMF, que pretende rea-
lizar outros eventos, que, além de estreitar 
os elos que unem a FCMF à excelência 
dos Institutos do DCTA, permitirá uma 
eficaz troca de conhecimentos entre os 
ambientes acadêmico e o dos negócios.

O presidente da 
FCMF, Ricardo 

Corrêa (T73), 
apresentou a 

instituição aos 
professores do ITA

O presidente da 
FCMF, Ricardo 

Corrêa (T73), 
apresentou a 

instituição aos 
professores do ITA

Silvio Meira (T74), idealizador e 
diretor do Centro de Estudos e 

Sistemas Avançados do Recife, 
(C.E.S.A.R.), falou à Regional SP

dedor, anúncios antes da palestra, 
resumo anotado pelo dedicado Hiro-
aki MEC-65, fotos e relação dos par-
ticipantes em http://sites.google.com/
site/aeitasaopaulo

Mês que vem teremos o Dom Dimas 
ELE-79, no dia 14 de dezembro. Maio-
res detalhes e novidades em breve.”

Fábio Luzo Alves (T92)

O ambiente agradável favoreceu a 
descontração e o clima de confraternização
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Por Francisco Galvão (T59) 

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

aeiTa infOrma

a fgv e o “Salão 
aeroespacial”

(correção)

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	___/___/___

T-25.Universal
Construção do protótipo do 
T-25 Universal nas instalações 
da Neiva na rua Santa Clara, em 
São José dos Campos (ao lado 
de onde depois foi o Frangão 
e em frente de uma atual esco-
la de música do Acácio), com o 
mezzanino ao fundo. Comprei um 
scanerzinho de "slides" na Ama-
zon e estou recuperando velhas 
fotos e relíquias como esta!

Atendendo a convite do Eng. Ozílio (T61), 
então diretor de produção da EMBRAER, eu 
também acabei por deixar a NEIVA, mas não o 
Neiva, com quem até hoje tenho grande amiza-
de. Fui para a gerência de planejamento, então 
ocupada pelo Eng. Perotti (T61), e cuja vaga 
o Eng. Pinhão deixara um ano antes (recebera 
uma proposta irrecusável de seu ex-patrão da 
CERÂMICA PORTO FERREIRA).

Conhecia o Ozílio desde seus tempos de 
severa atuação como DOO do CASD no ITA, e 
em 62 havíamos participado juntos de um grupo 
de discussão liderado por meu colega de tur-
ma Paulo Werneck, com o objetivo de elaborar 
propostas a serem levadas para o Concílio do 
Vaticano I.

Em 63 viajamos eu e ele, e nossas esposas, 

até Junin, na Argentina, para assistir ao campeona-
to mundial de voo a vela.

Naquela época não era permitido entrar na Ar-
gentina de automóvel, e tivemos que deixar meu 
VW estacionado no porto de Colônia, no Uruguai, 
em cujas estradas de terra já depois do primeiro de 
três pneus que furaram, descobri que o significado 
de “borrachero” em castelhano não era um local 
para se consertar pneus...

Em Junin assisti pela primeira vez a um congres-
so da OSTIV; “Organization Scientifique et Technique 
Internationale du Vol a Voile”, à qual me associei, 
tendo posteriormente participado de alguns de seus 
congressos, e enviado à mesma diversos trabalhos 
técnicos, um dos quais tem sido utilizado no projeto 
de fuselagens de planadores tais como os: ASW-17, 
19, e 20 da Schleicher alemã.

A AEITA está apoiando e ajudan-
do a divulgar, na comunidade itea-
na, uma pesquisa sobre o impacto 
de iteanos e/ou de profissionais 
ligados à Embraer no desenvolvi-
mento do pólo empreendedor de 

Iteanos.e.Embraer.são.tema.de.pesquisa
São José dos Campos.

O trabalho está sendo desenvolvi-
do pelo professor e diretor da editora 
Arte e Ciência, Henrique Flory, res-
ponsável pelo projeto da nova edição 
do livro Histórias para Contar, Amigos 

para Encontrar. Atualmente, ele fre-
quenta o curso “Inovação, Desenvol-
vimento e Globalização”, na Harvard 
Kennedy School, nos Estados Unidos. 
Os resultados da pesquisa irão sub-
sidiar suas atividades no curso e têm 

possibilidade de publicação.
Colabore com este importante 

trabalho preenchendo o formulário 
que pode ser acessado pelo AEITA 
Online – www.aeitaonline.com.br A 
AEITA agradece a sua colaboração.

Por um erro de edição, o texto acima, publicado 
na edição 94 de O Suplemento, saiu sem os três úl-
timos parágrafos. Publicamos abaixo o último pará-
grafo publicado na edição 94 e o restante do texto:

(…) Nele tivemos apresentações de aviões dos 
mais variados tipos, como o enorme "Galaxy" ame-
ricano, o fantástico "Harrier", de decolagem vertical, 
e o recém lançado "Airbus". Os "shows" de acroba-
cias eram diários, e Bertelli, o mais famoso piloto 
acrobático nacional, estava no stand da Neiva no 
dia da apresentação acrobática do piloto Scotty Mc-
Cray. Este, não tendo conseguido trazer dos Estados 
Unidos o planador no qual costumava se exibir, se 
apresentou pilotando um avião "Citábria" acrobático.

Ao ver seu primeiro "touneau" feito a baixa altura, 
o Bertelli se levantou da cadeira e exclamou assus-
tado: Se ele fizer isso de novo "colherando" dessa 
maneira vai bater. Não deu outra! No "touneau" se-
guinte o "Citabria" entrou com um baque surdo con-
tra o chão de terra do outro lado da pista, matando 
o piloto.

No mais, o salão que durou uma semana foi um 
enorme sucesso para os grandes fabricantes, mas 
não trouxe qualquer alívio para os três pequenos fa-
bricantes nacionais.

Na NEIVA, já sob uma intervenção branca do Mi-
nistério, e com o final da fabricação dos 150 T-25 
se aproximando, o Kovacs ainda tentou viabilizar a 
construção de seu novo projeto, o Turbo Universal; 
mas acabou sendo contratado pela Embraer. O am-
biente na NEIVA já era insustentável.

adeus à neiva


