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A palestra sobre Aquecimento Global, apresentada 
pelo iteano Carlos Nobre (T74) no dia 10 de junho, no 
ITA, foi o ponto de partida para a criação da Regional 
São José dos Campos. Com quase 800 iteanos, seria 

a segunda maior regional da AEITA, atrás de São 
Paulo, com cerca de 1.300. Pág. 11

Evento marca lançamento da
                    Regional SJCampos

O AEITA Online (www.aeitaonline.com.br) mantém uma página com links para 
reportagens e entrevistas com iteanos, publicadas na imprensa. 

Confira os colegas que vêm se destacando no cenário nacional e internacional, 
em diversas áreas de atuação. Pág. 12

Iteanos na mídia

Uma bem-sucedida parceria empresa-universidade resultou no desenvolvi-
mento do primeiro radar genuinamente brasileiro. O Saber M60, feito para 
proteger o espaço aéreo em um raio de 60 quilômetros e altitude até 
5.000 metros, foi testado nos Jogos Pan-Americanos do Rio de 
Janeiro e está em uso pelo Exército Brasileiro.

A antena, dispositivo complexo e fundamental do 
radar, foi desenvolvida pela Faculdade de Engenha-
ria Elétrica e de Computação da Unicamp. A Orbisat 
da Amazônia responsabilizou-se pela construção 
do radar. Pág. 7

O radar de 
vigilância 
Saber M60

1º radar nacional tem parceria 
Orbisat - Unicamp

Saiba por que, a cada dois anos, um grupo de 12 iteanos 
se dispõe a doar seu tempo e seu trabalho em prol de inte-

resses comuns a toda a comunidade. Pág. 2
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E mais

Sábado das Origens!
Anote na sua agenda: dia 25 de outubro você tem encontro 

marcado em São José dos Campos. Na oportunidade, será en-
tregue o Prêmio Destaque Iteano. Faça sua indicação. Pág. 3

VEM Aí MAIS UM

Para quê serve a AEITA?

Iteanos na mídia

Evento marca lançamento da
                    Regional SJCampos



editorial

Notícias da secretaria

Afinal, para quê serve a AEITA?
Prezado(a) iteano(a),
O Estatuto da AEITA diz: 
ART 5º - São sócios natos os diplomados pelos 

Cursos de Engenharia do ITA, assim considerados a 
partir de sua Colação de Grau.

Porém, somente 20% dos iteanos contribuem com 
a anuidade da AEITA. Parte dos outros 80% pergunta: 
“O que eu ganho ou recebo em troca da anuidade?”

Resposta: Se você espera uma lista de convênios e 
serviços diversos, esqueça. 

P: Então, por que 20% pagam a anuidade, até em 
valores maiores do que o cobrado?

R: Porque eles reconhecem que “devem” alguma 
retribuição à escola que os formou (de graça) e que 
garantiu sua posição de destaque na sociedade. O que 
você espera receber em troca quando doa a uma enti-
dade beneficente?

P: Mas o ITA não recebe um centavo da anuidade 
da AEITA!

R: É verdade. Mas o ITA e os iteanos recebem ser-
viços e apoio, como manda o Estatuto da associação:

ART 2º - A Associação tem por finalidade:
I. Promover a aproximação intelectual, social, profis-

sional e a mútua cooperação entre os seus sócios, 
defendendo e protegendo suas prerrogativas;

II. Concorrer, por todos os meios possíveis, para o en-
grandecimento e bom nome do ITA.

III. Apresentar sugestões aos órgãos dirigentes do ITA 
relativas à sua política educacional e suas ativida-
des, bem como referentes a qualquer outro assunto 
relativo ao pleno desenvolvimento do ITA;

IV. Favorecer o desenvolvimento de estudos e pesqui-
sas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA;

V. Promover e incentivar atividades culturais e presti-
giar as tradições do ITA.

P: Que espécie de apoio e serviços a AEITA pro-
porciona?

R: O seminário Engenheiro do Futuro, que deve ter 
prosseguimento este ano; maior envolvimento com os 
alunos, apoiando iniciativas do CASD e outros grupos 
de interesse; atualização do Banco de Dados de itea-
nos, possibilitando um efetivo “networking” entre as 

Praticamente toda a comunicação 
da comunidade iteana com a AEITA 
acontece por telefone, correio ou e-
mail. Assim, os rostos das competen-
tes colaboradoras da área administra-
tiva da Associação – Mônica Neves, 
Luciana Aessame e Cibele Carneiro -  
permanecem ocultos para a maioria.

Esta edição de O Suplemento sa-
tisfaz a curiosidade de muitos, trazen-
do fotos e apresentando a formação e 
as atividades desempenhadas por es-
sas profissionais. Agora, quando você 
telefonar para a AEITA, vai saber com 
quem está falando!

A rotina de trabalho da Mônica, que 
completou 13 anos de casa,  poderia ser 
resumida nas seguintes tarefas: atender, 
por telefone, e-mail e pessoalmente, 
a solicitações e consultas de alunos e 
ex-alunos, fornecendo informações que 
constam do Banco de Dados (BD); ler, 
selecionar e encaminhar e-mails diri-
gidos à diretoria, para resposta/provi-
dências; preparar etiquetas para envio 
do jornal e boletos de anuidades; lan-
çar receitas e despesas em planilha de 
contabilidade, conferindo com extratos 
bancários; movimentar as duas contas 
bancárias da AEITA; supervisionar as 
atividades da Luciana e Cibele; interface 
com o contador; planejamento do Sába-
do das Origens; administração e manu-
tenção da sede da AEITA. 

A Luciana é a substituta da Môni-
ca, na sua ausência, desempenhando 
ainda as seguintes atividades: admi-
nistrar e fornecer informações sobre 
os convênios da AEITA; interface com 
empresas anunciantes do jornal e pa-
trocinadoras do Sábado das Origens; 
inserir oportunidades de emprego no 
site da AEITA Online.

Você sabe com quem está falando?

Mônica Neves, 33 anos
Está na AEITA desde março de 
1995. É formada em Publicidade 
e Propaganda pela Univap

Cibele Silva Carneiro, 32 anos
Está na AEITA desde dezembro 
de 2006. É formada em 
Fonoaudiologia pela UMC
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Anuidade
com VISA

Agora você já pode pagar a 
anuidade da AEITA com Cartão 
de Crédito VISA e parcelar em até 
3 vezes, sem juros. O valor este 
ano baixou para R$ 150,00 mas, 
quem puder e quiser, pode con-
tribuir 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

Luciana Aessame, 34 anos
Está na AEITA desde abril de 
2000. É formada em Publicidade 
e Propaganda pela Univap

O pagamento também pode ser 
efetuado por meio de depósito 
bancário, DOC ou transferência 
para:
Banco: ABN Amro – 356
Agência: 0845
Conta corrente: 4703545-3
Titular: Associação dos 
Engenheiros do ITA
CNPJ: 53.318.408/0001-72

A atualização do Banco de Dados 
é a principal atividade da Cibele, com 
base nas informações enviadas por 
e-mail e fax. As anuidades recebidas 
também são lançadas diariamente no 
BD. Cibele prepara ainda as estatísti-
cas divulgadas pela Associação.

diversas turmas e especialidades; divulgação de opor-
tunidades profissionais no site AEITA Online; produção 
e distribuição do jornal O Suplemento. Tudo isso tem 
um custo que precisa ser coberto pelas contribuições 
recebidas, como também estipula o Estatuto:
ART 10 - São deveres dos sócios em geral:
Parágrafo Único - Os sócios fundadores, natos e efeti-

vos contribuirão para os cofres sociais com a anui-
dade fixada pela Diretoria Executiva, sendo isentos 
por um ano os sócios natos recém-formados. Ficam 
também isentos da contribuição anual: os diretores 
da Associação, os desempregados e os afastados 
do trabalho por questões de saúde.

Excetuando estes últimos citados, bem que os 80% 
poderiam se reduzir a 30 ou 40%. Não acham?

Tomas Ratzersdorf (T59) 
Diretor Financeiro - AEITA
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cartas e Farpas ageNda

 JULHO
13 a 18 – 60ª Reunião da 
Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC) 
– Unicamp, Campinas – www.
sbpcnet.org.br

 AgOSTO
15 e 16 – V Encontro de 
Integração Faculdade e Empresa 
(EIFE) – ITA, São José dos 
Campos – www.eife.com.br

 OUTUBRO
6 a 12 – 7ª Semana Cultural 
Violeta Soffiatti – ITA, SJCampos
20 a 26 – Semana Nacional 
de ciência e Tecnologia 
– em todo o Brasil 
- http://semanact.mct.gov.br 
25 –Sábado das Origens

Destaque Iteano 2008: 
faça sua indicação

Durante o Sábado das Origens 2008, será entregue o Prêmio Desta-
que Iteano. Essa homenagem é concedida a cada dois anos (intercalan-
do-se com o Prêmio Excelência) a um engenheiro formado pelo ITA, que 
tenha se sobressaído em qualquer atividade, destacando-se pela quali-
dade de suas realizações, pelos préstimos oferecidos à sociedade e pela 
repercussão de seus feitos no âmbito nacional e internacional. Em 2006, 
foi homenageado Jean-Paul Jacob (T59).

Para fazer sua indicação, mande um e-mail para aeita@aeita.com.br

Reboque duplo
“Prezado Diretor de O Suplemento,
A leitura do artigo “Reboque duplo”, 

do Francisco Galvão, trouxe à tona uma 
enxurrada de fatos ocorridos naquele 
dia, guardados e esquecidos na minha 
memória. O passageiro do “Neivão” 
naquele verão de quase 40 anos atrás 
era eu - Abraham Yu. Lembro até hoje 
do silêncio assustador depois do rom-
pimento da corda do reboque com “Pi-
per”, e dos dois planadores interligados 
por uma corda em forma de U. Se bem 
me lembro, o marceneiro Pedro Lemos 
estava no “Piper” com o Guidão. Fiquei 
com saudades do meu instrutor Galvão e 
lhe mando um grande abraço.” 

Abraham Yu (T70)

paRa Raimundo 
RodRigues 
peReiRa (T64)
“Meu caro DANA KEY (DK), (seu 
legítimo nome iteano), PARABÉNS!

Vejo através da mídia que você re-
cusou a “Bolsa Anistia”, que muitos per-
seguidos pela Revolução correm atrás, 
recebendo uma indenização e pensão 
vitalícia. Aliás, muitos não perseguidos 
também, afinal é a filosofia do vale tudo. 
Você não, meu caro Raimundo. Sabe-
mos o quanto lhe custou a liberdade de 
expor suas idéias, a partir da negativa de 
receber o diploma depois de 5 anos de 
curso. Idéias com as quais, como você 
sabe, não tínhamos concordância plena. 
As paredes do H-8 são testemunhas. 
Concordávamos completamente dentro 
do campo, quando você, com a liberdade 
que o futebol proporciona, desfilava como 
um dos melhores pontas-direitas (veja 

a ironia!) do ITA. Concordávamos tam-
bém com o seu senso de humor , que 
na verdade, acho que foi a principal das 
razões dos seus problemas. Mas o tem-
po passou, você se tornou um grande 
jornalista. E com este seu ato de renún-
cia, você criou a melhor notícia de sua 
vida. Mostrou que as idéias e os ideais 
não têm preço. Ao contrário de famosos 
colegas seus, como Ziraldo, Jaguar e 
Carlos Heitor Cony. Uma pena. Talvez a 
grande diferença seja que não são ite-
anos. Sei lá. Como colegas e iteanos, 
estamos orgulhosos de você, Dana.”

Decio Fischetti (T60)

Convênio 
unimed/aeiTa

“Fernando,
Acho importante dar a você um 

feedback de tudo o que descobri em 
relação ao convênio acima. Primeira-
mente, acho a idéia do convênio muito 
interessante pois possibilita aos não 
empregados formalmente (CLT) ter 
uma assistência médica a um custo 
menor, sem falar na dificuldade de uma  
adesão individual pois nem todos for-
necedores oferecem atualmente esta 
opção. O convênio atualmente existen-
te entre a AEITA e a Unimed SJC aten-
de basicamente aos colegas da região 
de SJC. Isso porque mesmo havendo 
um aditivo possibilitando o repasse a 
outras Unimeds, esse repasse é feito 
exclusivamente pelo plano básico, in-
dependentemente do plano escolhido 
pelo associado. Explicando melhor, 
mesmo optando por um plano execu-
tivo, se você estiver fora da região de 
SJC, a rede conveniada será aquela 
do plano básico. No caso de SP, onde 

moro, essa rede básica não dispõe de 
um único hospital mais reconhecido, o 
que praticamente inviabiliza nossa ade-
são. Como sugestão, poder-se-ia tentar 
convênios locais para atendimento aos 
colegas de grandes centros como RJ e 
SP. Os valores certamente seriam maio-
res porém eliminaríamos esse problema 
de atendimento exclusivo pela rede bá-
sica. Isso sem falar no problema de o 
convênio só funcionar enquanto estiver-
mos vivos. Considero o convênio mé-
dico um grande incentivo para termos 
mais adesões a AEITA, pois trata-se de 
um benefício facilmente quantificável e 
resolve um problema crítico atualmen-
te para aqueles que não têm abrigo em 
planos de saúde de empresa. Atencio-
samente,”

Paulo Henneberg (T71)

Resposta: Paulo, muito grato pelo 
feedback. Vou ver o que podemos fa-
zer. A idéia dos convênios em SP e RJ 
é muito válida. A restrição que aponta 
nunca me fora explicitada, executivo lo-
cal, básico fora de SJC.  Muito grato

Fernando Coelho (T59)
Presidente da AEITA

Esclarecimento: A cobertura con-
tratual da AEITA x Unimed São José dos 
Campos é válida para todo o território 
nacional, sendo o único diferencial o 
tipo de acomodação que o associado 
escolhe no ato da adesão, ou seja, en-
fermaria ou apartamento. Cada uma das 
Unimed´s às quais o usuário é repas-
sado possui sua própria área de abran-
gência e seus serviços credenciados, 
mas esses fatores não são considera-
dos diferenciais contratuais, pois todas 
são independentes umas das outras.

Anote na sua agenda: dia 25/10 tem encontro imperdível com a comunidade iteana. 
A partir de agosto, acompanhe no site AEITA Online (www.aeitaonline.com.br)
informações sobre a programação, reservas de hotéis e encontros de turmas.

Sábado das Origens!VEM Aí MAIS UM

AIESEC - 
Fórum Global

 

A AIESEC ITA realiza, nos 
dias 30 e 31 de agosto, das 9h 
às 18h, seu Fórum Global. A 
AIESEC é a maior organização 
de estudantes do mundo - uma 
plataforma internacional para 
jovens descobrirem e desenvol-
verem seu potencial para agir 
positivamente na sociedade.

Serão abordados os 
seguintes assuntos: liderança 
e empregabilidade, responsa-
bilidade social, tecnologia e 
empreendedorismo de negó-
cios. Se você é empresário ou 
universitário e deseja participar, 
ligue para (12) 3947-7900 
ou mande e-mail para aiesec.
ita@gmail.com Saiba mais em 
www.aiesec.org.br/ita

3O Suplemento nº 81



carta do presideNte

Iteanas e iteanos
 
Algumas coisas foram acontecen-

do. Doze iteanos pagaram sua contri-
buição pelo cartão VISA, sendo nove 
do exterior.

O número de visitas no nosso site 
vem aumentando. Começamos o ano 
com 3000 por mês e chegamos a 
5000 em abril.

A Regional São Paulo fez uma reu-
nião convidando os alunos do CASD 
Vest. A notícia veio via e-mail com o 
assunto “AEITA no ar!”, do Hiroaki e 
Murta. Gostei de receber os comentá-
rios sobre a reunião e as fotos. A AEI-
TA precisa das Regionais, e as de São 
Paulo e SJC são fundamentais.

A capa da penúltima Exame é o 
Falco, iteano. 

“Em tempo: A Trópico é dirigida 
por um iteano: Raul Del Fiol, ELE 66. A 
Oi por outro, Luiz Eduardo Falco, AER 
82 e a AsGa Sistemas é subsidiária da 
empresa que dirijo. José Ripper ELE 
61.” Cópia completa e não autorizada! 
Espero que o Ripper me permita a di-
vulgação. 

Outras acontecendo.
Fui à Assembléia da FCMF – Fun-

dação Casimiro Montenegro Filho.  
Muito bom ter ido à Assembléia. Revi 
alguns iteanos, conheci muitos. Gostei 
do que vi e ouvi. Pareceu-me que fal-
tou o tcham nas apresentações: muito 
sóbrias, corretas e sem realces! Isso 
foi dito ao vivo e a cores.

O excelente trabalho e resultados 
merecem nossos parabéns. Com ou 
sem realce.

Pretendo ajudar na divulgação do 
que a FCMF está fazendo pelo ITA. Pa-
rece-me que poucos iteanos sabem o 
quanto a FCMF está fazendo pelo ITA. 
Eu estou começando a ver.

A FCMF é cria da gestão do Carlos 
Rocha na AEITA. O Conselho é todo 
de iteanos, que prestam sua colabo-
ração livremente. A ética na condução 
e transparência da FCMF é exemplar. 

PS - Vieram pagamentos de anuidade pelo Visa, do exterior (9): Ottawa 
(Canadá), Bruxelas (Bélgica), UK, Paris (França), Lisboa (Portugal), Silver 
Spring (USA), Richardson – Tx (USA),   Panamá (PA) e Colúmbia – SC 
(USA). Do Brasil, 3.

PS 2 - Temos mais um sócio efetivo. Saiu do ITA após o Fundamental.
ART 6º - Poderão ser admitidos como sócios efetivos:
I. Os diplomados pelo ITA em seus Cursos de Pós-Graduação;
II. Os Engenheiros de Aeronáutica graduados pela antiga Escola Técnica 
do Exército nos anos de 1948 e 1949. 
III. Os ex-alunos desligados após a conclusão do curso fundamental de 
engenharia.
Parágrafo Único - A admissão dos sócios efetivos dar-se-á mediante 
aprovação da Diretoria Executiva de proposta escrita e individual apre-
sentada pelo interessado.

4a Carta do Presidente AEITA 
2008-2009 - 18/05/2008

Bom saber que a DC existe e está 
viva.

Hoje, o Presidente da FCMF é o 
Ricardo Correa. Disse uma frase que 
achei genial: “Saber dizer não com 
propriedade é muito importante.” 
Acrescentaria saber e poder. A FCMF 
foi considerada rígida, sem flexibili-
dade. Era o dizer não para ser ética e 
transparente, estar dentro e no espírito 
da lei.

Tenho tido contatos com o iteano 
Reginaldo, Reitor do ITA. Pessoa inte-
ligente, culta, sóbria e que me ensina 
muito. Estar com ele são momentos 
de prazer. Respeitando o seu tempo 
ficamos pouco. É uma pena, pois o 
papo é ótimo.

Sinto que preciso me apoiar e lidar 
com os iteanos, o ITA, a FCMF e os 
alunos. Vou conseguindo. E aprenden-
do. 

E é um senhor aprendizado. Somos 
ecléticos, multifacetados. Seguem al-
guns exemplos que tenho, conheço. A 
maioria de minha faixa etária!

Fabiano Pegurier, ELE 58, ex-exe-
cutivo de multinacional, é hoje pro-
fessor de economia no IBMEC, com 
mestrado em economia e fazendo sua 
tese de doutorado em ciências políti-
cas aos 72 anos. Enorme cultura e vi-
talidade. Vê-lo comentar com enorme 
entusiasmo sua experiência como pi-
loto de planador e monoplano é muito 
bom. Hoje pratica tiro ao alvo, tendo 
começado aos 70! Pedi que escreves-
se artigo sobre sua experiência com a 
prática e aprendizado do tiro.

Antonio Carlos Rego Gil é AER 60. 
Ex-vice-presidente da IBM, ex-presi-
dente da Sid e da CPM, hoje dedica-se 
de corpo e alma à área de exportação 
de software. Palestrante e negociador 
brilhante. Pena que não escreva artigo 
sobre o que hoje faz para nos colocar 
na arena internacional de fornecedo-
res capazes de competir e ganhar dos 
indianos.

Christiano Sadock, COMP 04 além 

de engenheiro faz excepcional trabalho 
social. Invejável o que tem consegui-
do. E olhe a sua idade!

Pense nos iteanos que, entra ano 
sai ano, mantêm o CASD Vest funcio-
nando. Trabalho lindo de prestação de 
serviço à comunidade carente.

Adolfo A. Leirner, ELE 58, hoje 
cardiologista, Diretor de Divisão do 
INCOR, Instituto do Coração.

Carlos A. Nobre, ELE 74, hoje me-
teorologista reconhecido internacio-
nalmente.

Estes exemplos que conheço e re-
lato atestam a excelência do ITA. Um 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
que é uma fonte de talentos e conheci-
mentos variados, não apenas da área 
técnica. Quantos são mestrados e 
doutorados não sei.

E são estes os com quem tenho 
que lidar e para quem devo contribuir 
com algo. Não consideramos trabalho 
trivial. Temos como Diretoria mais dú-
vidas que certezas. 

Os alunos, felizmente, têm nos 
procurado. Pedem e muito, e em cima 
da hora. Conseguimos atender alguma 
vez e dizer não também. É um contato 
importante que queremos manter.

A comunidade iteana reagiu for-

temente ao não credenciamento da 
FCMF no MCT Ministério de Ciência 
e Tecnologia. O Carlos Rocha reagiu 
bravamente, mexeram em sua cria!

O problema é mais de mudança de 
legislação. Quem pode e deve ser cre-
denciado é o ITA, o que já está sendo 
feito.

Obrigado ao Carlos Rocha, ao José 
Ellis Ripper e ao Ricardo Correa que 
me municiaram de informação. Mui-
tos outros se envolveram. Bom ver a 
comunidade iteana se levantando para 
defender sua “Alma Mater”. (Achei a 
frase supimpa!)

Precisamos de mais iteanos cola-
borando. Muitos mais. Querermos as 
críticas e as sugestões. E precisamos 
da sua colaboração. Gente que ajude 
a fazer o “O Suplemento”, a trabalhar 
para a cultura e muitos outros assun-
tos.

Temos a esperança que a Regional 
SJC seja criada.

Pedimos que as regionais, aqui e 
lá fora, comecem a mandar notícias 
do que está acontecendo.

Até a próxima
 

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008 / 2009



Notícias das regioNais

A Regional Japão – a primeira sucursal da AEITA no exterior – continua ativa, 
coordenada pelo Morizawa. Veja quem também está por lá: Francisco Imai 
(T90), Massao Imai, Jun, Sakurai e Stanley. Tem também a Telma (T04) e 
o recém-chegado Edmundo (T05), além do Daniel Yamamoto (T05). Quem 
nos mandou essa notícia foi o Mário Larangeira (T04), que faz mestrado no 
Tokyo Institute of Technology.
Ele informa ainda que está em funcionamento a lista ita-japao@googlegroups.
com. Mais informações em http://groups.google.com/group/ita-japao.

Japão na ativa

No dia 20 de maio, a Regional Rio 
recebeu Michal Gartenkraut (T69), ex-
reitor do ITA, para uma palestra sobre 
O Papel do Engenheiro e os Novos 
Desafios do ITA. Segundo relatos dos 
presentes, foi uma excelente oportu-
nidade para refletir sobre uma nova 

Rio: Encontro 
com Michal 
Gartenkraut (T69)

Alencar (T76), Alberto Denys (T76), Fernando 
Franco (T69), Pacitti (T52), Secchin (T02)

Antonio Cláudio (T69), André Zabludowski (T69), Fernando (T59), 
Cesar Salim (T64), Michal (T69), Ruderico (T69) e Fernando (T69)

A audiência de iteanos esteve atenta
No dia 13 de maio, a 

Regional São Paulo realizou 
o seu tradicional Happy 
Hour mensal, contando, 

desta vez, com a presença 
de iteanos do CasdVest. Na 
oportunidade, os presentes 

puderam conhecer as 
atividades do curso pré-

vestibular e os projetos de 
apoio à instituição e aos 

estudantes

SP: CASDVest 
encontra os 
paulistanos

Tradicional Happy Hour 
da Regional SP

Sob o comando do colega Alfredo 
Patrício (T87), foi criada, no dia 13 de 
abril, a Regional Canadá. “Podíamos ter 
criado a Regional Ottawa, mas como 
somos metidos e aqui é a capital mes-
mo, ficou decidido que seria a Regional 
válida para todo o país – o que faz dela 
a maior sucursal iteana do planeta. E só 
poderemos ser batidos por uma eventual 
sucursal russa”, esclarece.

Os objetivos da nova Regional são:
• Criar maior sinergia entre os iteanos 

que moram no Canadá;
• Tomar cervejas e ver os esquilos pas-

sarem;
• Servir de suporte e meio de campo 

para iteanos que, por ventura, queiram 
vir para cá;

Canadá cria sua Regional

Foto oficial da fundação da Regional Canadá:  Da esquerda para a direita: 
Alfredo Patrício, Júlio e Cláudia, Fernando, e Márcia, esposa do Alfredo

visão para o ITA. Confira os tópicos 
abordados: Os fatores de sucesso do 
ITA; O papel do engenheiro no atual 
cenário brasileiro; Principais questões 
e desafios no cenário futuro do ITA; 
Elementos essenciais de um plano 
estratégico para o ITA; As lições da 

implementação; um olhar em retros-
pectiva.

Para mais detalhes sobre este 
evento, incluindo comentário do Fer-
nando Coelho (T59), acesse o site da 
AEITA Rio – http://aeita.rio.googlepa-
ges.com

• Mais cervas e mais esquilos;
• Tentar promover uma alternativa (ou 

algo adicional) à viagem para a Euro-
pa. A Regional irá verificar com em-
presas locais possibilidade de estágio 
para iteanos durante as férias de final 
de ano, principalmente para o pessoal 
do quarto e quinto ano. O objetivo não 
é ter gente viajando para fazer curso 
de inglês ou francês. É realmente dar 
uma experiência internacional e divul-
gar o nome da escola. Nesse caso se-
ria necessário o contato dos iteanos 
que moram no Canadá com as suas 
empresas;

• Mais umas cervas e mais esquilos 
passando (parece que agora eles es-
tão vindo em duplas...)

Foi criado um grupo no Yahoo 
chamado ITACANADA. As inscrições 
no grupo podem ser feitas mandando 
mensagem para: Itacanada-subscribe@
yahoo.com



Por Gilberto Dimenstein

artigo

Nasce uma nova habilidade profissional 
É consenso que a fragmentação 

de dinheiro público é sinônimo de 
baixa eficiência e desperdício 

Imagine a Embraer, a Vale, a Pe-
trobras e a Microsoft juntas num úni-
co espaço fazendo invenções com 
centenas de cientistas formados nas 
melhores faculdades e centros de 
pesquisa do mundo. Imagine também 
as invenções transformadas rapida-
mente em muito dinheiro na forma de 
peças para aviação, softwares, son-
das com materiais mais resistentes 
para perfuração de petróleo, novos 
sistemas de geração de energia e até 
produtos de biotecnologia.

É exatamente o que está se con-
centrando num terreno de 1 milhão 
de metros quadrados – pouco me-
nor que o do parque Ibirapuera – em 
São José dos Campos (91 km de 
São Paulo). 

A dimensão do projeto pode ser 
sentida pelo anúncio, na semana pas-
sada, da Universidade Federal de São 
Paulo, de que vai instalar ali um cam-
pus para aproximar pesquisadores da 
área de biologia de engenheiros do 
ITA (Instituto Tecnológico de Aero-
náutica), de olho no próspero campo 
da biotecnologia. Por trás dessa in-
venção de parcerias para pesquisas 
tão complexas, começa a surgir uma 
nova habilidade: aquela do adminis-
trador de arranjos sociais. 

Tudo começa porque a Prefeitura 
de São José dos Campos comprou 
um terreno onde havia uma fábrica 
abandonada e saiu à procura de em-
presas e cientistas para montar um 
parque tecnológico. Obteve a ade-
são imediata de duas marcas ca-
rimbadas da cidade. Interessada na 
produção de novos materiais para 
seus aviões, a Embraer resolveu se 
instalar no prédio com engenheiros 

designados pelo ITA. 
Com o tempo, foram se juntando 

as mais diversas entidades federais, 
estaduais e municipais para a inova-
ção tecnológica, do BNDES ao IPT, 
para financiar a pesquisa, preparar 
mão-de-obra qualificada e trans-
formar as invenções em produtos. 
Para acompanhar essa sofisticação, 
porém, a cidade vê-se obrigada a 
aprimorar o ensino público, espe-
cialmente na área de ciências. 

É essa montagem de redes tão 
complexas que vai gerando nova 
habilidade profissional e demanda 
de sistematização de conhecimento. 
Formação de redes é matéria obriga-
tória nas aulas sobre terceiro setor e 
políticas públicas. Na semana pas-
sada, a Unicamp lançou um curso 
batizado de “arquitetura comunitá-
ria”, aberto a qualquer graduado, 
destinado a formar gestores capazes 
de criar elos, na cidade, a começar 
do bairro, entre profissionais de saú-
de, educação, cultura, assistência 
social, patrimônio histórico, geração 
de renda, lazer e esporte. 

É consenso que a fragmentação 
de dinheiro público é sinônimo de 
baixa eficiência e de desperdício, 
tamanha é a superposição de ações 
e a falta de foco. Falar é fácil, difícil 
é resolver o problema justamente 
pela falta de especialistas em mon-
tagem de redes. 

Essa complexidade poderia ser 
vista, na semana passada, num 
encontro em Brasília, no qual se 
reuniram representantes de oito mi-
nistérios e gestores educacionais 
de diversas cidades brasileiras. O 
governo federal articulando, desde o 
ano passado, a união de seus pro-
gramas em torno das escolas me-
tropolitanas para, ao mesmo tempo, 

ampliar a oferta educacional aos alu-
nos e propiciar aumento da jornada. 
Programas de xadrez, computação e 
basquete, entre centenas de outros, 
bancados com verbas federais, for-
mariam uma malha oferecida como 
prolongamento das escolas. 

O problema é que as centenas de 
programas federais devem se articu-
lar com os estaduais e municipais. 
Levem-se em conta a interrupção de 
políticas públicas por causa de mu-
danças de ministros ou secretários, a 
dificuldade de acertos entre diversos 
níveis de governo (e mesmo dentro de 
um mesmo governo), além da baixa 
qualificação de servidores públicos, 
em especial nos municípios, para se 
ter uma idéia dos obstáculos. 

Aquele mesmo encontro, em Bra-
sília, mostrou, entretanto, com casos 
concretos, que, quando se consegue 
superar ou amenizar tais barreiras, se 
gasta menos e se produz mais. Con-
segue-se com pouco dinheiro ofere-
cer ampliação da jornada escolar e 
atividades extracurriculares. Apenas 
juntando educação e saúde há redu-
ção expressiva dos alunos com difi-
culdades de aprendizagem. 

Além do debate que colocou em 
atrito o presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva e a Justiça sobre projetos 
em anos eleitorais, o programa fe-
deral lançado na semana passada, 
chamado Territórios da Cidadania, 
de focar nas cidades mais pobres 
recursos dispersos nos ministérios 
depende mais da engenhosidade lo-
cal que da vontade de Brasília. 

Como mostra a experiência de 
São José dos Campos, a gestão 
desses arranjos significa dinheiro no 
bolso. Lá, a prefeitura gastou R$ 30 
milhões para a compra do terreno. 
Os investimentos previstos no par-
que tecnológico, bancados pelas 
empresas, são de R$ 350 milhões, 
sem contar os impostos com a atra-
ção e a criação de novas empresas. 

gdimen@uol.com.br

PS - Coloquei no meu site (http://www1.
folha.uol.com.br/folha/dimenstein/noti-
cias/gd290208.htm) o detalhamento da 
experiência de São José dos Campos. É 
simplesmente inacreditável que a cida-
de de São Paulo, que tem uma das mais 
renomadas universidades do mundo, 
não tenha seu parque tecnológico vol-
tado aos serviços. 

Artigo publicado na Folha 
 de S. Paulo de 03/03/2008

Os associados da AEITA em dia com a 
anuidade 2007 ou 2008 que ainda não 

receberam o livro Histórias para Contar, 
Amigos para Encontrar, edição 2007-2008, 
podem solicitar seu exemplar à Secretaria 
da Associação, ou retirar nas regionais Rio 
(Carlos Roberto Teixeira – teixeira.carlos@
terra.com.br) ou São Paulo (Hiroaki Kokudai 

– hirokok@uol.com.br ou Luiz Murta – 
luizagmurta@gmail.com)

Veja no site AEITA Online (www.aeitaonline.com.br) entrevista com 
o iteano Rodolfo Gomes (T86), sobre sua experiência pessoal e 

profissional vivendo há 21 anos no exterior. Atualmente, ele mora 
na região de Milão, na Itália, e trabalha na área de Identification, 
ou seja, promovendo circuitos integrados microcontroladores de 

segurança, mais conhecidos como SmartCards.

Morar no exterior:
uma opção de vida

Rodolfo Gomes (T86)

Histórias para Contar...
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Orbisat e Unicamp 
desenvolvem 10 radar nacional

Uma bem-sucedida parceria 
empresa-universidade resultou no 
desenvolvimento do primeiro radar 
genuinamente brasileiro. O Saber 
M60, feito para proteger o espaço 
aéreo em um raio de 60 quilômetros 
e altitude até 5.000 metros, foi tes-
tado nos Jogos Pan-Americanos do 
Rio de Janeiro e está em uso pelo 
Exército Brasileiro.

A antena, dispositivo complexo e 
fundamental do radar, foi desenvolvida 
pela Faculdade de Engenharia Elétrica 
e de Computação da Unicamp. A Or-
bisat da Amazônia responsabilizou-se 
pela construção do radar.  

O Saber M60 é apenas o primeiro 
de uma família de radares nacionais. 
O Exército, também parceiro de de-
senvolvimento e que busca aumen-
tar sua capacidade operacional, en-
comendou equipamento semelhante 
com 200 km de alcance, que exige 
antena bem maior. A Orbisat plane-
ja produzir radares mais específicos 
para o controle de tráfego aéreo, 
com alcance de 450 km e altitude 
até 14.000 metros.

Segundo João Roberto Moreira 
Neto (T82), sócio-diretor da Orbisat, 
sua empresa foi procurada pelo Exér-
cito pela sua experiência em desen-
volver radares de Abertura Sintética 
para mapeamento. A Orbisat então 
procurou a Unicamp para o desenvol-
vimento de módulos específicos do 
radar Saber.

Pouquíssimas instituições brasilei-
ras dominam esta tecnologia. “Estive 
em vários centros de pesquisa, con-
sultei indústrias de radiofreqüência e 
o grupo que me deu mais segurança, 
com grande vantagem em relação aos 
demais, foi o da Unicamp”.

O engenheiro considera um mar-
co o desenvolvimento de um sistema 
totalmente brasileiro, já que apenas 
oito países detêm a tecnologia de ra-
dares, a maioria na Europa, além dos 
Estados Unidos. “O mercado no Brasil 
é promissor. O Exército necessita de 
40 unidades do Saber M60 e, consi-
derando as demandas da Marinha e 
da Aeronáutica, esta quantidade pode 
dobrar”.

Uma das aplicações do Saber M60 
está na proteção do espaço aéreo de 
baixa altitude, que é mal controlado no 
país – os grandes radares monitoram 
o tráfego de aeronaves apenas acima 
dos 5.000 metros. Assim como foi uti-
lizado no Pan do Rio, o radar pode au-
xiliar na proteção de chefes de Estado 
ou em qualquer grande evento que exi-
ja medidas adicionais de segurança.

A segunda aplicação está na vigi-
lância das fronteiras, principalmente 
com a Colômbia, Bolívia e Venezuela. 
“Os pequenos aviões do narcotráfico 
voam a baixa altura e não são detecta-
dos pelos grandes radares, enquanto 
os equipamentos para esse tipo de vi-
gilância ficaram obsoletos e a maioria 
está fora de uso. A extensão das nos-

sas fronteiras é um motivo para que 
o país incremente esta tecnologia”, 
observa Moreira.

A Orbisat mantém outras parce-
rias com universidades e instituições 
de pesquisa– com o ITA, na área de 
receptores de satélite; com o Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), na área de sensoriamento 
remoto. “A parceria com o INPE con-
siste em um trabalho de pesquisa de 
longa data, que resultou em diversos 
produtos na área de sensoriamento 
remoto, com o radar aerotransporta-
do de abertura sintética, onde temos 
liderança internacional”, explica João 
Roberto.

Para o iteano, a integração em-
presa-universidade é estratégia fun-

damental para o desenvolvimento do 
país. “A universidade está sempre atu-
alizada na tecnologia e em suas res-
pectivas ferramentas de trabalho. Tem 
também um corpo altamente avança-
do tecnologicamente. Ela pode então 
contribuir para o desenvolvimento de 
produtos inovadores e de alta tecno-
logia, sob orientação da empresa”, 
afirma. “Recomendo a toda empresa 
que queira lançar um produto novo, 
que procure um centro de pesquisa 
em uma universidade”.

A Orbisat tem sede em Manaus e 
dois centros de P&D: o de radares em 
Campinas e o de engenharia de ele-
trônica de consumo em São José dos 
Campos. Mais informações acesse 
www.orbisat.com.br

O nome da mais nova companhia aérea nacional, 
a Azul, tem a assinatura de estudantes do ITA. Vítor 
Buzzone de Souza Varejão, 24 anos, e João Souza 
Dias Garcia, 27 anos, cursam o programa de mes-
trado profissionalizante em Aeronáutica, oferecido 
pelo Instituto em parceria com a Embraer e foram os 
vencedores do concurso lançado pela empresa. 

Colegas de classe, Vítor e João enviaram suas 
sugestões no mesmo dia. Paulista de Assis, João 
Garcia sugeriu o nome mais votado, Samba, porém, 
a direção da empresa optou pelo nome Azul, sugeri-
do por Vítor Varejão, de Vitória (ES).

A decisão final sobre o nome foi do fundador 
da empresa, o empresário norte-americano David 

Neeleman, criador da JetBlue, maior companhia aérea 
regional dos Estados Unidos.

Vítor afirmou que sugeriu Azul porque gosta da cor e 
também porque procurou associar o nome à JetBlue. Já 
João Garcia contou que sugeriu a palavra Samba por ser 
curta e de fácil pronúncia, além de ser ‘bem brasileira’.

Os dois vencedores ganharam passe vitalício para 
viajar pela companhia.

Segundo a Azul, a campanha lançada em março 
para a escolha do nome recolheu 157 mil votos e mais 
de 108 mil cadastros de internautas que votaram. Os 
nomes sugeridos pelos estudantes do ITA receberam 
cerca de 4.000 votos e foram selecionados para a fase 
final da campanha.

Nome da ‘Azul’ tem a marca do ITA

João Roberto Moreira (T82)
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O convênio firmado pela Fundação 
Casimiro Montenegro Filho (FCMF), 
com recursos financeiros da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (FI-
NEP), permite ao ITA - como execu-
tor - e ao Centro de Desenvolvimento 
de Tecnologia e Recursos Humanos 
(CDT) - como co-executor -, em cará-
ter inovador, desenvolver projeto para 
disseminar melhorias na metodologia 
de ensino de ciências (física, química 
e matemática) e nas aplicações prá-
ticas deste na tecnologia. A iniciativa 
enfatiza também a inserção econô-
mica, social e o papel da engenharia 
no setor industrial e de serviços, bem 
como motiva jovens alunos a ingres-
sar, por meio de atividades criativas, 
na pesquisa pragmática direcionada 
à Inovação Tecnológica, com objetivo 
de contribuir com a sociedade.

A interação entre docentes do ITA 
e os docentes e discentes de Escolas 

O colega José Antônio Puppim de 
Oliveira (T89) acaba de lançar o livro 
Empresas na Sociedade – Sustentabi-
lidade e Responsabilidade Social, pela 
Editora Campus. A obra oferece uma 
visão geral dos principais debates e 
fornece ao leitor elementos para fazer 
uma análise crítica da Responsabilida-
de Social das Empresas (RSE). 

Com a globalização, a transforma-
ção do papel do Estado e a consolida-
ção do capitalismo em suas diversas 
formas como sistema quase hegemô-
nico no mundo, o papel das empresas 
privadas para o bem-estar das socie-
dades onde atuam passa a ter uma 
conotação diferente. 

As empresas nos últimos anos ga-
nharam poder econômico e político, e 
são agentes importantes de mudanças 
econômicas, ambientais, políticas e 
sociais, que podem ser positivas ou ne-
gativas. Elas já são alguns dos maiores 
entes econômicos do mundo. Governos 

sozinhos não são capazes de regulá-las 
efetivamente. Daí surge a necessidade 
de outros tipos de regulação, via mer-
cado, sociedade civil e organizações 
internacionais. O livro tenta entender de 

Iteano lança livro

A Importância da Engenharia no contexto 
do Desenvolvimento Global da Sociedade

de Nível Médio, na região do Vale do 
Paraíba, realizar-se-á pela Divisão de 
Ciências Fundamentais, onde se con-
centram os departamentos: Física, 
Química, Matemática e Humanidades. 
Essa Divisão disponibilizará a infra-es-
trutura, os Laboratórios de Pesquisa e 
os docentes de cada área, utilizando-se 
toda a experiência adquirida dos pes-
quisadores/professores, no objetivo fim 
da consecução e realização do projeto.

As atividades e trabalhos a serem 
desenvolvidos neste projeto são justi-
ficados por contextualizar com quatro 
necessidades, a saber:

1) atualizar e homogenizar conhe-
cimentos dos professores de ciências 
das Escolas de Nível Médio, quanto ao 
conteúdo programático, assim como 
na introdução de novas metodologias 
de ensino;

2) estimular jovens, de todas as 
camadas sociais, a ingressarem em 

uma carreira científica e tecnológica;
3) motivar os alunos e professores 

à realização de atividades que esti-
mulem a criatividade e capacidade de 
inovação;

4) aumentar a apreciação coletiva 
da importância da ciência no cotiano 
e criar conexões entre a ciência e as 
atividades de engenharia.

Dentre as atividades que serão 
desenvolvidas, pode-se destacar a or-
ganização de: ciclo de palestras para 
professores de cursos de Nível Médio; 
visitas a instituições e empresas que 
tenham uso intensivo de engenharia; 
e, feira de ciências nas escolas co-
participantes e no ITA.

O ITA como instituição de ensino e 
pesquisa possui uma vasta carteira de 
projetos de desenvolvimento tecnoló-
gico. Dentre eles e com correlação a 
este projeto, destaca-se “Um ambien-
te computacional de aprendizagem 

interligada com experimentos reais 
de física – WEBLAB”, tendo como 
principal objetivo a massificação do 
aprendizado de física e a dissemina-
ção da metodologia em demais áreas 
de ensino de ciências, baseadas em 
laboratórios virtuais interligadas em 
rede de informática para a realização 
de experimentos à distância.

A equipe responsável por este pro-
jeto são todos os Professores da Divi-
são de Ciências Fundamentais, tendo 
como Coordenador Técnico o Prof. Dr. 
Brett Vern Cralson.

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

Empresas na Sociedade
Editora Campus, 256 páginas.

R$ 59,00

A Embraer mantém, desde 
o ano passado, um Centro His-
tórico montado em área de 300 
metros quadrados, reunindo 
cerca de 800 itens que contam 
a história da indústria aeronáu-
tica brasileira. O espaço ainda 
não é aberto ao público, mas 
o acesso deve ser viabiliza-
do tão logo sejam concluídos 
os trabalhos de recuperação, 
ordenação e digitalização do 
acervo da empresa.

Dentre os itens que com-
põem o Centro Histórico estão 
imagens dos primeiros proje-
tos de aeronaves brasileiras, 
do primeiro vôo do Bandeiran-
te, da criação do ITA e do IPD.

Centro na 
Embraer mostra 

história da 
aeronáuticaque forma estão se criando estes meca-

nismos de regulação. 
Ao mesmo tempo, as empre-

sas têm percebido sua importância 
na sociedade, e buscam mudar a 
maneira de se relacionar com ela, 
incorporando ações das esferas 
sociais, políticas e ambientais, que 
não faziam par te de seu vocabulário 
até pouco tempo. Assim, o livro ten-
ta mostrar como as empresas têm 
respondido às demandas de maior 
responsabilidade social. 

José Antônio Puppim de Oliveira 
é professor da Escola Brasileira de 
Administração Pública e de Empresas 
(EBAPE) da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). É consultor e instrutor de ins-
tituições como ONU, OCDE e Banco 
Mundial. Tem Ph.D. em Planejamento 
pelo Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), EUA. Mestrado em 
Ciências Ambientais, Universidade de 
Hokkaido, Japão.



eNgeNheiro do Futuro

A Promon, empresa brasileira cria-
da em 1960 e reconhecida por sua 
competência no desenvolvimento de 
projetos, gerenciamento, integração 
e consultoria nas áreas de engenharia 
e TIC – Tecnologia da Informação e 
Comunicação, mantém o Instituto de 
Tecnologia Promon, tendo como um 
dos seus principais objetivos contri-
buir para ampliar a análise imparcial 
e o debate das tecnologias que “farão 
diferença” no futuro.

A iniciativa da criação do Instituto 
de Tecnologia Promon está alinhada 
com uma das diretrizes da empresa, 
que é a de incentivar o desenvolvi-
mento de novas tecnologias aplicadas 
às cadeias produtivas do país. Nesse 
contexto, sua atuação tem por objetivo 
estimular a discussão e análise de tec-
nologias e negócios emergentes, seus 
impactos e viabilidade em três áreas 
consideradas prioritárias: Desenvolvi-
mento Sustentável, Energia e Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação.

Sem fins lucrativos e com uma 
postura autônoma na condução de 
suas atividades, o Instituto de Tecno-

Promon mantém Instituto de Tecnologia

logia Promon é totalmente patrocinado 
pela Promon. Conta com um diretor-
executivo e um conselho composto 
por mais cinco integrantes, sendo três 
profissionais da Promon e dois pro-
fissionais externos, com experiência 
nas áreas acadêmica e corporativa. A 
diretoria-executiva do Instituto de Tec-
nologia Promon é exercida por Ricardo 
Corrêa Martins (T73). 

A idéia da criação do Instituto de 

Tecnologia Promon surgiu da constata-
ção da inexistência de um fórum com 
a neutralidade necessária para a análise 
imparcial e o debate sobre a aplicação de 
tecnologias emergentes, tendo também 
por objetivo estimular a geração e difu-
são do conhecimento. “Nossa intenção é 
criar mecanismos efetivos para a discus-
são de tecnologias que serão utilizadas 
daqui a 10 ou 20 anos e que contribuirão 
para o desenvolvimento do Brasil”, afirma 
Ricardo Corrêa Martins.

O Instituto de Tecnologia Promon 
também oferece programa de estágio 
para mestrandos e doutorandos, que 
estejam desenvolvendo pesquisas de 
áreas de interesse do ITP.  “Neste ano, 
já selecionamos alguns estudantes de 
renomados centros universitários, com 
o objetivo do desenvolvimento de talen-
tos com competência em áreas de inte-
resse estratégico para a empresa. Com 
a bolsa de estudos financiada pelo ITP 
o aluno pode dedicar integralmente à 
pesquisa, que será de sua importância 
para o desenvolvimento da engenharia 
no país”, enfatiza.

Além disso, o Instituto de Tecnolo-

gia Promon promove a divulgação do 
conhecimento por meio de eventos, 
como debates e seminários sobre 
tecnologias emergentes de impacto 
futuro, relacionados aos seus temas-
foco. Os palestrantes são, prioritaria-
mente, especialistas de centros de 
pesquisa tecnológica, do Brasil e do 
exterior e do setor privado. O público-
alvo é formado por dirigentes e for-
madores de opinião de importantes 
empresas do mercado, pesquisado-
res e investidores. “No ano passado, 
promovemos dois seminários, cujos 
temas foram: ‘Tecnologias para o fu-
turo da produção do etanol no Brasil’ 
e ‘Telecom – Meltdown or Explosion’. 
No dia 18 de junho, promovemos o 
terceiro seminário, ‘Um desafio à 
sustentabilidade -  Água versus Ener-
gia’. Nesse evento, chamaremos a 
atenção para os significantes desa-
fios à sustentabilidade  que a interde-
pendência entre água e geração  de 
energia  hidrelétrica e de biomassa 
representam ”, conclui Martins. 

Para mais informações acesse: 
www.itpromon.com.br

Ricardo Corrêa Martins, diretor- 
executivo do ITP – Instituto de 
Tecnologia Promon
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Trajetória profissional
“Eu me formei em Engenharia Ae-

ronáutica em 1985 e como fiz opção 
pela carreira militar, também recebi a 
patente de Primeiro-Tenente. Em 1986, 
fiz o curso de Extensão de Engenharia 
de Armamento Aéreo e atuei na área de 
armamento por quase 10 anos (des-
contínuos). Servi em Parques de Ma-
terial Aeronáutico e Bélico por 7 anos 
contínuos (PAMB, Galeão, São Paulo 
e Belém). Em 1995/1996 fiz Mestrado 
no ITA na Área de Engenharia e Orga-
nização Industrial e após a conclusão 
deste curso, fui designado para servir 
na Divisão de Homologação Militar do 
Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial (IFI), onde trabalhei durante 
8 anos (até 2005). Em 2005, fui desig-
nado para fazer o Curso de Comando e 
Estado-Maior da Aeronáutica no Rio de 
Janeiro. Em 2006 servi no Comando-
Geral de Ciência e Tecnologia (antido 
DEPED) e em seguida fui transferido 
para Brasília, onde estou atualmente, 
trabalhando na Coordenação-Geral de 
Bens Sensíveis,  subordinada à As-
sessoria Internacional do Ministério da 
Ciência e Tecnologia (MCT).” 

Viagens ao exterior
“A função da Coordenação-Geral 

de Bens Sensíveis, dentre outras, é as-
sessorar tecnicamente o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) para firmar a 
política brasileira junto aos organismos 
internacionais que visam garantir a não-
proliferação de armamentos de destrui-
ção em massa, das áreas nuclear, bioló-
gica, química e missilística, bem como 
toda a infra-estrutura e tecnologia a eles 
associadas, com o objetivo principal de 
evitar que tais bens caiam em mãos de 
terroristas ou de nações consideradas 
“não-confiáveis”. No âmbito do MCT, 
eu represento o “Regime de Controle de 
Tecnologia de Mísseis” (MTCR), cujo 
foco está em mísseis de cruzeiro, fo-
guetes e veículos aéreos não-tripulados 
com a capacidade de transportar uma 
carga-útil superior a 500 kg a uma dis-
tância superior a 300 km, além de tudo 
o que possa auxiliar na obtenção de tais 
vetores. Para tanto,  recebo expressivo 
apoio do Ministério da Defesa e de suas 
organizações subordinadas, além de 
outras instituições como o INPE, ABIN, 
Petrobras, Embraer, Avibras e Mectron. 
A participação das empresas se dá em 
função de muitas tecnologias emprega-
das nos vetores acima referenciados se-
rem de uso dual, ou seja, utilizadas para 

fins pacíficos ou para armamentos con-
vencionais, tais como componentes do 
Veículo Lançador de Satélites, Inerciais 
utilizados pela Petrobras em prospecção 
submarina, aços e alumínios utilizados 
pela Embraer. Em conseqüência disto, 
o Brasil tem que se posicionar para im-
pedir que sejamos privados de importar 
tais componentes. Em média, de três a 
quatro vezes por ano, os países-mem-
bros se reúnem em algum país que se 
oferece para sediar a reunião e lá são 
discutidos os controles que serão ou 
não aceitos pelos participantes. Para que 
um item seja submetido a controle, não 
pode haver objeção por parte de nenhum 
país-membro. Como quem expressa as 
posições dos Estados, inclusive o bra-
sileiro, são os diplomatas, muitas vezes 
eles necessitam assessoria técnica, em 
tempo real, a fim de “ceder” ou “endure-
cer” a posição do Brasil, em função de 
interesses políticos, econômicos e cien-
tíficos. Enfim, este é o motivo de tantas 
viagens ao exterior - acompanhar a de-
legação brasileira, multiinstitucional, nas 
reuniões do MTCR. Desde que assumi 
o cargo, houve reuniões na Argentina, 
França, Grécia e Noruega, entretanto, os 
colegas que exerceram a função antes 
de mim estiveram em praticamente to-
dos os países da Europa, além de alguns 
da Ásia.”

 
Perspectivas de carreira
“Não tive uma carreira brilhante e 

nem glamurosa, por diversos motivos, 
tais como: não possuir a competência 
técnica à altura das funções desempe-
nhadas; temperamento difícil; excesso 
de sinceridade, etc. de forma que, neste 
apagar das luzes, as minhas perspecti-
vas são de continuar trabalhando, dentro 
dos limites da minha competência, até 
que eu atinja o tempo legal para solicitar 
a minha reserva e tentar ser mais bem 
sucedido na iniciativa privada.”

Atuação na ITA-Net
“Desde que me inscrevi na ITA-Net, 

no início de 2005, ela tem sido a minha 
“cachaça”. É a minha companheira 
nos momentos de alegria e de tristeza, 
é o amparo para grandes angústias e a 
resposta para dúvidas de todas as na-
turezas. Sempre há alguém inteligente 
do outro lado da linha, para te amparar, 
criticar, sacanear, xingar etc, mas pelo 
menos você nunca está sozinho. Gra-
ças à ITA-Net ampliei o meu espectro 
de amigos e inimigos virtuais e diver-
sos deles já superaram em intensidade 

os  que conheci na vida real. De qual-
quer forma, é um privilégio ter amigos 
e inimigos inteligentes, pois isto exige 
um constante exercício do intelecto para 
interagir com eles. Não dá para usar 
qualquer argumento. Acho muito bonito 
também a troca de experiências entre 
jovens e colegas de gerações mais anti-
gas e considero o apogeu da ITA-Net as 
discussões técnicas entre o honorável 
Prof. Weiss e seu discípulos, uns ensi-
nando aos outros. Outra grande utilidade 
são as ofertas de empregos, pareceres 
sobre utilização de serviços de telefonia 
e Internet, softwares, ciências em geral, 
política e economia, veículos, corajo-
sas e inconclusivas discussões sobre 
religião e futebol, etc, enfim, podemos 
aprender com os erros e com o “gagá” 
dos colegas. Finalmente, a ITA-Net é a 
comprovação de que o ITA é muito mais 
que uma Escola formadora de engenhei-
ros. Ela forma famílias, pois nós iteanos, 
de alguma forma, somos irmãos. Sinto 
também um enorme orgulho de perten-
cer à Turma 85, turma do Ciro, que teve 
o desprendimento de investir recursos 
materiais (tangíveis) e recursos intelec-
tuais (intangíveis) para criar, gerenciar 
e manter a ITA-Net em funcionamento, 
tudo isto com uma única contrapartida: 
a mãe do Ciro jamais seria xingada na 
ITA-Net, o resto vale tudo, até xingar o 
Ciro. Somente quem teve o privilégio de 
ter sido contemporâneo do Ciro pode ter 
noção da genialidade deste “Ser”.

Árabes e religião
“Eu sou brasileiro de origem árabe 

(libanesa), filho de pais muçulmanos 
e ateu convicto. A minha bandeira em 
relação a estes assuntos, na ITA-Net e 
fora dela, pode ser resumida da seguinte 
forma: assim como não se pode julgar 
e avaliar um homem por um feito iso-
lado, e sim pela sua história de vida, 
considerando um período da ordem de 
1 século, o mesmo se aplica a um povo, 
considerando o períodos da ordem de 
milênios. Os árabes tiveram o seu apo-
geu e queda, de forma que, atualmente, 
não estão vivendo os seus melhores 
momentos e representam, para os eu-
ropeus e americanos, um bando de po-
bretões se refugiando em países ricos a 
procura de uma vida melhor, da mesma 
forma como se considerava os nordes-
tinos em São Paulo, esquecendo-se da 
importância destes “pobretões” para 
que os mais favorecidos possam viver 
melhor. Aliado a isto, para o Mundo em 
geral, os árabes são “seres” que têm 

como “hobby” explodir pessoas, avi-
ões e edificações, usando como vetor 
os seus próprios corpos, tudo gratuita-
mente, ou seja, os seus feitos são am-
plamente divulgados sem que ninguém 
pergunte por que fazem isto? Sem a co-
notação de concordar com o terrorismo, 
atribuo a existência dele a uma forma de 
reação à política parcial do Ocidente, em 
relação ao Oriente Médio, especialmente 
por parte dos Estados Unidos, que co-
metem no Oriente Médio, os mesmos 
atos de destruição e morte, só que com 
vetores diferentes. Quanto à religião 
muçulmana, não a considero a melhor 
e nem a pior das três grandes religiões 
monoteístas (judaísmo, cristianismo e 
islamismo). Apenas ressalto que, se a 
religião muçulmana é aquela pregada no 
Al Corão, ela não prega o mal, a opres-
são à mulher, o terrorismo, a mutilação 
etc. Os que fazem isto em nome da 
religião muçulmana, o fazem por conta 
própria, sem procuração de Deus e sem 
amparo no Livro.”

Conselho aos novos
“O meu conselho para os que es-

tão iniciando as suas carreiras é que 
exerçam as funções que lhes forem 
atribuídas, com lealdade, honestidade e 
competência, de forma a corresponder 
às expectativas que o Brasil depositou 
neles, além de angariar o respeito dos 
outros Quadros para com o Quadro dos 
Engenheiros. Faço também a ressalva 
que, paralelamente à sua dedicação à 
Pátria, preocupem-se com as suas vidas 
financeiras e mantenham um olho no 
padre e o outro na missa,  pois os seus 
filhos não aceitarão o argumento de que 
papai não pode lhes proporcionar uma 
boa educação e conforto porque é mais 
patriota que os pais dos amiguinhos. Em 
linhas gerais, trabalhem para não permi-
tir que os militares sejam vistos como 
cidadãos de segunda classe perante a 
sociedade civil e nem que os engenhei-
ros sejam vistos como militares de se-
gunda classe no meio militar.”

Mohamed (T85) agita a ITA-Net
Nesta edição de O Suplemento, apresentamos o perfil de Mohamed Ali Osman (T85), presença 

marcante e ativa da ITA-Net, conhecida pelos posicionamentos inteligentes (muitas vezes 
polêmicos) e tiradas divertidas. “Sempre há alguém inteligente do outro lado da linha, para te 

amparar, criticar, sacanear, xingar etc, mas pelo menos você nunca está sozinho”, afirma o iteano. 

Mohamed Ali 
Osman (T85)
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Coaching para os bixos
A AEITA está cadastrando colegas interes-

sados em formar um Banco de Talentos, com o 
objetivo de apoiar e auxiliar a formação dos no-
vos engenheiros do ITA. Esse apoio poderá ser 
desenvolvido de diversas maneiras, sendo uma 
delas a participação com palestras que deverão 
ser organizadas pelo ITA.

A AEITA está criando, em caráter experi-
mental, um canal para doações voluntárias 
de iteanos para iniciativas dos alunos (CASD, 
CV, Cultural, Mini Baja, Aero Design, ITA Jr., 
bolsas de estudo individuais, entre outras). 
Para isso, será aberta uma nova conta em 
nome da AEITA, com controle separado da 
movimentação bancária da associação. Du-
rante o ano de 2008 será feita uma avaliação 
da experiência, que determinará a continui-
dade ou não do projeto, ou a necessidade 
de alterações/correção de rota. 

Uma iniciativa do CASD, com propósitos 
semelhantes, está sendo montada, mas só 
poderá entrar em operação em 2009. Até lá, 
o FADA servirá de teste para viabilizar cap-
tação de recursos para as atividades dos 
alunos.

Os doadores do FADA receberão por 
e-mail  um comprovante do valor recebido, 
enviado pela Secretaria da AEITA e poderão 
acompanhar a movimentação dos recursos 

FADA – Fundo AEITA de Apoio

Outra forma de colaboração seria o desen-
volvimento de um programa de Coaching, que 
está em estudos pela Diretoria da AEITA. 

Os interessados em integrar esse Banco de 
Talentos devem enviar e-mail para aeita@aeita.
com.br , com breve currículo e sugestão de te-
mas e/ou áreas nas quais poderia contribuir.

A convite da AEITA, o colega Carlos Nobre (T74), pesquisa-
dor titular do INPE, apresentou, no dia 10 de junho, no ITA, uma 
palestra sobre Aquecimento Global. Para o evento foram con-
vidados iteanos residentes ou que trabalham em São José dos 
Campos e região e professores do ITA. Estiveram presentes cer-
ca de 80 pessoas. A palestra foi gravada em video e brevemente 
estará disponível no site AEITA Online.

Precedendo a palestra, houve um mini coquetel de congra-
çamento. Na oportunidade, a diretoria da Associação conclamou 
os “joseenses” a se organizarem, com o objetivo de implantar 
uma regional na cidade. Com quase 800 iteanos, seria a segun-
da maior regional da AEITA, atrás de São Paulo, com cerca de 
1.300. Christiano Sadock (T04) se propôs a coordenar as ativi-
dades nos primeiros três meses. Os interessados em colaborar 
devem entrar em contato diretamente com ele (sadock@gmail.
com) ou com a Secretaria da AEITA - aeita@aeita.com.br

por balancetes mensais a serem divulgados 
no site www.aeitaonline.com.br.

Nessa fase experimental, o controle do 
FADA será feito pela Secretaria da AEITA, 
nos mesmos moldes da planilha contábil da 
associação, acrescido de informações do 
Nome do Doador, do Destinatário da Doação 
e dos saldos existentes em cada rubrica. 

Inicialmente, não está previsto qualquer 
benefício fiscal para o doador. A legislação 
pertinente deverá ser analisada, visando a con-
cessão de isenções e/ou abatimentos, quando 
permitido.

Pelo serviço de controle e repasse de 
recursos, a AEITA deduzirá uma taxa de 3% 
sobre o valor captado, mais eventuais im-
postos ou taxas incidentes sobre o repasse 
aos destinatários.

Aqueles que tiverem sugestões que pos-
sam aprimorar esse projeto ou que já preten-
dam fazer doações para o FADA devem enca-
minhá-las para www.aeita@aeita.com.br

O pesquisador 
Carlos Nobre (T74)

Carlos Nobre 
inaugura 
Regional 
SJCampos
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Por Francisco Galvão

humor a Vela
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 ___/___/___

No início da década de 60, a prá-
tica de vôo à vela pelos alunos do 
ITA era subsidiada pelo CTA, que 
mantinha funcionários seus como 
instrutores e mecânicos do Clube de 
Vôo à Vela, que sendo presidido pelo 
professor Vandaele tinha, como não 
podia deixar de ter, o seu próprio de-
par tamento de projetos, com diretor 
eleito pelos alunos. 

Fui diretor por um ano, tendo feito 
o projeto de modificações nos plana-
dores de madeira: “Periquito” (novo 
nariz, e aumento da envergadura), e 
“asa voadora” FAUVEL (aumento de 
envergadura).

Numa tarde de fim-de-semana, o 
aluno Aloísio G. Ferrette (Figueiredo) 
(T60), contrariando os preceitos de 
que só podia voar quem chegasse 
pela manhã auxiliando a “montar” 
a operação, encontrando o nosso 
planador BN-1 livre ao lado da pista, 
decolou, ou melhor tentou decolar. 

O BN-1 renasce como Urupema
Na rolagem, demorou muito para 
retirar o planador do solo, subindo 
então muito cabrado, e já dentro da 
“esteira” turbulenta vinda da asa e 
da hélice do rebocador. 

O BN-1 era então o nosso plana-
dor de melhor desempenho (1/28 de 
planeio), mas seu estol se iniciava 
na ponta da asa devido ao fino perfil 
desta, o que o fazia entrar facilmente 
em parafuso. Naquela decolagem ele 
simplesmente virou de dorso, e nes-
sa posição se chocou de nariz com 
a pista, que ainda era de terra.  Por 
incrível que pareça o Aloísio apenas 
fraturou as clavículas, e ficou com o 
ônus (regra na época) de recuperar 
o planador cuja fuselagem dianteira 
desaparecera, e cujas asas haviam 
se par tido.

Decidiu então apelar para o José 
Carlos de Barros Neiva, construtor 
do BN-1, e dono da Soc. Construtora 
Aeronáutica Neiva Ltda. Este concor-

dou em recuperar o planador com a 
contrapartida do Depto. de Projetos 
do CVVCTA projetar uma nova asa de 
melhor desempenho e melhores ca-
racterísticas de estol, para ser usada 
em futuros planadores BN-1 que vies-
sem a ser construídos.

O planador foi recuperado, e o 
projeto da nova asa foi iniciado. Foi 
quando então assumiu como diretor 
do Depto. de Projetos do CVV o Eng. 
Guido Pessotti, que concluiu não ha-
ver sentido em se colocar uma asa 
nova numa fuselagem velha.

Influenciado pelo estilo dos novos 
planadores da época como o “Foka” 

polonês e o “Edelweiss” francês, em 
que o piloto voava numa posição 
quase que deitado, Guido iniciou o 
projeto de uma fuselagem nova. E o 
novo projeto não mais tinha nada a 
ver com o BN-1!  

Havia nascido o “Urupema”.
O Depto. de Projetos do ITA en-

campou o projeto, e ao longo de dois 
ou três anos, diversos alunos desen-
volveram etapas do mesmo como 
trabalhos de graduação ou “TGs”, 
estratégia já utilizada anteriormente 
no projeto e construção do avião re-
bocador “Panelinha”, também sob a 
liderança do Guido. 

Para poder continuar os trabalhos 
iniciados, os alunos mais dedicados 
como Aloísio, Plínio Junqueira, etc., 
haviam optado ao se formarem em 
ser admitidos pelo ITA, e o Prof. 
Vandaele passara assim a contar 
com uma jovem e dedicada equipe 
de engenheiros.

A asa voadora Fauvel V-36

Iteanos na mídia
Confira entrevistas e reportagens com iteanos no site AEITA Online – www.aeitaonline.com.br

Celso Faria de Souza (T00) informa que após “imenso arranca-rabo” de quatro meses com 
o CONFEA-CREA, conseguiu que o órgão reconhecesse o título de Engenharia Mecânica 

Aeronáutica. “Recusei receber uma carteira onde constasse apenas o título de engenheiro 
mecânico, alegando que apenas este título incorreria em limitações junto à ANAC, explica.

CONFEA-CREA reconhece Mec. Aer.

• Carlos Nobre (T74) para a Folha de S. Paulo
• Edson Vaz Musa (T61) para o jornal O Povo
• Carlos Henrique Moreira (T59) para o jornal O Globo
• Conrado Engel (T80) para a revista Exame
• Carlos Nobre (T74) e Gilberto Câmara (T79) para a revista Nature
• Luiz Falco (T82) – Executivo de Valor
• Jackson Matsuura (T95) para a revista E, do SESC SP
• Luiz Falco (T82) capa da revista Exame


