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E mais

Vice-campeão em 
competição mundial de 

robótica é iteano
Jackson Matsuura (T95), mestre e doutor pelo ITA e professor do 
Departamento de Sistemas e Controle do Instituto, conquistou em 
2008 o 20 lugar no Primeiro Desafio da Liga de Robótica Simulada 

Internacional RoboChamps, promovido pela Microsoft. Pág. 11

Rede AEITA Amigos
Silvio Meira (T77) apresentou em novembro na AEITA Rio 
a Rede Social AEITA Amigos, com o objetivo de reunir a 

comunidade iteana em um ambiente virtual. Pág. 9

O incentivo às Regionais, a Carta do Presidente e o AEITA Informa foram algumas das 
realizações deste primeiro ano de gestão da atual Diretoria da Associação. Em entrevista a 
O Suplemento, o presidente Fernando Coelho de Souza (T59) faz um balanço das atividades 
de 2008 e conclama as gerações mais novas a se envolverem, participarem e, acima de tudo, 
sugerirem e realizarem propostas que aproximem cada vez mais a AEITA da comunidade. Pág. 4

O presidente 
da AEITA, 
Fernando 

Coelho 
de Souza 

(T59)

Muito antes da Internet, muito an-
tes ainda dos sites de relacionamen-

to, existiu, por obra do Toni Espeschit 
(T90), o NAMORITA, software criado 

por ocasião da festa junina do CTA 
em 89. Confira! Pág 10

Pedro John Meinrath (T59) nos presenteia com artigo imperdível sobre a 
turbina desenvolvida pelo ITA e conta como o presidente da República, em 

visita não-oficial a São José dos Campos, acabou conhecendo um dos projetos 
mais importantes da história do Instituto. Em entrevista a O Suplemento, o 

Brig. Eng. Venâncio Alvarenga Gomes (T78), responsável pela façanha de ter 
conseguido mostrar a TR 3500 ao presidente Lula, fala sobre seu feito e seus 

desdobramentos. Págs. 6 e 7

TR 3500: 
a turbina que já 

começou turbinada

Leia análise do Edmour Saiani (T74), diretor da Ponto de Referência, Carlos Henrique Moreira (T59), 
presidente do Conselho de Administração da Embratel, e Márcio Nobre Migon (T93), assessor da 

presidência do BNDES, sobre a crise mundial e seus desdobramentos para 2009. Pág. 10

Iteanos opinam sobre a crise mundial

O NAMORITA em atividade

Quem se 
lembra do 

NAMORITA?

G
er

so
n 

Is
hi

ka
w

a 
(T

90
)

O Brig. Eng. Venâncio 
Alvarenga Gomes 

(T78) apresentou o 
projeto da TR 3500 
ao presidente Lula

Po
la
ris



E x p e d i e n t e

• O Suplemento é uma 
publicação bimestral da 
AEITA dirigida aos seus 
associados. 

• Diretor Responsável: 
Tomas Ratzersdorf 

• Jornalista Responsável: 
Ana Paula Soares (Mtb. 18.368) 

• Projeto Gráfico e 
Diagramação: Blessed

• Impressão: JAC Editora
• Tiragem: 4.400 exemplares

AEITA – ASSOcIAçãO DOS 
EnGEnhEIROS DO ITA 
Caixa Postal 2041 – 12243-990 
São José dos Campos – SP 
• Tel. (12) 3941-4002 
• Fax (12) 3941-2633 
• E-mail: aeita@aeita.com.br 
• www.aeitaonline.com.br

• Secretárias: Mônica Neves e 
Luciana Aessame

• colaboradores desta edição: 
Assessoria de Imprensa do ITA, 
Carlos Henrique Moreira (T59), Carlos 
Roberto Teixeira Netto (T74), Edmour 
Saiani (T74), Fernando Coelho de 
Souza (T59), Francisco Galvão (T59), 
Francisco Kommisar del Campo (T90), 
Fundação Casimiro Montenegro Filho, 
Jackson Matsuura (T95), Marcio 
Migon (T93), Pedro John Meinrath 
(T59), Tomas Ratzersdorf (T59) e Toni 
Espeschit (T90

• Presidente - Fernando Faria Coelho de Souza - (T59) 
fernandocoelho1@gmail.com 

• Vice-Presidente - Sidney Lage Nogueira- (T74) 
sidneyln74@yahoo.com.br

• Diretor Administrativo - José Alfredo C. L. da Costa- (T78) 
alfredo@directnet.com.br 

• Diretor Administrativo Adjunto - Floriano Salvaterra Dutra Neto (T93) 
f.salvaterra@yahoo.com.br

• Diretor Financeiro - Tomas Edgard Ratzersdorf - (T59)  
tomasrat@directlink.com.br

• Diretor Financeiro Adjunto - Carlos Roberto Teixeira Netto (T74) 
teixeira.carlos@terra.com.br 

cOnSELhO FIScAL 
• José Jaetis Rosário - (T80)  

jaetis@yahoo.com.br
• Roberto Otto Alvim Thiele - (T87) 

roberto.thiele@result.com 
• Daniel Cardoso - (T96)  

daniel.cardoso@vivo.com.br 
• Francisco Kommisar del Campo – (T90) 

francisco@cia-med.com 
• Fabiano José Horcades Pegurier – (T58) 

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

pribenboim@br.inter.net 

Prestação de Contas Jan-Nov 08

PAGAmEnTO cOm VISA

não-localizados:
ajude a reduzir esta lista!

Confira no endereço http://aeita.secr.goo-
glepages.com/naolocalizados a lista de 
quase mil iteanos com os quais a AEITA 

perdeu contato. Se você é um deles, 
ou conhece alguém desta re-
lação, informe-nos pelo e-mail 
aeita@aeita.com.br

Banco: ABN Amro – 356
Agência: 0845
conta corrente: 4703545-3
Titular: Associação dos Engenheiros do ITA
cnPJ: 53.318.408/0001-72

O pagamento também 
pode ser efetuado 
por meio de depósito 
bancário, DOC ou 
transferência para:

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

ImPORTAnTE:
Assim que efetuar o depósito, favor enviar o comprovante de 

pagamento via fax (12) 3941-2633 ou e-mail: aeita@aeita.com.br

www.aeitaonline.com.br
Veja fotos e filmes das apresentações no

O Sindicato dos Engenheiros no 
Estado de São Paulo (SEESP) reali-
zou, no dia 11 de dezembro, em co-
memoração ao Dia do Engenheiro, a 
tradicional solenidade de premiação 
aos profissionais que se destacaram 
em suas áreas de atuação. Nesta 
22ª edição do Prêmio Personalidade 
da Tecnologia, que teve como tema 
central "Cresce Brasil + Engenharia 
+ Desenvolvimento", foram pre-
miados seis engenheiros, entre eles 
dois iteanos: Roberto de Alencar 
Lotufo (T78), na área de inovação; 
e Silvio Meira (T77), na área de tec-
nologia da informação. Confira os 
homenageados: EnERGIA — Car-
los Eduardo V. Rossel (Coordenador 
de pesquisa em hidrólise enzimática 
do Centro de Ciência e Tecnologia 

do Bioetanol, CTBE); InOVAçãO — 
Roberto de Alencar Lotufo (Diretor 
Executivo da Agência de Inovação da 
Universidade Estadual de Campinas, 
Unicamp); EnGEnhARIA cOnSUL-
TIVA — Nelson Nucci (Empresário e 
consultor das áreas de saneamen-
to e meio ambiente); TEcnOLOGIA 
DA InFORmAçãO — Silvio Meira 
(Cientista-chefe do Centro de Estu-
dos e Sistemas Avançados do Re-
cife, Cesar); InDÚSTRIA — Carlos 
Daher Padovezi (Pesquisador e 
diretor do Centro de Engenharia 
Naval e Oceânica do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas, IPT); 
VALORIZAçãO PROFISSIOnAL — 
Vahan Agopyan (Professor titular 
da Escola Politécnica da Universi-
dade de São Paulo, USP).

Prêmio do SEESP tem dois iteanos

nome:
Turma:
número do cartão:
código de Segurança (3 dígitos):
Validade do cartão:
Valor a Pagar:
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Cartas e Farpas

Major Mariotto
“Recebi o Suplemento nº 83 onde, 

na página 11 e sob o título "Memória 
- resgate de um iteano ilustre", presta-
se uma justa homenagem ao colega 
Maj. Mariotto. A surpresa foi que não 
se conseguiu identificar a assinatura 
do então chefe interino da Divisão de 
Alunos (algum tempo após foi efeti-
vado). Creio ser um entre centenas 
de ex-alunos que, de pronto, tenham 
identificado a assinatura do "seu" Pi-
res, como era conhecido, reconheci-
do e admirado o Sr. Aloisio Machado 
Margarido Pires.

Atenciosamente
Antônio Luiz Sansão (T67)

MeMória
“Prezado Presidente da AEITA,
Casualmente descobri um site 

da AEITA ou melhor da wikITA aonde 
estão sendo divulgadas as fotos dos 
formados no ITA, o que me agradou 
bastante. Gostaria de contribuir com 
algumas fotos. Como sou Pioneiro do 
ITA formado na primeira turma que fez 

Em dezembro, o wikITA atingiu a 
impressionante marca de 1.500 pági-
nas de conteúdo. No ar desde 16 de 
julho de 2008, o site interativo wiki da 
AEITA já foi acessado mais de cem mil 
vezes em pouco cinco meses: www.
aeitaonline.com.br/wiki

O wikITA surgiu a partir de dis-
cussões no Yahoo Groups da Turma 
90. Após ler um e-mail enviado para 
a ITANet pelo Carlos Ferrari – um 
“manifesto”, propondo que a AEITA 
implantasse um wiki, Toni Espeschit 
montou, em tempo recorde, o site 
interativo da Associação. A obra tem 
também a assinatura de Newton Maia 
Salomão Alves (T00). 

wikITA atinge marca das 1.500 páginas

Acesse
www.

aeitaonline
.com.br

Primeira turma formada com 5 anos em SJC

SIERRA

Qualquer usuário pode editar con-
teúdo no wikITA. Atualmente, há 56 
usuários cadastrados. Toni faz ques-
tão de registrar no O Suplemento seu 
agradecimento a esses usuários, em 
especial ao Coyote (Lélio Ribeiro de 
Paula) ELE73. A AEITA é que agradece 
a você e demais idealizadores e geren-
ciadores dessa maravilhosa iniciativa.

Está em fase de conclusão o uplo-
ad de todas as fotos de iteanos cole-
tadas no Sábado das Origens, mas a 
Galeria de Fotos já está disponível em 
http://tinyurl.com/fotos-ita

Mais estatísticas em: http://tinyurl.
com/wikita-stat

Leia mais sobre o assunto na pág. 9.

Zeferino Ferreira 
Velloso Filho (T54)

nOTícIAS Em 
PRImEIRA mãO SOBRE 

A cOmUnIDADE?

o curso completo no ITA 
em São José dos Campos, 
entre 1950 e 1954, anexo 
a foto da nossa formatura 
em 17/12/1954 acrescida 
dos nomes de "guerra" 
de cada um. Verificando 
que nenhuma foto de nos-

sa turma consta no wikITA 
acredito que estas mere-
ceriam constar na relação 
divulgada. Anexo também 
a minha com os atuais 
cabelos brancos. A opor-
tunidade me propiciou ser 

fundador do CASD, eleito 

indevidamente como o primeiro 1º se-
cretário, e também sócio-fundador da 
AEITA (AAAITA) por ocasião da nossa 
formatura. Agradecendo a atenção que 
dispensarem à presente Subscrevo-me 
com saudações iteanas.

Zeferino Ferreira Velloso Filho (T54)



eNtreVIsta

O Suplemento - Que avaliação 
você faz deste primeiro ano de ges-
tão desta Diretoria da AEITA?

Fernando coelho de Souza - Acer-
tamos em alguns pontos, deixamos a 
desejar em outros. O número de só-
cios pagantes cresceu e isto é bom. 
Há um número crescente de iteanos 
mais jovens virando sócios pagantes. 
Há algumas iniciativas desta turma 
mais jovem que me impressionam: 
wikITA e fotos dos iteanos no Sába-
do das Origens. Gente que teve idéias 
para eles fazerem e não boas idéias 
para nós fazermos. As oportunidades 
que mostramos no AEITA Online é coi-
sa boa? O retorno tem sido mínimo. 
E achamos que é um marco na nos-
sa forma de relacionamento com os 
iteanos. Será? Devemos incentivar e 
manter? Ou deixar morrer. Temos uma 
maior aproximação com o ITA. O Rei-
tor e os pró-reitores nos têm apoiado. 
Acho que um belo fruto foi a partici-
pação do ITA no Sábado das Origens. 
Buscamos uma maior aproximação 
com a FCMF. Penso que nossos pila-
res são os iteanos, o ITA, a FCMF e os 
alunos. O incentivo à criação da Re-
gional SJC é ponto positivo. Precisa-
mos dela para nos perpetuar. Falta-nos 
uma causa. Algo que faça com que o 
iteano queira ser um sócio pagante. E 
achar esta causa é algo que não fize-
mos. A participação dos iteanos na 
AEITA é baixa. Precisamos rever nos-
so estatuto. É meio veterano. Precisa 
ser mudado? Não trabalhamos ainda 
este aspecto nesta gestão. O tema “O 
engenheiro do futuro” não teve conti-
nuidade. Falha braba!

O Suplemento - mesmo tendo um 
presidente "veterano", verificou-se 
que a faixa etária dos contribuintes 
da AEITA diminuiu este ano. A que 
você atribui esse fato?

Fernando - Está havendo uma 
renovação. As Cartas do Presiden-

te estão ajudando. Estamos sendo 
mais abertos, mais comunicativos. 
O retorno que recebo por e-mail ou 
contato pessoal é positivo. ‘Continue 
com as cartas.’ ‘A AEITA saiu da torre 
de marfim!’

O Suplemento - Que comparação 
você faz entre ser um membro ativo 
e atuante de uma Regional (Rio) e de 
dirigir a AEITA?

Fernando - Considero-me um 
membro ativo da Regional Rio. E ten-
to separar o iteano, Fernando Coelho 
T59 do Presidente da AEITA. Não per-
di o contato e o dia-a-dia da Regional 
Rio. Aceito de bom grado a liderança 
do Teixeira e do Floriano. E dou minha 
contribuição como Fernando Coelho 
T59. Sou peão diferenciado, talvez. O 
Presidente vê diferente. Vejo a gestão, 
receita e despesa, o relacionamento 
com os nossos pilares, nossos convê-
nios. O que podemos fazer para atrair 
e satisfazer o iteano enquanto sócio 
pagante? Como motivar a Diretoria e 
o iteano? Preciso incentivar as Regio-
nais, aproximarmo-nos dos alunos. 
Sou um sujeito de sorte porque pe-
guei uma AEITA enxuta, organizada e 
que funciona. Tem receita e paga suas 
contas em dia. Temos gente experien-
te e inovadora. E temos conseguido 
atrair mais iteanos. Pretendo deixá-la 
ainda em melhor estado do que a en-
contrei. Hoje a AEITA tem uma experi-
ência e maturidade muito boas. Gente 

tarimbada, com uma boa história e 
memória. E de mente aberta. Precisa-
mos nos renovar sem perder este lado 
muito positivo.

O Suplemento - Você e, de modo 
geral, toda a Diretoria, são entusias-
tas e grandes incentivadores das Re-
gionais. De que forma elas poderiam 
atuar na motivação dos iteanos a 
participarem mais da comunidade?

Fernando - Não sei a resposta. O 
tripé da AEITA deveria ser a regional, 
a turma e a especialidade, segundo 
Pedro John, o meu Tacape. Como 
usar e motivar este tripé ainda não sei. 
Vai mais na intuição e observando a 
Regional Rio. O que fazer para atrair 
iteano para a Regional? Não sei. Mas 
tento. Um pouco da experiência da Re-
gional-Rio, contribuição do Teixeira:

‘Foram feitas pesquisas na Regio-
nal. Buscou-se saber o que o iteano 
quer e precisa. Muito pouco retorno.

Alguns têm ajudado, têm dado 
feedback, sugerem temas e pales-
trantes, etc. que temos seguido, mas 
ainda não descobrimos como atrair o 
iteano, com sucesso incontestável.

Uns poucos iteanos têm se ache-
gado, mas ainda temos um longo ca-
minho pela frente.

Exemplo: Dos cerca de 600 itea-
nos no Rio, com 23 Encontros em 3 
anos, sobre os mais diversos temas 
e palestrantes, atingimos apenas uns 
150 iteanos!

Na falta de uma idéia luminosa, 
temos ido pelo método científico da 
"tentativa e erro".

Temos que inventar/tentar algo di-
ferente.

Seria tão bom se o iteano tivesse, 
pelo menos, a curiosidade de ir a es-
ses Encontros para ver como é que é. 
Que a presença dele é importante para 
enriquecer a regional.

Os colegas de turma poderiam 
aproveitar esses eventos das regionais 

para se reverem e montarem novas re-
des com iteanos de outras turmas. ’

O Suplemento - Uma das inova-
ções desta gestão é o envio, por e-
mail, das já famosas "cartas do Pre-
sidente". De onde surgiu essa idéia? 
Que análise você faz dos retornos 
que recebe? As Cartas continuam 
em 2009?

Fernando - A idéia surgiu por 
achar que a AEITA se comunicava 
pouco e era importante abrir este ca-
nal. O modelo e jeitão são cópias da 
carta do Rolim, fundador da TAM. Até 
o nome foi copiado! O retorno inicial 
foi enorme e tive que responder a coi-
sa de centena de e-mails. Assustei-
me. Hoje o retorno é pequeno, mas 
muito gratificante. Tem despertado 
interesse, das turmas antigas às 
mais novas. Minha opinião é pessoal 
e parcial, mas acho que a mensagem 
está chegando ao Iteano. Pretendo 
continuar com elas. É uma prestação 
de contas a conta gotas. E indica o 
caminho que queremos trilhar.

O Suplemento - Alguma mudança 
de rota para 2009, ou estamos no ca-
minho certo?

Fernando - Tenho dúvidas se es-
tamos na direção certa. Há pouca 
participação, somos pouco represen-
tativos. O que pretendemos? O que o 
iteano quer? Nos e-mails que recebo 
as pessoas sabem, não têm dúvidas. 
Eu tenho muitas, mais dúvidas que 
certezas. Estamos caminhando e al-
gumas coisas boas acontecendo. Mas 
estamos na direção certa? Eu ainda 
estou buscando a causa que vai nos 
unir. Vai motivar. Faço votos que os 
iteanos nos ajudem a achar o rumo e 
que comecem a pensar na renovação 
da Diretoria, pois nosso mandato ter-
mina no final de 2009. Eu e o Tomás 
estaremos “pendurando as chuteiras”. 
Quem se habilita?

Presidente da AEITA faz um 
balanço do 10 ano de gestão

Com seu estilo todo peculiar de escrever e muita sinceridade e humildade, Fernando Coelho de Souza (T59) fala sobre as 
conquistas da AEITA em 2008, suas idéias e incertezas para 2009 e sua batalha para movimentar as Regionais.

O presidente da AEITA, 
Fernando Coelho (T59)
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A turbina que já
começou turbinada

Pedro John (T59)

aeIta INForma

Por descuido fiz uns pronuncia-
mentos sobre a concretização do pro-
jeto da turbina do ITA no ITAnet que 
resultaram numa convocação para 
abordar o tema no O Suplemento.  Me 
foi concedido um espaço de 4 kBytes 
para a turbina do Prof. Homero (T76), 
que coordenou um dos mais fascinan-
tes eventos de toda história do ITA. Na 
realidade a turbina encerra várias his-
tórias que demandariam um Suple-
mento inteiro ou uma edição completa 
do Histórias para Contar para ser con-
tada. Como até aqui já consumi 11% 
da concessão a matéria segue em tom 
telegráfico.

Formado no ITA em eletrônica, 
Homero partiu para a pós-graduação 
e doutorou-se, ingressando na Física 
como professor.  Começou a estu-
dar e escrever sobre plasma.  Quem 
pensou que ELE+Plasma desse em 
novos monitores dançou.  Promovido 
à Pró-Reitoria da Pós, o Mestre Ho-
mero renegou as origens e começou 
a trabalhar com projeto de turbinas a 
explosão, tendo na retarguarda iteanos 
batalhando na pós-graduação. 

Rolou muito papel.  No Brasil nun-
ca havia se projetado uma turbina.  Era 
mais simples importá-la. E como já é 
tradição no ITA o Homero não deixou 
barato: a turbina tinha que ser 100% 
brasileira num mundo globalizado: foi 
batizada como TR 3500. Poliglota des-
de a concepção. 

Passo seguinte tivemos eletracas 
pensando em aços de ligas especiais 
a serem desenvolvidos, usinagens 
de alta precisão, fluxo supersônico 
dentro das câmaras de combustão e 
ferramental integrado, para reduzir 
o peso da turbina a um míni-
mo. Ah sim, e o plasma de 
alta temperatura dentro da 
máquina sendo gestada, 
lembrava as origens 

do mestre, que de tanta luta ficara com 
uma cabeleira einsteiniana tropicaliza-
da, a bem da verdade.

Passo a passo a turbina começou 
a ser usinada nas indústrias que foram 
sendo qualificadas para a missão.  
Passados vários semestres, doutora-
dos e turmas da pós, a turbina ganhou 
forma nas salas do ITA.  Aí tinha que 
se testá-la para ver se funcionava. 
Funcionou mas não se fez alarde.

Enquanto a turbina ia para um 
quarto na periferia da escola, palestras 
sobre a mesma rolavam em conferên-
cias e seminários de alto nível, mas 
em low profile.

E a Vale, antiga Vale do Rio Doce, 
descobriu que teria ótimo uso para a 
engenhoca recém desenvolvida em 
suas bases exploratórias no mundo, 
atrás de minérios.  E assim descobri-

ram que o ITA era e é um centro de 
formação de excelência numa terra 
onde faltam bons engenheiros.  A Vale, 
agora uma empresa privada, decidiu 
cacifar ambos, a turbina e o ITA. 

A turbina deverá entrar em fase de 
produção industrial e preparada para 
operar com diversos combustíveis. 

O ITA deverá ser dobrado, de cabo 
a rabo, a Vale pagando o projeto, a 
construção e a instalação completa 
dos centros de ensino, moradias e 
CPOR.  A Pós passa a residir no ITA.  
Mais um monte de trabalho, agora nas 
costas do Vice-Reitor Prof. Sakane, 
fazendo levantamentos das necessi-
dades, junto com três empresas de 
arquitetura.  

Conversa vai, conversa vem, a e 
ultra-sonografia do novo bebê ficou 
pronta. Entra em ação o nosso Rei-
tor, brigadeiro 4 estrelas (toc-toc na 
madeira que são quatro), junto com o 
Comando da Aeronáutica.  A Aeronáu-
tica ainda não refeita do susto analisa 
como assumirá um novo nível de cus-
teio do ITA enquanto que os projetos 
começam a ser apresentados em reu-
niões do ITA e da AEITA.  Uma pressão 
de leve sobre Brasília.

Nossa história telegráfica não ter-
mina aqui, apesar de mais de 80% da 
concessão de espaço já terem sido 
consumidos.  Deixemos o Prof. Dr. Re-
ginaldo dos Santos prá trás e voemos 

para Brasília.
O nosso Presidente prepa-

rava-se para dar seu apoio ao 
candidato do PT à prefeitura 

joseense, num comício em que Carlos 
Almeida, como era de esperar, estava 
debaixo do rolo compressor montado 
pelo agora deputado Emanuel Fernan-
des (T81) com o prefeito Cury, ambos 
do PSDB. 

Repito palavras do Cel. Mohamed 
Ali Osman (T85):

De acordo com a Lei, o Presidente 
tem o direito de pousar com seu avião, 
por conta da União, em qualquer lugar 
do país e se não estiver em missão 
oficial vira cidadão comum.  O proto-
colo manda que o Comandante Geral 
da organização receba o Presidente;  
ocorre que o número 1 e o 2 estavam 
ausentes e assim a missão passou 
para o nº 3, Brig. Eng. Venâncio Alva-
renga Gomes (T78), bixo do Homero, 
aeronauta e mineiro de Itabira.

No sábado de manhã, enquanto 
Lula ainda estava em São Paulo, Ve-
nâncio, enquanto dirigia-se para o ae-
roporto para verificar como estavam 
os preparativos, maquinou trazer o 
Presidente para o ITA. Pediu para que 
tirassem a turbina do cubículo e so-
licitou uma “desviadinha” na rota do 
Presidente por SJK.  Pedido negado, 
o grande itabirense não se deu por 
vencido e insistiu junto à comitiva pre-
sidencial. Agora já com o OK dos dire-
tores do CTA, explicou o que pretendia 
e foi para o Laboratório ver como es-
tavam as instalações e a equipe dos 
pós-graduandos, cartazes e outros 
detalhes.

Com o avião presidencial já na 
vertical do CTA Venâncio voltou para a 
recepção, que lhe cabia no aeroporto, 
enquanto a equipe dava o maior duro 
arrumando o laboratório.

Lula foi para a cidade e retornou do 
comício, cruzando estrada de terra no 
CTA para lá chegar no laboratório. Na 
visita mais informal de um Presidente 
da República ao ITA, sem nenhum dis-
curso e gravata, Lula entusiasmou-se 
com a patota e com o trabalho reali-
zado prometendo visitas de ministros 
a posteriori.  

Assim, com grande brilhantismo, 
abriu-se uma nova era na história do 
ITA/CTA só comparável ao primeiro 
vôo do Bandeirante com o então Cel. 
Paulo Victor no comando.

Po
la
ris

Visita de Lula já gerou 
desdobramentos

Brig. Eng. 
Venâncio 

Alvarenga Gomes 
(T78) apresenta 

o TR 3500 ao 
presidente Lula



O Suplemento - Qual a importân-
cia do projeto do turborreator para o 
ITA e para o país?

Brig. Eng. Venâncio Alvarenga 
Gomes - Poucos países no mundo 
detêm a tecnologia de desenvolvimen-
to e homologação de turbomotores  
aeronáuticos (turboélice ou turborre-
atores) que atendam aos requisitos 
RBHA (Regulamentos Brasileiros de 
Homologação Aeronáutica), que são 
equivalentes aos FAR (Federal Aviation 
Regulation). Turboélices homologados 
de acordo com o RBHA 33 - Requi-
sitos de aeronavegabilidade - motores 
aeronáuticos - da classe 1000 a 1500 
shp ou turborreatores da classe 5000 
N são estratégicos e controlados pe-
los países mais desenvolvidos. Assim, 
preocupando-se com os embargos in-
ternacionais e procurando-se alinhar 
com a política brasileira de adensa-
mento da cadeia produtiva no setor 
aeroespacial e de defesa, inicia-se 
uma grande caminhada, começando 
com a concepção, desenvolvimento 
e fabricação de protótipos, com o ob-
jetivo final de homologar e industriali-
zar turbomotores aeronáuticos. Estes 
turbomotores são itens estratégicos 
e essenciais para o desenvolvimen-
to do parque aeroespacial brasileiro. 
O ITA, como já aconteceu nos anos 
60, quando foi criada a EMBRAER, 
demonstrou mais uma vez sua im-
portância no cenário tecnológico e de 
inovação no Brasil, como principal for-
mador de recursos humanos de eleva-
díssimo nível, gerando a competência 
e a massa crítica necessárias para 

O homem certo, no lugar certo, no momento certo
Leia abaixo trechos da entrevista do Brig. Eng. Venâncio Alvarenga Gomes (T78) a O Suplemento:

levar a bom termo o importantíssimo 
e estratégico projeto de turbomotores 
aeronáuticos. O turborreator TR 3500, 
que é um demonstrador de conceito, 
com 350 kg de empuxo e funcionando 
a querosene de aviação, foi financiado 
com recursos do fundo setorial aero-
náutico pelo MCT/FINEP.

O Suplemento - Quando e 
como surgiu a idéia de levar o presi-
dente para conhecer o turborreator?

Brig. Venâncio - No dia 26 de se-
tembro de 2008, 6ª feira à tarde, fui 
informado e indicado para receber o 
Exmo. Sr. Presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, que estaria 
pousando no dia seguinte no aeropor-
to do CTA, para participar de uma ati-
vidade política na cidade de São José 
dos Campos. O pouso estava previsto 
para o sábado, dia 27 de setembro, às 
10h. Às 9h20, quando me deslocava 
para receber o Presidente Lula no ae-
roporto do CTA, passei pelo través do 
laboratório de propulsão do ITA, quan-
do lembrei-me de que os mestrandos 
e doutorandos envolvidos com o tur-

borreator tinham trabalhado intensi-
vamente durante as últimas semanas, 
com o objetivo de montar o TR 3500 
no banco de ensaios e acioná-lo na-
quele domingo. Assim, após contatos 
telefônicos com o Prof. Dr. Homero, 
que é o orientador do projeto, ficou 
confirmado que o TR 3500 já estava 
sendo transladado da oficina para o 
laboratório de propulsão e que estaria 
disponível para visitações a partir das 
11h daquele sábado. Conforme pre-
visto, a aeronave presidencial pousou 
pouco depois das 10h. Recebi o pre-
sidente no pé da escada do avião e, 
após o cerimonial, convidei-o imedia-
tamente para conhecer o TR 3500. Em 
seguida, expus brevemente o projeto 
e sua importância relativa no cenário 
tecnológico e de inovação brasileiro. 
Durante o discurso político no palan-
que, o empolgado Presidente fez as 
primeiras menções públicas a respeito 
deste estratégico projeto. Às 11h30, 
após o encerramento do comício, o 
Exmo Sr Presidente da República co-
nheceu o 1º turborreator aeronáutico 

nacional.
O Suplemento - Que desdobra-

mentos (benefícios) o sr. espera des-
sa visita do presidente?

Brig. Venâncio - Os desdobra-
mentos já estão acontecendo. A equi-
pe de projeto já conseguiu recursos 
financeiros junto ao MCT/FINEP para 
prosseguir com as atividades a partir 
de 2009. Serão iniciados o desenvolvi-
mento, a fabricação e parte da certifi-
cação. Também terá início o processo 
de industrialização, em 3 anos, de um 
turboélice de 1000 shp, compatível 
fisicamente com o espaço disponível 
no berço do motor direito da aeronave 
C-95 Bandeirante, onde será instalado 
durante a fase final de desenvolvimen-
to. Além disto, por intermédio do Exmo. 
Sr. Presidente da República, em 1º de 
dezembro de 2008 os especialistas 
da Petrobras visitaram os laboratórios 
de propulsão do CTA e testemunharam 
o funcionamento do TR 3500, com o 
objetivo de se iniciarem, imediatamen-
te, o desenvolvimento, a fabricação, 
a certificação e a industrialização de 
turboeixos de até 5 MWe a gás natural, 
para geração elétrica. 

O Suplemento - nessa missão de 
recepcionar o presidente, o sr. consi-
dera que foi o homem certo, no lugar 
certo, no momento certo?

Brig. Venâncio - Acredito que 
não fiz nada de excepcional, apenas 
usei minha intuição e segui minha 
consciência. Acredito também que 
qualquer outra pessoa, na mesma 
situação em que eu me encontrava, 
teria feito o mesmo.

Po
la
ris

Po
la
ris

Po
la
ris

Foto histórica, com a presença do Prof. Homero Santiago Maciel (T76), o 
Brig. Eng. Venâncio Alvarenga Gomes (T78) e engenheiros e técnicos que 
trabalharam no projeto

O presidente 
Lula conheceu 
o turborreator 
ao retornar de 
um comício 
político em 
São José dos 
Campos

Em primeiro plano: Lula, Brig. Venâncio e Prof. Homero
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espaço FCmF

Formou-se em Engenharia Eletrô-
nica pelo ITA em 1963. Empresário e 
Consultor, construiu sua trajetória pro-
fissional como Pesquisador e Execu-
tivo no meio científico e empresarial. 
Faleceu em 30/07/2008 sendo sepul-
tado em São José dos Campos.

Trabalhou de 1964-1976 no Insti-
tuto de Pesquisas e Desenvolvimento, 
Departamento de Eletrônica do CTA. 
Iniciou como auxiliar de pesquisador, 
para liderar, a partir de 1970, o de-
senvolvimento do Projeto Microon-
das (Radar Metereológico). Cumula-
tivamente no período de 1973-1974, 
exerceu a chefia do Departamento de 
Eletrônica.

De 1976-1988, como sócio fun-

Homenagem ao 
Engº Jerônimo José de 
Araujo Souza (T63)
Leia mensagem de Ronald Eckmann (T62), membro do 
Conselho das Empresas Fundadoras da FCMF, sobre o 
presidente da Fundação, falecido em julho de 2008.

dador da ESCA Engenharia exerceu 
as funções de Diretor de Engenharia, 
liderando entre outros o Projeto SIS-
CEA (Sistema de Controle do Espaço 
Aéreo), Implantação do Aeroporto de 
CONFINS.

De 1990-2002 participou da em-
presas do Grupo PROMON, como 
Diretor da Área de Automação e 
Controle, e posteriormente Diretor de 
Telecomunicações, em projetos de 
implantação de sistemas telefônicos. 
De 1998-2001 foi Diretor Geral da 
PROMON TELECOM.

De 2000-2006 foi Presidente do 
Conselho Diretor da FUNDAÇÃO CASI-
MIRO MONTENEGRO FILHO, entidade 
sem fins lucrativos, visando o desen-

volvimento tecnológico, criada pelos 
engenheiros do ITA, através da AEITA, 
e dirigida pelos mesmos de forma vo-
luntária. Instituição na qual participou 
desde sua criação como fundador e 
integrante da Diretoria (1990-1998), e 
Vice-Presidente(1998-2000).

De 2003-2008 foi Sócio Diretor 
das empresas Multicorp Participa-
ções, da Multibusiness Partners e da 
AP2M Engenharia Consultiva.

Na gestão do Engº Jerônimo de 
Souza a FCMF teve uma evolução sig-
nificativa com a criação do LABTEC, 
da INCUBAERO, do programa de for-
mação de Mestrado Profissionalizante 
em Engenharia Aeronáutica para EM-
BRAER, da transferência da sede da 

FCMF para São José dos Campos.
Podemos dizer que o ITA perdeu 

um excelente engenheiro, um grande 
amigo e colaborador.

Saudades do amigo e admirador.

Engº Ronald Joseph Eckmann (T62)
Membro do Conselho das 

Empresas Fundadoras da FCMF

Jerônimo José de Araújo Souza (T63)

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

Inovar para crescer. Até três anos 
atrás esse tema não era nada difun-
dido dentro das Pequenas e Médias 
Empresas (PMEs) brasileiras. Mas 
de lá para cá a corrida pela "melhoria 
na qualidade de produtos e serviços" 
começou a ganhar importância. Par-
cerias para projetos com o intuito de 
inserção e disseminação das tecnolo-
gias se fortalecem e o interesse pelo 
processo de empresas incubadoras 
ganha destaque.

Um dos últimos e mais importan-
tes passos nessa direção foi a criação 
do Programa Primeira Empresa (Pri-
me) pela Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep), dentro do Plano de 
Ação 2007/2010 de Ciência e Tec-
nologia e Inovação para o Desenvol-

FCMF participa do PROGRAMA PRIME  
(Primeira Empresa Inovadora), da Finep

vimento Nacional. Eduardo Costa, di-
retor da Finep, informa que existe uma 
expectativa de investimentos de R$ 
150 milhões. Os recursos não serão 
reembolsáveis, mas sim oferecidos 
na forma de subvenção econômica e 
contratados por incubadoras creden-
ciadas pela financiadora.

A Fundação Casimiro Montenegro 
Filho é gestora da Incubaero, a qual 
compõe com mais três Incubadoras 
de São José dos Campos – Univap, 
Revap-Petrobrás e Cecompi – a rede 
de incubadoras Redevale.

A Redevale faz parte, com mais 17 
redes de Incubadoras em diferentes 
locais do país, do PRIME e será um 
dos agentes financeiros locais nessa 
1ª edição do PRIME.

Cada empresa, incubada ou não, 
fará jus a recursos de Subvenção 
Econômica de R$120.000,00 para 
custear recursos humanos qualifi-
cados – controladoria e técnica - e 
serviços de consultoria especializa-
da em estudos de mercado, servi-
ços jurídico, financeiro, certificação, 
custos etc.

As empresas que passarem com 
sucesso pelos doze meses iniciais, 
atingindo as metas estabelecidas 
nos planos de negócios, poderão 
candidatar-se, após um processo de 
avaliação, a um empréstimo do Pro-
grama Juro Zero, no valor de outros 
R$ 120.000,00 para alavancar o se-
gundo ano de atividades. O reembol-
so deste empréstimo será feito em 

100 parcelas sem juros.
As empresas beneficiárias do PRI-

ME também poderão ser alavancadas 
por outros programas da FINEP, em es-
pecial o programa INOVAR-Semente. 
Com isso pretende-se assegurar um 
apoio continuado com diferentes ins-
trumentos disponibilizados pela FINEP, 
facilitando o crescimento acelerado e 
a consolidação das empresas.

Poderão candidatar-se empresas 
de base tecnológica que tenham ini-
ciado suas atividades em até 24 me-
ses da abertura do Edital (lançamento 
previsto para mês nov./08).

Para par ticipar, os interessados 
deverão realizar um pré-cadastro 
em www.univap.br/prime e aguardar 
contato.

COC



regIoNaIsretrospeCtIVa

No dia 19/11, o C.E.S.A.R, Instituto de 
Inovação em Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação, e seu Cientista-
chefe, Silvio Meira (T77), lançaram o 
A.M.I.G.O.S da AEITA. O A.M.I.G.O.S é 
uma Rede Social Corporativa com Inte-
ligência Artificial. Em 12 de dezembro, 

Ouvindo com atenção sobre A.M.I.G.O.S

No dia 28/11, o Reitor do ITA, Reginaldo 
dos Santos (T70), fez uma palestra 
sobre a Revolução Administrativa no 
ITA e o seu futuro. A apresentação 
traçou um panorama das diversas 
fases vividas pelo Instituto e mostrou as 
perspectivas para os próximos anos. Platéia tinha muitos “bixos” e alguns veteranos

 Rede Social AEITA Amigos – criada pelo Silvio Meira (T77), que a de-
finiu como “a fogueira virtual em torno da qual os membros da AEITA 
se reunirão a partir de agora para contar histórias e compartilhar expe-
riências”! Leia mais sobre o assunto em http://aeita.rio.googlepages.
com/191108silviomeira Para se cadastrar acesse http://aeita.cesar.org.br

 wikITA – site interativo wiki da AEITA, criado por Carlos Ferrari e Toni 
Espeschit (T90) e Newton Maia Salomão Alves (T00). www.aeitaonline.
com.br/wiki 

 Regional São José dos campos – atualmente sob a responsabilidade 
de Christiano Sadock (T04). http://aeita.sjc.googlepages.com 

 Regional Japão – coordenada pelo Morizawa. http://aeita.japao.goo-
glepages.com 

 Regional Canadá – coordenada pelo Alfredo Patrício (T87). Itacanada-
subscribe@yahoogroups.com

 Regional Europa – coordenada pelo Bruno Paleo (T04). http://www.
aeitaonline.com.br/wiki/index.php?title=AEITA_Europa 

 Sábado das Origens com programação inovadora – Orquestra de 
Sinos, apresentações do ITA, dos bixos, homenagens e muito mais! 
Confira os melhores momentos em http://www.aeitaonline.com.br/le-
rArtigo.php?ID=707 

 homenagem ao Prof. cecchini – ponto alto da programação do Sába-
do das Origens 2008, foi o justo reconhecimento de toda a comunidade 
iteana a essa extraordinária figura da história do ITA.

 FADA – Fundo AEITA de Apoio. Criado em caráter experimental como 
um canal para doações voluntárias de iteanos para iniciativas dos alu-
nos (CASD, CV, Cultural, Mini Baja, Aero Design, ITA Jr., bolsas de estu-
do individuais, entre outras). Confira prestação de contas do FADA em 
http://aeita.secr.googlepages.com/prestandocontas 

 Campanha de busca aos não-localizados – quase mil iteanos não 
mantêm seus dados atualizados no cadastro da AEITA. Veja lista em 
http://aeita.secr.googlepages.com/naolocalizados Se você conhece al-
gum, por favor, informe pelo e-mail aeita@aeita.com.br 

 Pagamento com VISA – sistema implementado em abril deste ano.

 Coaching para bixos - a AEITA está cadastrando colegas interessados em 
formar um Banco de Talentos, com o objetivo de apoiar e auxiliar a forma-
ção dos novos engenheiros do ITA. Esse apoio poderá ser desenvolvido 
de diversas maneiras, sendo uma delas a participação com palestras que 
deverão ser organizadas pelo ITA. Contato: aeita@aeita.com.br

 Oportunidades Profissionais – recebeu este ano a valiosa colaboração 
do diretor Floriano Salvaterra (T93), que resultou na publicação de 167 
Oportunidades no site www.aeitaonline.com.br (até 12 de dezembro).

 AEITA Informa – newsletter com informações de interesse da comuni-
dade. Se você não recebe, informe pelo e-mail aeita@aeita.com.br 

 Carta do Presidente – criação do presidente Fernando Coelho de Souza 
(T59) (leia mais na pág. 4)

 AEITA nas listas de turmas – a AEITA solicitou permissão (e foi atendida 
em várias listas) para envio de newsletters, visando atingir maior número 
de iteanos, inclusive aqueles sem e-mail cadastrado no Banco de Dados.

O que a AEITA fez em 2008?
confira as principais ações realizadas e/ou apoiadas 
pela Associação este ano e participe delas!

A Casa do Jovem, do Sidney Nogueira 
(T74) tem sido a sede das palestras 
da Regional SJC

O Vice-Reitor do ITA, Fernando 
Sakane (T68), o Reitor Reginaldo 
dos Santos (T70) e o coordenador da 
Regional, Christiano Sadock (T04)

RIO - AEITA AmIGOS

SJc – O ITA DE OnTEm E hOJE

280 iteanos já haviam se cadastrado, e 
dez comunidades haviam sido criadas.



IteaNos em destaque

Marcio Nobre Migon 
(T93), assessor da 
Presidência do BnDES 
– “Estimar o alcance e 
a profundidade da cri-
se neste momento é, 
por conseguinte, tarefa 
arriscada e ingrata. A 
tese do desacopla-
mento das economias 

emergentes vem perdendo força, todavia, 
ainda acredito na capacidade dos emergen-
tes de sustentarem crescimento. Será que a 
tão propalada 'fortuna na base da pirâmide' 
já deixou de valer? Temos instituições pú-
blicas maduras e relativamente eficientes. 
Saímos na frente e temos um sistema ban-
cário sólido e com relevante participação 
do Estado. Configuramo-nos num mercado 
interno em ascensão, relativamente pouco 
dependente do crédito e em processo ace-
lerado de inclusão social. Ainda devemos 
ter que conviver com notícias negativas por 
alguns meses, aqui e alhures. O que nasceu 
no mundo das finanças, a cada trimestre 
aparece com mais evidência no mundo da 
produção. Mas a mudança de paradigma 
quanto ao gasto público e à sua priorização, 
em especial do norte-americano, e a rápi-
da e concertada resposta dos governos de 
vários países devem ao menos atenuar os 
efeitos desta crise. E, com sorte, ela será 
a oportunidade para o nascimento de uma 
ordem mundial distinta, livre da hegemonia 
de alguns anos atrás, com mais poderes à 
ONU e a outros mecanismos de governança 
internacional. É o que espero aconteça”.

Qual a sua análise sobre a crise mundial?

carlos henrique moreira (T59), 
presidente do Conselho de Ad-
ministração da Embratel – “Es-
tudar, compreender e se apro-
fundar na análise sobre o que 
está acontecendo atualmente na 
economia deste mundo globali-
zado tem ocupado economistas, 
cientistas, matemáticos e políti-
cos. 

Como explicar que instituições financeiras classi-
ficadas como AAA pelas agências de risco pudessem 
entrar nesta grande aventura Com certeza tudo tem 
a ver com o risco que não começa e nem termina 
na Bolsa de Valores de N.York.. Como explicar a re-
dução dos juros americanos para 1.0 % ao ano pelo 
Federal Reserve Americano e deixar o mercado criar 
um mercado imobiliário de proporções gigantescas, 
de alto risco e sem nenhum controle. E todos sabiam 
que a baixa da taxa de juros seria transitória. A eco-
nomia americana precisava crescer e o governo ame-
ricano decidiu correr o risco, mesmo sabendo que 
era um crescimento temporário. Por esta visão, tudo 
começou no governo americano e não no mercado 
financeiro. Na realidade, tudo tem a ver com decisões 
sobre o futuro e o risco inerente. Como compreender 
o risco, medi-lo e avaliar suas conseqüências. Com 
certeza, o ser humano tende a tomar risco e talvez 
seja a mola motora do crescimento e da inovação. O 
problema atual, de imensas proporções para o mun-
do, acontece após grande período de crescimento e 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. Entendo 
que não é a primeira e nem será a última crise mundial 
de grandes proporções. A economia voltará a crescer 
e o ser humano gradativamente voltará a tomar de-
cisões com mais risco com o benefício da melhoria 
contínua de nosso planeta”.

O Suplemento quis saber de três iteanos cujas atuações profissionais permitem uma visão mais apurada do panorama da 
crise mundial, a sua opinião e análise sobre o novo quadro econômico que se anuncia para 2009. Veja as respostas: 

Edmour Saiani, diretor da 
Ponto de Referência – “A 
crise mundial faz parte de 
ciclos que são capítulos 
da história do mundo. Só 
que agora aconteceu em 
dose global. Para mim ela 
não é econômica. É social. 
É crise de ganância exage-
rada cujo estopim foram 

incentivos disparatados para compras de casas 
que os Estados Unidos fazem. Mas a verdadeira 
bomba que o estopim explode é a busca de resul-
tados a qualquer custo. Trabalhei em companhia 
de seguros. Não entendia nada sobre o assunto 
quando me tornei diretor de marketing. Mas uma 
coisa sabia, se a companhia quisesse aumentar 
o faturamento seria muito fácil: o procedimento 
para isso seria fazer seguro para qualquer um. 
Casas com alto risco, carros de motoristas com 
altos riscos. O faturamento aumenta com certe-
za, mas no futuro, quando a companhia segura-
dora tivesse que pagar os sinistros, a conta não 
fecharia. Os valores a serem pagos drenariam 
os lucros obtidos com a venda irresponsável. A 
concessão de crédito e o fomento exagerado ao 
consumo criam esse círculo vicioso. Essa bolha 
que um dia explode. Explodiu. Os economistas 
terão que repensar nos fatores que impactam a 
macroeconomia. E os administradores terão que 
reconstruir suas ferramentas de gerar resultados. 
Afinal, estamos falando da vida das pessoas e da 
vida das Companhias. Não apenas nos trimestres 
de Wall Street e nem do ciclo de bônus dos exe-
cutivos. Que são os grandes dogmas do mercado 
de hoje. Tomara que o maior beneficiado da crise, 
Obama, consiga mudar o estado das coisas”

Muito antes da Internet...

... iteano T90 criava o NAMORITA

Quando o número de meninas 
cadastradas passou de 20, alguns ite-
anos passaram a pagar para ter uma 
lista de "meninas mais compatíveis". 

Ao responder o questionário, o 

incauto participante 
recebia um coração de 
papel com um número 
que servia para que 
suas (seus) pretenden-
tes o(a) reconheces-
sem. 

O sistema fez mui-
to mais sucesso que o 
esperado e o número 
de cadastrados supe-
rou o máximo permitido pelo progra-
ma. Lá pelas tantas o sistema entrou 
em pane e começou a listar garotos 
para garotos e garotas para garotas!! 

Ao invés de devolver o dinheiro 

Toni Espeschit (T90), o criador

Namorita em ação

pago, optou-se por dar uma irrefutável 
explicação para o acontecido: o siste-
ma identificou que você tem alguma 
tendência gay...
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Está no wikITA – site interativo wiki 
da AEITA - www.aeitaonline.com.br/
wiki. Por ocasião da Festa Junina do 
CTA em 89, Toni Espeschit (T90) de-
senvolveu o NAMORITA – software de 
relacionamento que fez tanto sucesso 
quanto polêmica!

Era um cadastro de "voluntá-
rios" alunos do ITA, alguns colhidos 
"à força", os quais respondiam a um 
questionário. Meninas pagavam para 
responder um outro questionário e o 
computador listava quais os iteanos 
"mais compatíveis". 

wIkIta
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IteaNos em destaque

O engenheiro de Computação, 
mestre e doutor pelo ITA e professor do 
Departamento de Sistemas e Controle 
deste instituto desde 2005, Jackson 
Matsuura conquistou em 2008 o 2º 
lugar no Primeiro Desafio da Liga de 
Robótica Simulada Internacional Robo-
Champs, promovido pela Microsoft.

A RoboChamps é aberta a estudan-
tes, professores, amantes da robótica 
e desenvolvedores de todo o mundo. 
A competição, baseada no Microsoft 
Robotics Developer Studio (MSRDS), 
utiliza o ambiente de simulação da fer-
ramenta, o que elimina a necessidade 
de se ter um robô real para competir e 
possibilita assim a participação de um 
número maior de participantes.

Matsuura, 36 anos, primeiro colo-
cado da turma ITA-Comp95, está em 
Portugal, onde deve permanecer por 
um ano, e parece gostar muito de de-
safios, tanto que já se prepara para as 
próximas competições. Como prêmio 
por sua classificação, o engenheiro e 
professor, ou melhor, o “Kirk”, como 
é conhecido no site da RoboChamps, 
ganhou um Boe-Bot Kit, no valor apro-
ximado de US$ 209,95. Segundo o 

Robô sai de labirinto e professor do ITA conquista 2º lugar
engenheiro, trata-se de um kit robótico 
educacional que já pode ser progra-
mado diretamente com o Microsoft 
Robotics Studio. “Mas como ainda não 
recebi o prêmio, o que sei dele é o que 
está disponível na Internet”, conta.

O primeiro desafio da Robo-
Champs, disputado entre os dias 21 
de abril e 24 de julho deste ano, foi na-
vegar um robô em um labirinto cheio 
de armadilhas. De acordo com a or-
ganização da competição, mais de 6,5 
mil pessoas de 77 países diferentes 
fizeram o download do arquivo, mas 
apenas duas foram capazes de fazer 
com que o robô navegasse de maneira 
satisfatória para fora do labirinto. Dave 
Sprague, dos Estados Unidos e o pro-
fessor Matsuura, do Brasil. Ambos fo-
ram premiados com robôs reais.

O engenheiro explica que nesta pri-
meira fase não havia um tempo máxi-
mo ou mínimo estipulado. “Mas o fator 
tempo/velocidade do robô, além da in-
teração dele com o ambiente eram fato-
res decisivos para a classificação final. 
Não tenho o tempo exato, mas creio 
que o robô deve ter levado cerca de 3 a 
4 minutos para sair do labirinto, e levei 

aproximadamente um mês para desen-
volver o programa para controlar o robô 
e fazê-lo sair do labirinto”, conta.

Ser engenheiro e iteano faz muita 
diferença em competições como esta 
da RoboChamps. O professor Mat-
suura explica que, onde um grande 
conhecimento técnico pode não ser o 
maior diferencial, na RoboChamps os 
participantes precisam elaborar solu-
ções práticas e eficazes e em pouco 
tempo (muitas vezes usando algorit-
mos simples ao invés do estado da 
arte). O "tempo de submissão" é um 

fator de desempate importante e pode 
realmente decidir quem é o vencedor 
do desafio caso mais de uma pessoa 
consiga completar a missão sem erros. 
“E nessas situações, nas quais preci-
samos elaborar soluções eficazes em 
pouco tempo e muitas vezes sem o co-
nhecimento prévio necessário, ser itea-
no realmente ajuda bastante”, conclui.

PAREcE VIDEOGAmE
O segundo desafio da Robo-

Champs, uma luta de Sumô entre dois 
robôs, já foi fechado mas os resultados 
ainda não foram divulgados. O 3º desa-
fio – programar um carro para passear 
autonomamente em uma mini-cidade - 
ainda está acontecendo e o professor 
Matsuura já submeteu a sua solução, 
mas as submissões ainda estavam 
abertas até o final de novembro.

O 4º desafio – recriar a missão do 
robô explorador de Marte Oportunity 
- foi lançado recentemente e, embora 
ainda não possa submeter a solução, já 
é possível programar e testar o robô.

Mais informações sobre o Robo-
Champs no site oficial da Liga: http://
www.robochamps.com

Jackson Matsuura (T95)



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 ___/___/___

Dois pares de olhos curiosos 
espreitam por uma estreita fresta 
da porta de um hangar, tentando 
melhor decifrar o que dá para ver na 
penumbra interna: Apenas uma coisa 
grande, e de cor amarela.

Esta foi a minha primeira 
impressão com relação aos aviões 
quando, com apenas quatro anos, fui 
levado no quadro de uma bicicleta por 
um de meus irmãos mais velhos para 
conhecer o campo de aviação em 
Pindamonhangaba. Nossa decepção 
no entanto foi muito grande ao 
encontramos os hangares fechados. 
Meu irmão garantia que aquilo que 
víamos era a mesma coisa que a 
gente via passar voando e roncando 
sobre nossa casa na cidade.

Quando estourou a 2a Guerra 
Mundial, morávamos em Botucatu, 
e a grande moda entre a criançada 

Encerrada a série de artigos intitulada “Humor a Vela”, O Suplemento 
passa a publicar, a partir desta edição, a série “Vivências Aeronáuticas 
(que o Roberto Pereira não contou em seu livro “História da Construção 
Aeronáutica no Brasil)”, também de autoria de Francisco Galvão (T59). 
Embora os textos sejam seqüenciais, a publicação foi editada de forma a 
possibilitar o entendimento de cada trecho, separadamente.

Como tudo começou

de minha idade passou a ser 
colecionar as figurinhas de avião 
que vinham com os tabletes do 
chocolate “Asas da vitória”. Até hoje, 
tenho a tendência de pronunciar 
erroneamente os nomes dos aviões 
da época, chamando-os da maneira 
que nós, então sem conhecer o 
inglês, os chamávamos: “Espitefire”, 
“Eldivér”, etc.

Nas matinês dos domingos 
os filmes de guerra com batalhas 
aéreas como “A cruz de Lorena”, 
“30 minutos sobre Tóquio” etc. se 
revezavam com os “faroestes” de 
“mocinho e mocinha”. Meu cunhado, 
que havia servido no Exército, 
costumava comprar a “Seleções do 
Reader’s Digest” e eu adorava ler 
os artigos que nela apareciam sobre 
aviação.

Até hoje conservo comigo um 
exemplar que traz em sua seção de 
livros resumidos o artigo “Rainhas 

até na morte”, que descreve as 
operações das fortalezas voadoras 
B-17 no teatro de guerra do Pacífico.

No quintal de minha casa havia 
uma mangueira na qual eu e meus 
amigos costumávamos subir até 
os galhos mais altos onde nos 
assentávamos com a cabeça fora da 
folhagem. Lá de cima pilotávamos 
nossos aviões de mentira em 
missões de bombardeio atirando 
mangas para baixo. Quando éramos 
“atingidos por fogo antiaéreo”, 
descíamos “de para quedas” 
escorregando por uma corda até o 
solo de onde saímos “metralhando 
japoneses e alemães”.

A carpintaria da Escola 
Profissional em que meu pai 
era diretor, recebeu do Min. da 
Aeronáutica, a encomenda de fabricar 
centenas de maquetes de aviões dos 
mais diferentes tipos. Estas eram para 

ser usadas para ensinar os pilotos da 
FAB a identificar os aviões amigos e 
inimigos à distância, e tinham que ser 
em perfeita escala, acho que um para 
vinte, e totalmente pintadas de preto.

A Escola também recebeu 
do governo americano muitas 
caixas de aeromodelos, e manuais 
traduzidos para o português, para 
fomentar a formação de clubes de 
aeromodelismo. Eu e meu colega de 
curso primário o Joaquim Pinhão, que 
posteriormente eu iria reencontrar no 
ITA e na Neiva, fundamos um Clube, 
e me lembro que nosso primeiro 
modelo voava mal porque teve sua 
hélice empenada, após um solene 
batismo com Guaraná! 

O fim da guerra, que eu ouvi ser 
anunciado pelo “Repórter ESSO” 
no rádio do salão em que eu estava 
cortando o cabelo, também trouxe 
um período de longa interrupção em 
minhas atividades “aeronáuticas”. 


