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A AEITA oficializou seu apoio à implementação de um complexo aeroportuário em São José dos Campos, como forma de desafogar os aeroportos de Gua-
rulhos, Congonhas e Viracopos e modernizar o serviço já existente na cidade, além de movimentar significativamente a economia da região. O iteano Carlos 
Barroso (T60), especialista na área e Conselheiro da Associação, será o representante da entidade junto aos órgãos públicos e privados que possam ser envol-
vidos nessa importante iniciativa. Págs. 10 a 13

O Sábado das Origens 
mudou para melhor! Dando 
sequência às modificações 
iniciadas em 2010, a tradi-
cional confraternização dos 
ex-alunos do ITA este ano dei-
xou definitivamente de ser um 
“Clube do Bolinha” e se con-
solidou como o grande encon-
tro da Família Iteana. Mais de 
500 pessoas compareceram 
ao Churrasco – um recorde! 
Págs. 14 e 15

A AEITA lançou uma Campanha de Natal visando a arrecada-
ção de R$ 160 mil, para a inauguração dos primeiros 20 leitos 
da Casa de Repouso Nosso Lar (1ª fase da obra). Já foram con-
cluídas as instalações da Fábrica de Fraldas, Fábrica de Sabão, 
Centro de Convivência, Oficina de Manutenção, Clube da Vovó e 
uma pequena cozinha (suficiente para atender aos dormitórios da 
1ª fase). Pág. 8

A ITA Jr., empresa júnior do ITA, ficou em 
1º lugar no quesito Estratégia, na avaliação de 
2011 do Sistema de Medição de Desempenho 
(SMD) da Confederação Brasileira de Empre-
sas Juniores (Brasil Júnior). A empresa ainda 
foi incluída no TOP 20 das melhores empresas 
juniores do Brasil e no TOP 5 das perspectivas 
Mercado e Pessoas. Pág. 5

Quinze anos após a chegada das primeiras “bixetes” ao ITA, eis que apa-
rece um nome feminino na Diretoria da AEITA. Sinal dos tempos. E não é um 
nome qualquer. Thais Franchi Cruz (T01), eleita para o Conselho Fiscal nas 
últimas eleições, acrescentou mais um pioneirismo à sua longa lista de “pri-
meira”. Leia mais sobre a nova Diretoria na pág. 9

Um novo aeroporto para SJC

é a melhor em Estratégia

Tem mulher na AEITA

Ajude as obras da
Casa de Repouso

1º dormitório, a ser concluído nesta campanha para inaugurarmos os primeiros 20 
leitos do complexo (foto de novembro de 2011)

Presidente da Tecsis falou a alunos e ex-alunos de várias 
gerações; à direita, na foto, Flávio Barbieri (T64), coor-
denador do FeedCenter

FeedCenter traz
palestra de Bento Koike

Enxergar o mundo 
como mercado e a tec-
nologia como diferencial 
foi o que norteou o iteano 
Bento Koike (T77) em sua 
trajetória de sucesso. O 
presidente da Tecsis – Tec-
nologia e Sistemas Avan-
çados foi o convidado do 
FeedCenter para a palestra 
que abriu o Sábado das 
Origens 2011, no dia 21 
de outubro. Pág. 7

Encontro da grande Família Iteana

Não faltou boa carne, chope 
gelado e muita conversa para 

colocar em dia
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E mais

Para as mulheres, sessão de 
massagem e estética facial

A criançada se divertiu 
nos brinquedões
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capítulo I – sede, Foro, Finalidades
Acrescentar ao Art 2º (que trata das Finalidades):
Item VI – Desenvolver, criar, intermediar relações ou administrar planos e 

seguros de saúde, acidentes pessoais e previdência privada.
Motivo: Adequar realidade do Plano de Saúde UNIMED, ter a possibilidade 

de oferecer um Seguro Nacional como opção, além de outros serviços aos 
iteanos: previdência privada e seguro contra acidentes pessoais.

APRoVADo PoR UnAnIMIDADE Dos PREsEnTEs

capítulo I – sede, Foro, Finalidades
Acrescentar ao Art 2º (que trata das Finalidades):
Item VII - Constituem Receitas da Associação:
a – Contribuições dos Associados e de terceiros Pessoas Físicas e Pessoas 

Jurídicas;
b – Taxas e remuneração de seus serviços, eventos e publicações;
c – Patrocínios, locações, doações, legados e subvenções;
d – Rendimentos de aplicações financeiras.
§ 1º A Associação aplica suas rendas, recursos e resultados operacionais 

integralmente em território nacional, na manutenção e desenvolvimento de 
suas finalidades institucionais;

§ 2º A Associação não distribui, sob nenhuma forma ou pretexto, renda, 
lucro, bonificação ou prêmio a seus membros

Motivo: Regularizar as receitas recebidas pela AEITA, viabilizar doações de 
iteanos no exterior e evitar tributação (de patrocínios e doações) por não haver 
previsão estatutária para estas receitas.

APRoVADo PoR UnAnIMIDADE Dos PREsEnTEs

capítulo II- sócios
• Art 5º – São sócios natos os diplomados pelos Cursos de Engenharia do 

ITA, assim considerados a partir de sua Colação de Grau.
• Acrescentar: ...desde que estejam em dia com a anuidade definida no Art 

10º, parágrafo único.
• Art 10º, Parágrafo único – Os sócios fundadores, natos e efetivos contri-

buirão para os cofres sociais com a anuidade 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.

REJEITADo PoR UnAnIMIDADE Dos PREsEnTEs

Mudanças no Estatuto
aeita informa

Confira as mudanças no Estatuto da AEITA aprovadas em assembléia no Sábado das Origens:

capítulo II – sócios
Acrescentar ao Art 6º - Poderão ser admitidos como Sócios Efetivos
Item IV – Os dependentes de sócios fundadores e natos única e exclusiva-

mente para os fins previstos no Art 2º, Item VI, a saber: os pais que possuam 
dependência econômica com o associados; cônjuge ou companheiro; filho 
menor ou com até 24 anos se estudante; filhos de qualquer idade com neces-
sidades especiais ou inválidos; enteado ou menor sob tutela, equiparados aos 
filhos naturais.

Motivo: Adequar realidade da UNIMED e poder amparar a família do iteano 
no caso de falecimento.

VoTos A FAVoR – 3
VoTos conTRÁRIos – 36 

capítulo III – Órgãos da Associação Geral
Art 14º § 3º - A cada dois anos, serão eleitos em reunião da Assembléia 

Geral, dentre os sócios fundadores e natos, em gozo dos direitos sociais, os 
membros que comporão a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.....

Acrescentar: Em caso de haver chapa única, seus membros tomarão pos-
se somente se os votos A FAVOR superarem os votos CONTRA.

APRoVADo PoR UnAnIMIDADE Dos PREsEnTEs

Acrescentado: Novas eleições serão realizadas 2 meses depois.
capítulo III – Órgãos da Associação
I – Assembléia Geral
Art 14º, §4º - Serão computados os votos por correspondência desde 

que recebidos na Secretaria da Associação até o início da realização da 
Assembléia.

Acrescentar – ...e por votação eletrônica...
APRoVADo PoR UnAnIMIDADE Dos PREsEnTEs

Algumas propostas foram apresentadas, para posterior discussão e votação:
Parágrafo único: Somente sócios quites com a anuidade da Associação 

terão pleno acesso aos serviços oferecidos. (Proposta Sadock - T04)
no Art 10º: Ficam também isentos da contribuição anual: os diretores da 

Associação e os sócios que requererem à Diretoria de forma fundamentada, a 
isenção temporária da anuidade. (Proposta Sadock – T04)

Propor a inclusão dos alunos pós-graduados (Proposta Pedro John (T59) 
e Ozires Silva (T62))

• contato: AEITA 
• eventos@aeita.com.br 

• (12) 3941-4002
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Secretaria

Liberação de procedimentos, problemas com a tarja magnética, reclamações, 
relação de médicos conveniados, SOS e emergências e informações diversas.

Atendimento ao cliente UnIMED 0800 727 4141
Temos também o serviço de Orientação Médica 24 horas. 
Pelo número 0800 723 1225 o beneficiário da AEITA poderá esclare-

cer dúvidas, receber orientações e até, avaliado o caso, eliminar a necessidade 
de ir ao Hospital ou Pronto Atendimento.

Outras informações podem ser obtidas no GUIA DO USUÁRIO UNIMED, 
disponível no AEITA Online – www.aeitaonline.com.br

Telefones Úteis UnIMED
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notíciaS daS turmaS

“Era para ser apenas a inaugu-
ração de uma placa de bronze com 
os nomes dos formandos da turma 
1970, entretanto foi muito mais: um 
reencontro vibrante de colegas de 
classe, de H-8, de brincadeiras e de 
viagens. Os jovens aprovados no 
vestibular de 1965/1966 reviveram 
momentos especiais naquela tarde 
de 26 de agosto, em que não faltou a 
saudade de uns e o alegre reencontro de 
tantos outros...

Um dos primeiros a chegar, impecá-
vel em seu terno azul marinho foi o Jaca-
ré (Nivaldo), acompanhado de esposa e 
filha. Outros foram se juntando: o Mau-
-Mau (Isaac), Celite (Katayama), Oncinha 
(Amigo), Silvestre, Borel (André Luiz), 
Confraco (Evandro Conforti), Popudo 
(Nikolai), Richão (R. Heinrich), Boubolina 
(Caldeira), Epidemia (Tochio Kawano), 
Valter Carrara, Akio Wada, Garrinchinha 
(Okabayashi), Fujikataca (Kuroba), Alcinha 

T70 – Encontro memorável
Leia texto de Donatila Pinski sobre o memorável encontro da Turma 70, no dia 26 de agosto

(Miguel), o Madalena (Paulo Soto), Pala-
vrão (Pedro Gregório) e o Titicaca (Tiido).

Cada um que chegava era saudado 
pelo nome de bixo ou desafiado a iden-
tificar os distintos sexa - ou septuagená-
rios – e o burburinho aumentava, abraços 
ressoavam e o eco das gargalhadas, fruto 
das boas lembranças, se espalhava pelo 
corredor das placas de bronze do ITA. 
Recebidos pelo Reitor Reginaldo dos 
Santos, ele também colega de turma, os 
homenageados iam se multiplicando e ao 
final somavam cerca de quarenta oriun-

dos dos mais diversos pontos do Brasil.
Isaac Pinski, que coordenou as 

atividades para viabilizar a inauguração 
da placa, deu início à solenidade agra-
decendo o empenho de todos que ali 
estavam (bem como outros que contri-
buíram para que esse momento aconte-
cesse) e lembrou da honra, para todos 
da turma, que era ter entre os seus o 
atual Reitor do ITA. Este, em seguida, fez 

um rápido retrospecto da turma 70 e con-
vidou as mulheres ali presentes (esposas 
e filhas dos homenageados) a descerra-
rem a placa.

Em seguida o Reitor Reginaldo convi-
dou a todos a assistir, na Biblioteca, a uma 
detalhada e interessante apresentação da 
história do ITA, contemplando períodos 
pré e pós 1970, que a todos surpreendeu 
pela evolução da instituição bem como 
pelo seu reconhecimento nacional e in-
ternacional. Tal evolução ficou ainda mais 
evidente após o “tour” pelas modernas 

instalações da atual biblioteca do ITA com 
suas prateleiras deslizantes e sistema alta-
mente informatizado. Ainda houve a opor-
tunidade de conhecer um pouco do belo 
trabalho que os pesquisadores da CCM e 
da Embraer estão fazendo ultimamente.

Quando o Reitor – que havia pla-
nejado e coordenado pessoalmente tão 
interessante visita – reuniu a turma e 
despediu-se agradecendo a presença 
e convidando-os a retornarem com 
maior frequência, alguns imaginaram 
que o dia havia terminado.

Que nada! A turma ainda teve âni-
mo para dar uma “esticada” até o Gogó 
da Ema onde o chope rolou solto e os 
bolinhos de bacalhau, caipira e de pi-
canha, os quibes, as carnes secas e os 
escondidinhos de camarão provaram 
que quando o prazer é grande as fritu-
ras não fazem mal. A noite estava fria, 
mas os corações e as mentes ferviam 
de tanta emoção ali rememorada.”

Não faltou animação a esses veteranos

T64 – Homenagens merecidas

“Não poderia ser mais significativa 
a cerimônia de descerramento da nos-
sa placa nos corredores do ITA após 
47 anos do ano em que deixamos essa 
Casa onde completamos nossa perso-
nalidade e carregamos por toda nossa 
vida profissional o orgulho de termos 
sido seus alunos.

Nos rejubilamos com a total in-
tegração da turma com os colegas 
separados de nós pelos atos arbi-
trários de 1964 e hoje integrados e 
com diplomas de nossa Instituição. 
Prestamos a nossa homenagem ao 
Prof. e Reitor Michal Gartenkraut, ao 
Prof. Armando Millioni e ao "Grupo dos 
Sábados", responsáveis pela reintegra-
ção dos colegas atingidos por esses 
atos, ao Prof. e Reitor Cecchini , con-
selheiro e amigo de todas as horas e ao 
Prof. e Reitor Lacaz, nosso paraninfo.

Lembramos com saudade de 
nossos colegas já falecidos e lhes 
prestamos uma homenagem pós-
tuma entregando às suas famílias 

uma miniatura da placa inaugurada. 
Depois fomos para o nosso jantar de 
confraternização no Hotel Promenade, 
onde o ambiente foi festivo e as velhas 
amizades de 50 anos atrás se reavivam 
e voltamos aos nossos 20 anos.

Finalmente agradecemos à AEITA o 
apoio para que tudo corresse a conten-
to. Saímos do ITA 47 anos atrás, jovens 
ansiosos por viver a vida, voltamos 
avós experientes, felizes e realizados.

Agradecemos ao ITA por tudo o 
que trouxe para nossas vidas.”

Veja Galeria de Fotos no AEITA On-
line – www.aeitaonline.com.br

Leia depoimento do colega Renato Mascaretti sobre a inauguração da Placa da T64, 
realizada no Sábado das Origens 2011 (21/10)

Muita emoção nesse encontro especial

Os iteanos do Banco Central reu-
niram-se para um almoço de confra-
ternização natalina no dia 25/11/2011 
em Brasília no Bar Brahma na Quadra 
201 Sul. Uma colega, Lívia Gratz (T01) 
e um colega, Massaki Abe (T95) não 
puderam comparecer, mas já está pro-
gramado outro evento com o possível 
comparecimento deles. Bom Natal e 
Feliz Ano Novo! 

Paulo Sérgio Normando (T76)

A turma de 1957 se reuniu em Lindoia em 16 de novembro para comemo-
rar os 54 anos de formatura.

T57 se reúne em Lindoia

A inauguração da placa da 
Turma 93 teve direito a elegante 
pano vermelho e discursos afina-
dos do Floriano e do Bagual.

T93 – Placa
e discurso

A T79 inaugurou sua placa e co-
memorou a nomeação do reitor do 
ITA, Carlos Pacheco, ilustre repre-
sentante da turma.

T79 – Figura 
ilustre

Grande participação 
da Turma 84 neste Sá-
bado das Origens, para 
comemorar a inaugura-
ção da placa.

T84
Animação 

total

A partir da esquerda, em pé: cauê (07), 
Laydner (07), Wenersamy (97), Ângelo (94), 
Mamede (91) e Alexandre (94); sentados: 
sérgio (96), Gomes (75), Mardilson (87) e 
Normando (76)

Confraternização 
no Banco Central

iteanoS

Leia maiS Sobre turmaS na pág. 4
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eSpaço fcmf

A IncUBAERo, empreendimen-
to criado pela Fundação Casimiro 
Montenegro Filho, acaba de comple-
tar, em novembro de 2011, sete anos 
de existência. Criada com o objeti-
vo de estimular o desenvolvimento 
de novas empresas que pudessem 
contribuir para o adensamento da 
cadeia produtiva aeroespacial, vem 
apresentando vários “cases” de su-
cesso, confirmando ser possível a 
transformação de ideias em negó-
cios, tornando-se instrumento para a 
aproximação dos estudantes univer-
sitários e empresas, motivando-os 
para o processo em empreendedor.

A incubadora já graduou 11 em-
presas e hoje conta com 6 incubadas. 
Um exemplo de sucesso a citar é a 
empresa graduada Flight Technolo-
gies, com tecnologia 100% nacional, 
especializada em Sistemas Aviônicos 
e Sistemas de Inteligência, Comando 
e Controle, baseados em veículos aé-

INCUBAERO -  
Incubadora de Empresas 
para o Setor Aeroespacial

reos não-tripulados (VANT´s).
Recentemente  firmou um acordo 

com o Grupo Sinergy (conglomerado 
de empresas que atua na América La-
tina e possui operações no setor Aé-
reo, Naval, Óleo & Gás), tendo como  
objetivo de alavancar o plano de ne-
gócios da empresa na expectativa de  
poder atender à demanda das Forças 
Armadas e das Forças de Segurança 
do Brasil. 

Mais recentemente a incubada 
Konatus firmou contrato de repre-
sentação de vendas de software 
de análise de dados de voo, com a 
empresa norte americana  DAC, com 
sede no Texas.

Dentre diversos pedidos de de-
pósito de patentes gerados pelos in-
cubados, um deles, que merece ser 
registrado, é o da empresa graduada 
Monity, que teve seu negócio baseado 
em tecnologia desenvolvida durante 
a graduação em engenharia no ITA, e 

educação

turmaS

O time de futebol apoiado pela AEITA através 
do fundo EducAção foi campeão da “Copa Jose-
ense Pedro Mioni”, em dezembro, destacando-se 
entre os 16 participantes. Com muita dedicação, 
os meninos da Vila do Rhodia, comunidade si-
tuada na região norte de São José dos Campos 
ganharam o título com a equipe Estrela do Vale e 
estão conquistado espaço no esporte.  Também 

Recordar é Viver
Leia depoimento do Wander Montandon (T71) sobre o encontro dos 

40 anos de formatura, realizado em dezembro em Campos do Jordão

“A Turma 71 do ITA sempre se 
manteve em contato, comemorando 
cada data significativa. Quando não 
tinha um motivo específico, o Ary Han-
dler inventava um para servir de cha-

mariz para a reunião periódica da Tur-
ma. Este ano estamos comemorando 
45 anos de feliz convivência e também 
40 anos de formatura (para a grande 
maioria). Como parte das comemora-
ções, a Turma 71 resolveu eternizar a 
sua passagem pelo ITA através da inau-
guração da Placa da Turma. O evento 
foi um sucesso, com a presença ma-
ciça da turma, incluindo as viúvas dos 
colegas que nos deixaram mais cedo. 
As comemorações prosseguiram em 
Campos do Jordão onde conseguimos 
reunir perto de oitenta colegas para a 
foto histórica, copiando aquela que 
havia sido tirada no primeiro mês de 

Time apoiado pela AEITA é campeão
em dezembro foi realizado o Campeonato Mirim 
na Vila do Rhodia, com 45 atletas entre 07 e 13 
anos, que participam do treino semanal ministra-
do por um voluntário. A festa de final de ano para 
a comunidade foi realizada na Escola Estadual Drº 
Rui R. Dória, com rodízio de pizza e sacolinhas de 
guloseimas doados pela a AEITA, totalizando 300 
crianças atendidas. 

cujo produto decorrente está sendo 
patenteado com previsão de pagamen-
to de royalties para a escola.

A principal fonte de recursos finan-
ceiros da incubadora para manutenção 
da infra estrutura e do portfólio de ser-
viços oferecidos às empresas incuba-
das e graduadas, provém da Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos, 
que juntamente com os recursos pro-
venientes de programas tecnológicos 
compõe o orçamento para sua susten-
tabilidade.

Acreditamos que a iniciativa da 
criação da incubadora com foco 
exclusivo em um único setor para 
a geração intensiva de tecnologia, 
principalmente em nosso caso iné-
dito no país, apresenta um destaque 
especial, pois todo projeto admitido 

apresenta uma grande inovação. 
Pela ousadia e casos de sucesso já 
computados entendemos que esta-
mos contribuindo com o movimento 
incubador do país e continuaremos 
na busca dos fatores de sucesso 
esperados para o empreendimento 
Incubaero.

Vale destacar que a incubadora 
mantém aberto Edital Permanente 
e que efetua processos de seleção 
duas vezes ao ano. Os novos pro-
jetos poderão ser encaminhados 
para análise e, a partir daí, inicia-
-se uma conversação para melhor 
orientar a elaboração do Plano de 
Negócios. Para maiores informações 
poderão ser consultados os sites  
www.fcmf.org.br ou www.incubaero.
org.br. 

aulas, nos idos de 1967. Mais tarde, 
no baile, aconteceu a entrada triun-
fante de todos, com uma vela acesa 
na mão, cantando a "Cova Dela", para 
relembrar os momentos felizes de con-
vivência mais estreita no H-8. Daqui a 
cinco anos pretendemos comemorar 
o Cinquentenário do início desta ami-
zade que está se eternizando. Um feliz 
Natal e um 2012 cheio de novas rea-
lizações pessoais e da nossa AEITA.” 

Wander Montandon - AER 71Antes do baile, vela e hino “cova Dela” Inauguração da placa da T71

A turma reunida em campos do Jordão
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conqUIsTAs
Em 2011, além de medalhas na 

OBA (Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia), na OBI (Olimpíada Brasileira de 
Informática) e na OBMEP, o principal 
objetivo do Casdinho foi atingido de 
maneira surpreendente: 43 aprovações 
no Colégio Embraer. Este número sig-
nifica que 1 em cada 5 alunos do refe-
rido colégio passaram pelo Casdinho e 
que, além disso, a metade dos alunos 
matriculados no 9º ano foi aprovada. 

A magnitude do Processo Seletivo 
mostra a rápida evolução do curso em 
seus dois anos de história. Após cer-
ca de 1.700 inscritos em sua primeira 
edição, em 2011 houve cerca de 2.400 
candidatos lutando por uma das tão 
sonhadas 120 vagas. O processo des-
se ano contou ainda com uma novi-
dade: foi instituída uma Entrevista de 
Renda como segunda fase. O objetivo 
é que não fossem selecionados apenas 
os 120 alunos mais capacitados dos 7º 
e 8º anos da rede pública de São José 
dos Campos, mas aqueles que, além 
de mais bem preparados, tivessem 
menos oportunidades.

DEsAFIos E ExPEcTATIVAs
Uma das maiores barreiras en-

frentadas pelos alunos do Casdinho 

eSpaço aLunoS

Alunos do Casdinho na 
premiação do Simulado, 
em setembro de 2011

aprova 43 no Colégio da Embraer
O Casdinho, curso sem fins lucrati-

vos voltado para alunos de 8º e 9º anos 
da rede pública de São José dos Cam-
pos, aprovou 43 estudantes para as 
200 vagas oferecidas pelo Colégio Eng. 
Juarez Wanderley (Colégio da Embra-
er) – escola gratuita mantida pela em-
presa. Por meio de aulas e atividades  
nos finais de semana, os alunos tam-
bém são preparados para Olimpíadas. 
O espaço utilizado pelo Casdinho é 
cedido pelo Colégio Objetivo Unidade 
Aquarius, parceiro do Casdinho prati-
camente desde a criação do curso.

Movidos pela constante preocu-
pação de motivar e inspirar nossos 
alunos, o Casdinho realizou, ao longo 
deste ano, algumas atividades fora da 
sala de aula, tais como Aula Inaugural, 
Oficina de Astronomia, visita ao Colé-
gio da Embraer, visita ao Observatório 
do CTA, premiação dos simulados.

Além de oferecer uma oportunida-
de única para os alunos, o Casdinho 
também se preocupa em multiplicar a 
cultura de educação em toda a cidade. 
Com apenas dois anos de existência, 
conseguiu resultados que comprovam 
o impacto social que pode causar: 
aumento do número de inscritos em 
olimpíadas na cidade, maior número 
de escolas públicas participando, mais 
medalhas. Mas um dos resultados 
mais importantes não pode ser expres-
so em números: conscientizar os alu-
nos sobre a importância da educação. 
Este último ponto, apesar de ser dificil  
de mensurar, pode ser ilustrado pelas 
palavras de uma ex-aluna do Casdinho 
(veja foto ao lado).

hIsTÓRIA
Sonhando expandir seu impacto 

a um público mais jovem, em março 
de 2010, o CASDVest deu suporte à 
criação do Casdinho, com atendimento 
inicial de 15 alunos. A partir de agosto, 
com a abertura de uma turma voltada 
para Olimpíadas, esse número subiu 
para 50. Em 2011, o Casdinho esten-
deu seu atendimento a 120 alunos.

e por suas famílias diz respeito à difi-
culdade de acesso ao local do curso. 
Em primeiro lugar, os alunos são ca-
rentes, o que lhes dificulta arcar com 
as despesas de transporte. 

Além disso, eles são muito jovens 
(idade entre 13 e 15 anos), o que faz 
com que muitos pais sintam necessi-
dade de acompanhá-los até o local do 
curso, agravando, assim, a questão fi-
nanceira. Por fim, mesmo se o dinheiro 
não fosse problema, o próprio acesso 
ao local do curso por meio de trans-
porte coletivo é deficiente. Em geral, 
os alunos pegam mais de um ônibus 
e, após descerem no ponto de ônibus, 
caminham por cerca de 15 minutos, 
por uma região com pouco movimen-
to, até chegarem ao Colégio Objetivo.

Para vencer este desafio específico 
do Casdinho e ainda outras dificul-
dades, tanto do Casdinho quanto do 
CASD Vestibulares, a instituição conta 
com o apoio de várias instituições e 

pessoas, como a Prefeitura, por meio 
de um convênio com a Secretaria de 
Desenvolvimento Social (SDS), a Se-
cretaria Municipal da Educação, os 
vereadores Renata Paiva e Vadinho 
Covas, a AEITA e o Colégio Objetivo 
Unidade Aquarius, dentre outros.

Neste momento, o convênio com a 
SDS, o qual é de extrema importância 
para o funcionamento dos referidos 
cursos, está sendo renovado, sendo 
de relevante atuação, neste processo, 
o Secretário de Desenvolvimento So-
cial, João Francisco Sawaya de Lima 
(Kiko Sawaya). Por meio do convênio, 
gastos com transporte, alimentação, 
funcionários, despesas relativas ao 
funcionamento da sede do CASD Ves-
tibulares e outros são subsidiados com 
recursos públicos. Algumas questões 
administrativas impediram que a reno-
vação ocorresse antes do término de 
2011. Espera-se que, no início do pró-
ximo ano, a renovação esteja concluída 
e o funcionamento do Casdinho e do 
CASD Vestibulares esteja garantido.

Por fim, após dois anos de existên-
cia, com resultados surpreendentes, o 
Casdinho deseja, em 2012, continuar 
crescendo e inspirando ainda mais pes-
soas. No ótimo ambiente de trabalho 
e estudo, que desde o início tem sido 
mantido, anseiam tornar ainda melhor 
a preparação de nossos alunos, não 
só no âmbito acadêmico, mas também 
em suas necessidades como indiví-
duo, proporcionando a eles transpor-
te, orientação educacional, material de 
qualidade, aulas específicas para outros 
concursos, bolsas em escolas particu-
lares e, como não poderia faltar, profes-
sores que os continuem cativando. 

Para tanto, a paixão que todos 
aqueles que trabalham no Casdinho 
tem demonstrado será direcionada 
para que a equipe se torne cada vez 
mais profissional, crescendo junto 
com a iniciativa. Pessoas capacita-
das, com o claro objetivo de impactar 
a educação de São José dos Campos 
e as vidas de nossos alunos, traba-
lhando em um ambiente agradável e 
gerando resultados, é a grande ex-
pectativa para o ano que vem.

“(...) para no futuro nos encontrarmos 
e eu contar que sou uma engenheira 
formada pela POLI ou pelo ITA, que 

consegui um ótimo emprego, e dizer 
que foram vocês, que lá no início me 

ajudaram a traçar o melhor caminho...” 

(Karina Honda – ex-aluna do Casdinho
e atual aluna do Colégio da Embraer)

Primeiras aulas do Casdinho (março de 2010)

Visita ao colégio da Embraer

5O Suplemento nº 99



entreviSta

O iteano Marcos Pontes (T93) foi 
nomeado no final de novembro Em-
baixador da Boa Vontade para a Or-
ganização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial, durante 
a 14ª sessão da Conferência Geral da 
UNIDO em Viena, Áustria.

Pontes é o primeiro astronauta 
brasileiro e o primeiro astronauta 
profissional a realizar uma missão 
espacial com nacionalidade única de 
um país do hemisfério sul. 

Pinga-fogo com o presidente
Reeleito presidente da AEITA por mais dois anos (veja texto na pág. 9), Marcelo Dias Ferreira (T94) faz um balanço de sua primeira gestão e 

fala dos projetos para esta nova fase.

Três realizações que te orgulha-
ram nestes dois anos. 

1 - O aumento das arrecadações 
do FADA (Fundo AEITA de Apoio); 2 - 
Melhoria no apoio e acompanhamento 
das atividades dos alunos com a incor-
poração do Barbieri e Calheiros à admi-
nistração da AEITA e a implementação 
do FAEC/FEED Center; 3 - A condução 
dos problemas da UNIMED - embora 
não tenhamos solucionado em definiti-
vo, acho que estamos nos saindo bem. 

 
Três projetos não realizados. 

Vários foram os projetos não reali-
zados, dentre eles os principais seriam 
o novo Banco de Dados, a mudança do 
site da AEITA e o não lançamento do 
livro Histórias para Contar. 

Três metas para os próximos 
dois anos. 
1 - Reformular e implementar o novo 

banco de dados (projeto em an-
damento). 

2 - Mudança do site e implantação do 
O Suplemento on line mensal em 
complemento a O Suplemento 
em papel.

3 - Discussão, definição e implanta-
ção de um Fundo de captação de 
doações para apoiar projetos no 
ITA, com funding proveniente de 
empresas, ex-alunos e patrocí-
nios administrado pela AEITA. 

Defina a relação da AEITA com o 
ITA nos últimos dois anos. 

A relação foi de parceria e coope-
ração. O ITA nos apoia, afinal de 
contas estamos dentro da escola, 
procuramos apoiá-la em suas de-
mandas. Acredito que fizemos tudo 
o que nos foi possível. Mas acho 
que esta pergunta deveria ser res-
pondida pelo próprio ITA. Da nos-
sa parte só temos que agradecer o 
apoio dado pela Instituição. 

Defina a relação da AEITA com 
os alunos nos últimos dois anos.

Tentamos nos tornar parceiros 
dos alunos, mas sobretudo passar 
alguns valores aos mesmos, tais 
como ética, respeito e paciência, 
valorizando o planejamento e apon-
tando as falhas em seus comporta-
mentos. 

o grande desafio da AEITA é... 
Mostrar ao Associado que ele 

deve fazer parte da AEITA sem espe-
rar nada em troca; que a Associação 
existe para promover o ITA e seus 
Valores, bem como trabalhar para 
que uma cultura não desapareça. 

 
Por que se candidatou da primeira 
vez. 

Por impulso e falta de infor-
mação.

Por que decidiu continuar. 
Por que eu acho que o trabalho 

iniciado não terminou, falta concluir 
projetos iniciados. Dois anos foram 
pouco, pois a questão UNIMED con-
sumiu e vai consumir ainda muito 
suor. Falta o relançamento do livro, 
o Banco de Dados, o novo fundo 
de apoio ao ITA, falta uma reforma 
profunda do estatuto, que foi come-
çada no SDO de 2011. Mais impor-
tante do que as pequenas mudanças 
aprovadas, foi a discussão iniciada 
em torno de outras mudanças po-
lêmicas que serão trabalhadas pela 
diretoria e apresentadas à comuni-
dade no início de 2012, mudanças 
que não pensamos em propor por 
medo da reação da comunidade, 
mas que foram apresentadas por 
pessoas como Pedro John (T59) e 

Ozires Silva (T62) e que serão alvo 
de grandes debates. 

Defina o presidente da AEITA em 
uma frase. 

Eu sou chato, de personalidade 
difícil, mas sou apaixonado pelo ITA 
e grato por ter tido a oportunidade e 
o privilégio de ter feito engenharia 
nesta escola, e por ter tido este pri-
vilégio eu acho que todos nós deve-
mos dar algum retorno a essa Insti-
tuição, queira ela ou não. 

Defina seus colegas de Diretoria 
em uma frase. 

Todos são verdadeiros iteanos, 
abnegados e persistentes. 

Ser iteano é... 
Discordar de outro iteano, mesmo 

que ele concorde com você. Achar que 
um único iteano é mais do que a soma 
de todos os outros. Não participar de 
discussões por absoluta falta de saco 
(desculpem a expressão, não consegui 
achar outra palavra adequada). 

        
Um recado para a comunidade ite-

ana à la Twitter (até 140 caracteres). 
Nos dois anos que fiz bostejos 

para o Bixaral, eu digo: Bem-vindos 
à melhor Escola de Engenharia do 
Mundo, temos que trabalhar para 
que isto seja a realidade.

Marcelo Dias Ferreira (T94), presidente da 
AEITA

iteanoS

Marcos Pontes (T93)
é Embaixador da ONU 

O astronauta Marcos Pontes (T93)

Oriundo de uma família humilde 
de Bauru (SP), foi através da educa-
ção e esforço pessoal que ele conse-
guiu realizar seu sonho de se tornar 
piloto e engenheiro, e o sonhos de 
milhões de compatriotas de levar 
a bandeira do Brasil ao espaço nas 
mãos de um brasileiro. "Com sua his-
tória única, Marcos Pontes dá exem-
plo de como a educação básica e as 
habilidades profissionais podem fa-
zer a diferença. Ele é uma inspiração 

para muitas pessoas pelo mundo", 
afirmou o Diretor Geral da UNIDO, 
Kandeh K. Yumkella.

O Programa Embaixador da Boa 
Vontade da UNIDO seleciona pessoas 
destacadas para ajudar na implemen-
tação e suporte em três temas priori-
tários: redução da pobreza através de 
atividades produtivas; capacitação e 
comércio; energia e meio ambiente.

Fonte: site da ONU
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feedcenter

iteanoS

Ozires Silva tem biografia 
lançada terça em São José

Em plena atividade, o engenheiro 
Ozires Silva tem recebido inúmeras 
homenagens pelos seus 80 anos, mas 
confessa, timidamente, que a sua bio-
grafia, que será lançada na terça-feira, 
em São José dos Campos, foi escrita 
com capricho pelo colega dos tempos 
do ITA e amigo Décio Fischetti.

O livro, que conta a história do 
menino de Bauru que sonhava fabri-
car aviões e que mais tarde viria a ser 
um dos pioneiros da moderna indús-
tria aeronáutica brasileira, é resulta-
do de mais de um ano de pesquisa.

A APVE (Associação dos Pioneiros 
e Veteranos da Embraer) também vai 
caprichar na festa de lançamento do 
livro “Ozires Silva, Líder da Inovação, 
Biografia do Criador da Embraer”, 
marcada para terça, a partir das 20h. 
A ideia da biografia surgiu da iniciati-

Enxergar o mundo como 
mercado e a tecnologia como 
diferencial foi o que norteou o 
iteano Bento Koike (T77) em 
sua trajetória de sucesso. o 
presidente da Tecsis – Tecnolo-
gia e Sistemas Avançados foi o 
convidado do FeedCenter para 
a palestra que abriu o Sábado 
das Origens 2011, no dia 21 de 
outubro.

Durante uma hora e meia, 
Koike falou a uma platéia aten-
ta de 250 convidados, entre 
alunos e ex-alunos de várias 
gerações. À frente da maior 
fabricante de pás customizadas 
para energia eólica do mundo, 
o engenheiro fez questão de 
citar a importância de sempre 
ter trabalhado ao lado de cole-
gas do ITA. “somos diferentes, 

Bento Koike (T77) fala aos iteanos
principalmente quando se trata de 
criatividade e inovação”, afirmou.

Em 15 anos de funcionamento, 
a Tecsis fabricou 40 mil pás e hoje 
está estruturada em 10 fábricas 
instaladas em um raio de 10 km ao 
redor de Sorocaba, no interior pau-
lista, com cerca de 5 mil funcioná-
rios. A previsão de faturamento para 
2012 é de 800 milhões de dólares. 
Líder de mercado em diversos paí-
ses, como Estados Unidos e Alema-
nha, a Tecsis só começou a fornecer 
as primeiras pás para o Brasil em 
2011. Para Koike, a energia eólica 
no país tem muito a crescer, dadas 
as boas condições naturais 
existentes. “O Brasil é um 
dos países que reúnem 
melhores condições para 
trabalhar com energia eó-
lica”, afirmou.

Perguntado sobre em que 
segmento decidiria investir, 
se estivesse se formando hoje, 
Koike respondeu, com sinceri-
dade: “quando decidi fabricar 
pás, não sabia que o mundo, 
um dia, iria se interessar e 
precisar tanto de formas alter-
nativas de energia. Penso que 
todo mundo deve se dedicar e 
investir seu tempo em algo de 
que goste muito, em algo pelo 
qual se interesse tanto que per-
ca o sono por causa disso. Se 
descobrir algo assim, vá em 
frente, pois as chances de dar 
certo são grandes”.

Bento Koike, presidente da Tecsis, recebe 
placa de agradecimento e livro sobre 
a história da Embraer, de Flávio Eitor 
Barbieri, diretor da AEITA e coordenador do 
FeedCenter

Ozires Silva (T62) ganha biografia
A trajetória de sucesso de Ozires Silva (T62) é retratada no livro “Ozires Silva, Um Líder da Inovação”, lançado em outubro e novembro em São José dos Campos, São Paulo e Bauru. A obra, bilíngue, 
foi organizada por Décio Fischetti (T60), e aborda as várias e vitoriosas etapas da vida do engenheiro em sua atividade profissional e na sua atuação como líder e condutor de equipes. Leia a seguir 

reportagem do jornalista Chico Pereira sobre o livro, publicada no jornal ovale em 23/10/2011:

va de colegas da turma de Ozires no 
ITA, que incentivaram o amigo Fischetti 
a sair a campo em busca de dados e 
novidades sobre a vida do engenheiro.

“Já escreveram sobre mim. Pen-
sei que não teria mais novidades. Mas 
não é que ele (Fischetti) achou novi-
dades”, afirma Ozires. “Ele encontrou 
até as minhas notas de ginásio, que 
não foram lá as melhores, mas de uma 
pessoa normal”, brinca o engenhei-
ro ao comentar o trabalho do amigo. 
Mensagens. Ao falar mais seriamen-
te a respeito do livro, Ozires destaca 
que espera que a sua biografia trans-
mita aos leitores quatro mensagens 
que considera muito importante para 
quem quer crescer e vencer na vida. 
A primeira delas, considerada por Ozi-
res como fundamental, é que vale a 
pena sonhar e a satisfação de tornar 
o sonho uma realidade. “Vale a pena. 
Todo mundo precisa tentar tornar o 
sonho realidade”, disse.

A educação como transformadora 

das pessoas e do mundo. “A formação 
pessoal é muito importante”, destaca. 
Acreditar, lutar, suar a camisa para re-
alizar projetos, porque nada acontece 
por acaso. Por fim, o engenheiro frisa 
que é preciso pensar no futuro, plane-
jar para que seja diferente do presen-
te. “Fundamentalmente são essas as 
mensagens que desejo passar para os 
leitores e amigos”, comenta Ozires.

Destaques. Com 278 páginas, a 
biografia de Ozires é recheada de de-
poimentos, fotografias que retratam 
momentos importantes da vida pro-
fissional e particular de Ozires.

“Procuramos mostrar o executi-
vo, o empreendedor, mas também o 
lado humano de Ozires”, relata o edi-
tor da Bizz Editorial, Decio Fischetti.

Para ele, a etapa mais difícil do 
trabalho foi mesmo convencer o co-
lega e amigo a aceitar ser biografado. 
“Ele é modesto, mas pensamos que 
é importante homenagear um grande 
homem”, conta Fischetti.

O editor ‘passeia’ pela vida de Ozi-
res desde os tempos de Bauru, onde 
nasceu e também surgiu o seu sonho 
de construir aviões, o período na Ae-
ronáutica, no ITA, no projeto do avião 
Bandeirante, a criação da Embraer, via-
gens, a passagem por diversas empre-
sas como Petrobras e Varig e a missão 
de privatizar a Embraer.

Ozires Silva um Líder da Inovação
Biografia do criador da Embraer, 278 páginas

Autor: Décio Fischetti 
Editora: Bizz Editoral 

Preço: R$ 65, nas livrarias

Iteanos de diversas gerações estiveram presentes
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centro de convivência (concluído): 670 m2 de área construída, mais 240 m2 de 
mezanino para administração geral = 910 m2

Fábrica de Fraldas

centro de convivência (concluí-
do): 670 m2 de área construída, mais 
240 m2 de mezanino para adminis-
tração geral = 910 m2.

Fábrica de Fraldas: produz fral-
das infantis e geriátricas a serem uti-
lizadas na Casa de Repouso e Centro 
de Convivência Nosso Lar, além dos 
demais programas da casa.

Fábrica de Sabão: a partir da do-
ação de óleo de cozinha usado, pro-
duz (em barra, em pó e líquido).

Ainda temos o clube da Vovó: 

reSponSabiLidade SociaL

A AEITA lançou uma Campanha 
de Natal visando a arrecadação de R$ 
160 mil, para a inauguração dos pri-
meiros 20 leitos da Casa de Repouso 
Nosso Lar (1ª fase da obra).

A 2ª fase de construção terá iní-
cio com a conclusão da cozinha e do 
refeitório, seguidos da lavanderia, 
reabilitação e dormitórios. Já foram 
concluídas as instalações da Fábrica 
de Fraldas, Fábrica de Sabão, Centro 
de Convivência, Oficina de Manuten-
ção, Clube da Vovó e uma pequena 
cozinha (suficiente para atender aos 

Casa de Repouso 
precisa da sua ajuda

Campanha da AEITA visa arrecadar R$ 160 mil para inauguração
dos primeiros 20 leitos da obra social

dormitórios da 1ª fase).

Prestação de Contas 2011

reúne semanalmente senhoras da 
melhor idade, proporcionando ativi-
dades de culinária, artes manuais e 
trocas de experiências 

E o Programa de Corte e Costu-
ra: faz reparos em tecidos, cortinas 
e roupas, serve de fonte de renda e 
colabora na manutenção da casa.

Em construção cozinha e Refei-
tório (2ª fase) - 480 m2 que servirão 
refeições para 300 pessoas durante 
o dia (idosos, empregados e volun-
tários). 

O Grupo Sinervale, um projeto da 
rede de hotelaria Accor fez campanha 
de arrecadação entre seus funcioná-
rios de material de higiene para a 
Casa de Assis. Os itens arrecadados 
foram entregues em outubro, com o 
apoio da AEITA (carro).

A AEITA também organizou, com 
doações, uma ceia natalina e uma 
festa de Natal para as crianças.

A Casa de Assis de Famílias ou 
de Crianças é um projeto humanitá-
rio que trabalha para refazer os laços 
familiares rompidos ou fragilizados 
por abandono, agressões, ameaça 
de morte, maus tratos, miséria, al-
coolismo e drogas. Existem também 
Casas de Assis que atendem a mo-
radores de rua, mulheres e homens 
e doentes. Essas casas são mantidas 
exclusivamente por doações e todos 
os que cuidam e moram com os as-
sistidos são voluntários.

Doações de material de higiene: projeto 
do Grupo sinervale

Apoio à Casa de Assis

TOTAL já investido na obra (de 
outubro/2007 até outubro/2011): 
R$ 468.472,84 reais (sem conta-
bilizar doações de materiais que 
ultrapassam R$ 150 mil reais). 

Valor total da obra: cerca de 
R$ 5.000.000,00.

Valor doado por iteanos 

JÁ ESTÃO EM FUNCIONAMENTO

Se preferir, pode doar direto na 
conta FADA:
• Banco Santander (033)
• Agência: 3845
• Conta Corrente: 13000007-9
• CNPJ AEITA: 53.318.408/0001-72

Depois, envie um email para a 
AEITA (aeita@aeita.com.br) infor-
mando o valor e destino da doação. 
Seja um parceiro desta causa e aju-
de-nos a erguer este sonho.

Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal da AEITA

Também está em fase de conclusão 
a oficina de manutenção de equipamen-
tos e móveis, que também irá atender 
às necessidades do complexo quando 
estiver em pleno funcionamento.

Em nome da AEITA, agradecemos 
a todos aqueles que são parceiros 
deste projeto que duplicará o núme-
ro de leitos para idosos carentes em 
São José dos Campos.

A AEITA apoia o proje-
to por ser idôneo e de for-
te cunho social, podendo, 
inclusive, apoiar e abrigar 
iteanos idosos em dificul-
dades financeiras e com 
problemas de saúde. Já 
houve casos de colegas 
idosos em situação de risco 
social, que acabaram sendo 
acolhidos por abrigos para 

moradores de rua e lá falecendo sem 
que a Associação tivesse condições 
de agir ou ajudar.

Para ajudar com uma contribuição 
pessoal, voluntária, de qualquer valor, 
preencha o Boleto Bancário que você 
recebeu junto com este jornal e efetue 
a doação, que será integralmente re-
passada à instituição beneficente via 
FADA – Fundo AEITA de Apoio.

(desde 04/abril/2010 até novem-
bro/2011) via FADA (Fundo AEI-
TA de Apoio): R$ 36.953,61, dos 
quais R$ 20.916,87 somente este 
ano.

Hoje já são 1.114 m2 construí-
dos e 780 m2 em construção. Total-
mente construída, a casa terá 4500 

m2 e terá condições de receber 210 
idosos, sendo 110 em regime inte-
gral (24hs) e outros 100 no centro 
de convivência diurno. 

O complexo irá oferecer gra-
tuitamente assistência, médica, 
odontológica e nutricional, lazer, 
atividades lúdicas e recreação.

novembro de 2011: 1º dormitório, a ser concluído nesta campanha para inaugurarmos os 
primeiros 20 leitos do complexo

cozinha e refeitório (em construção – a serem concluí-
dos na 2ª fase): 480 m2 que servirão refeições para 300 
pessoas durante o dia (idosos, empregados e voluntários)

Fábrica de Sabão

Fábrica de Fraldas
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Sábado daS origenS

Quinze anos após a chegada das 
primeiras “bixetes” ao ITA, eis que 
aparece um nome feminino na Di-
retoria da AEITA. Sinal dos tempos. 
E não é um nome qualquer. Thais 
Franchi Cruz (T01), eleita para o 
Conselho Fiscal nas últimas eleições, 
acrescentou mais um pioneirismo à 
sua longa lista de “primeira”. 

Embora seja da segunda turma 
de mulheres no ITA, foi a primeira a 
se formar como militar; a primeira a 
fazer o curso de engenheira eletrôni-
ca do ITA e o Curso de Ensaios em 
Voo - Modalidade Asa Fixa, do Insti-
tuto de Pesquisas e Ensaios em Voo 

Eleita a Diretoria da AEITA
para o biênio 2012-2013

A nova Diretoria da AEITA, para o biênio 
2012-2013, foi eleita com 94% dos votos, 

durante o Sábado das Origens 2011, 
realizado nos dias 21 e 22 de outubro. Pela 

primeira vez na história da AEITA, temos 
uma representante do sexo feminino na 
equipe, no Conselho Fiscal: Thais Franchi 

Cruz (T01) é da segunda turma de mulheres 
do ITA e a primeira que se formou como 

militar (leia texto nesta página).

Presidente: Marcelo Dias Ferreira (T94)

Vice Presidente: Christiano Sadock de Freitas (T04)

Diretor Financeiro: Mohamed Ali Osman (T85)

Diretor Financeiro Adjunto: Flavio Eitor Barbieri (T64)

Diretor Administrativo: Luiz Carlos Rodrigues Calheiros (T95)

Diretor Administrativo Adjunto: Daniel Lelis Baggio (T06)

Carlos Alberto Barroso de Souza (T60)

Isaac Pinsk (T70)

Antônio Wellington Sales Rios (T81)

Marcelo de Figueiredo Alves (T94)

Thais Franchi Cruz (T01)

Rafael Antônio da Silva Rosa (T04)

1. Lançamento do livro Histórias para Contar em 2012;

2. Continuação do FeedCenter;

3. Incremento dos programas sociais (bolsa aluno, etc);

4. Incentivos das atividades culturais no Sábado das Origens;

5. Estímulo à participação do ITEANO;

6. Elaborar um Jornal Online mensal;

7. Reformular e reestruturar o site da AEITA aprimorando a navegabilidade,  

o visual, o conteúdo institucional e dinamizando a área de Notícias;

8. Continuar a modernização banco de dados da AEITA;

9. Incrementar a interação com o ITA;

10. Participar ativamente na condução da FCMF;

11. Continuidade na administração do Plano de Saúde UNIMED-AEITA;

12. Fomentar a discussão e análise da viabilidade de criar uma cooperativa de 

crédito para ITEANOS, buscando parceria com uma instituição financeira;

13. Mediante interesse dos ITEANOS, realizar convênios com empresas em 

geral de modo a obter descontos e vantagens para os ITEANOS em dia 

com a anuidade da AEITA.

AEITA

Pagantes em 2010 1415

Pagantes em 2011 1369

Receitas de anuidades em 2011 R$ 228.637,61

Despesas em 2011 R$ 178.121,30

FADA - EVoLUção

2008 (3 meses) R$ 2.856,00

2009 R$ 23.752,28

2010 R$ 44.362,20

2011(+FAEC 9 meses)* R$ 95.376,81

Ela é primeira, de novo
(IPEV); a primeira engenheira de en-
saio em vôo da FAB em asa fixa - ou 
seja, em avião, e não em helicóptero.

“Recebi um convite do Sadock 
para participar do Conselho Fiscal 
da AEITA no biênio 2012-2013 para 
ajudar com as questões do plano de 
saúde da Unimed. Aceitei o convite 
porque além de ser usuária do plano 
de saúde, também queria me dedicar 
a um trabalho voluntário”, explica. 

Sobre ser a “primeira mulher” 
em tantas ocasiões importantes de 
sua vida, Thais garante que nada foi 
planejado. “Quando prestei vestibu-
lar para o ITA em dezembro de 1996, 

mulher ainda não podia optar pela 
carreira militar. Eu só pude optar em 
21/10/99, mas ainda tive que aguar-
dar um ano de questões na Justiça 
para vestir a farda de aspirante. Eu 
só soube que havia um Curso de 
Ensaios em Voo, em 2001, no quin-
to ano do ITA. Hoje percebo que foi 
Deus que foi me mostrando esse ca-
minho: escolher fazer eletrônica no 
ITA, optar pela carreira militar e fa-
zer o Curso de Ensaios em Voo. Não 
existe um sentimento especial por 
ser a "primeira mulher" em muitas 
coisas. O que sinto é satisfação em 
concluir cada etapa vivida.”Thais Franchi cruz (T01), com a filha Julia

*Destinação das doações: AeroDesign, Apoio ao Aluno, Casa de Repouso, Bolsa Aluno, 

EducAção, International Mathematics Competition, Casdinho, FAEC/FeedCenter

A chAPA únIcA FoI coMPosTA PELos sEGUInTEs coLEGAs:

PRoGRAMA DE ATIVIDADEs PREsTAção DE conTAs

DIREToRIA ExEcUTIVA consELho FIscAL
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AEITA apoia novo aeroporto em São José
Projeto para 

complexo 
aeroportuário, de 
autoria do iteano 

Carlos Barroso 
(T60) e do projetista 

aeronáutico Lauro 
Ney Batista, 

será defendido e 
divulgado pela 

Associação

A AEITA oficializou seu apoio à 
implementação de um complexo ae-
roportuário em São José dos Cam-
pos, como forma de desafogar os 
aeroportos de Guarulhos, Congonhas 
e Viracopos e modernizar o serviço já 
existente na cidade, além de movimen-
tar significativamente a economia da 
região. O iteano Carlos Barroso (T60), 
especialista na área e Conselheiro da 
Associação, será o representante da 
entidade junto aos órgãos públicos e 
privados que possam ser envolvidos 
nessa importante iniciativa. 

Barroso e o projetista aeronáuti-
co Lauro Ney Batista são autores de 
um projeto que prevê a implantação 
de um sítio aeroportuário à altura 
das necessidades presentes e futu-
ras com instalações localizadas às 
margens da Rodovia dos Tamoios, 
com acesso fácil e direto à Rodovia 
Carvalho Pinto e à Via Dutra. 

Segundo Barroso, o desenvolvi-
mento de um projeto desse porte deve-
rá demandar investimentos da ordem 
de 5 a 6 bilhões de reais, dependendo 
de decisões finais acerca do projeto 
definitivo, no decurso de um prazo de 
cinco anos para completar as obras. 

Nas próximas páginas, você en-
contrará a descrição sucinta das 
idéias norteadoras do projeto, dentro 
dos mais modernos e atualizados 
conceitos aeroportuários, e os dese-
nhos de conjunto e detalhes.
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AEITA apoia novo aeroporto em São José
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“Enquanto as atenções da mídia e da 
opinião pública se voltam exclusivamente 
para o problema do estrangulamento dos 
grandes aeroportos do país, com as pre-
ocupações direcionadas para os eventos 
efêmeros da Copa do Mundo e das Olim-
píadas, é não apenas interessante mas 
necessário que se esclareça o que é um 
aeroporto no sentido atual, e a sua imen-
sa importância econômica e logística 
no panorama mundial de interconexões 
transnacionais.

O aeroporto contemporâneo, do sé-
culo XXI, não é mais aquele pelo qual 
apenas transitavam passantes (passagei-
ros) e cargas. É muito mais que isso. A 
sua importância é tão fundamental, que 
se fala hoje do aeroporto Aerotrópolis, 
como se verá sucintamente a seguir. 

A visão de um aeroporto destinado 
apenas a permitir o trânsito de passagei-
ros e cargas que embarcam e desembar-
cam pelas suas instalações é um concei-
to ultrapassado. Não é mais apenas isso. 
Um aeroporto não só pode como deve ter 
outras funções múltiplas que o tornam 
um verdadeiro centro de operações tec-
noeconômicas. Um centro vital para uma 
região geoeconômica e para o país. Um 
aeroporto assim é um verdadeiro cen-
tro em torno do qual gravitam pessoas, 
produtos de alta tecnologia, indústrias, 
centros de manutenção, centros de con-
venções, museus, e muito mais.

E é exatamente essa a visão que te-
mos do aeroporto de São José dos Cam-
pos, um aeroporto que se destina não 
somente a atender passageiros mas a ser 
um centro de atividades de alto valor eco-
nômico, tecnológico e social para toda a 
região do Vale do Paraíba Paulista, litoral 
norte do estado e região serrana, a futura 
Região Metropolitana que já se desenha 
no próximo futuro.

Ocorre que a área ocupada pelo atu-
al aeroporto e administrada pela Infra-
ero não passa de um modesto espaço 
confinado por todos os lados. Pela Em-
braer, por um imenso hangar de uma 
empresa de manutenção que inviabili-
zou o seu pátio de estacionamento de 
aeronaves e pelas instalações do Cen-
tro Técnico Aeroespacial. Impossível 
qualquer plano de expansão. Assim 
confinado, não consegue suportar nem 
mesmo o fluxo atual de passageiros 
que nele transitam. Seu Terminal de 
Cargas (TECA), também limitado em 
seus entornos, não permite uma ex-
pansão à altura do que deveria ser.

Ora, o espaço disponível para a 
implantação de um sítio aeroportuário 
à altura das necessidades presentes e 
futuras existe, e vou a seguir apenas 
elencar o que poderá ser o futuro aero-
porto Regional de São José dos Cam-
pos, Vale do Paraíba e adjacências.

O futuro aeroporto deverá ter as 

Conheça o projeto apoiado pela AEITA

suas instalações localizadas às mar-
gens da Rodovia dos Tamoios, com 
acesso fácil e direto à Rodovia Carvalho 
Pinto e à Via Dutra. 

O complexo aeroportuário deverá 
dispor, pelo menos, dos módulos que 
a seguir vou mencionar:
• Para o trânsito de passageiros, um mo-

derno terminal deverá ter pelo menos 
dois “fingers” com duas posições de 
atracamento cada um, podendo assim 
receber até quatro aeronaves simulta-
neamente. Essa disposição permitirá 
um fluxo de aproximadamente 1 mi-
lhão de passageiros/ano, ou mais, de-
pendendo dos horários de chegadas e 
partidas (slots).

• Um distrito industrial, no qual in-
dústrias fabricantes de produtos de 
alta Densidade de Valor Tecnológico 
(DVT) produzirão com insumos vin-
dos por transporte aéreo e dali mes-
mo exportarão seus produtos pelo 
mesmo modal.

• Um distrito especial destinado a peque-
nas indústrias aeronáuticas e equipa-
mentos correlatos, como aviônicos e 
conexos. Essas empresas, dezenas de-
las, já existem aqui, e se encontram em 
geral mal localizadas em precárias ins-
talações dispersas pela cidade e região. 
Algumas já desistiram de continuar na 
cidade e estão em processo de mudan-
ça para outras cidades e regiões.

• Um distrito de manutenção de aero-
naves bem aparelhado com infra-
-estrutura adequada.

• Um Terminal de Cargas (TECA) auto-
matizado por processamento com-
putadorizado e adequado aos produ-
tos de alta tecnologia que transitarão 
pelo aeroporto.

• Um centro de formação e treinamento 
de especialistas em projeto, desen-
volvimento, fabricação e manutenção 
aeronáutica, especialidades essen-
ciais das quais o Brasil está bastante 
carente.

• Um Centro de Convenções de grande 
porte, localizado estrategicamente 
a 90 quilômetros de São Paulo ou 
Campinas e de fácil acesso por vias 
rodoviária e aérea.

• Um espaço destinado ao Aeroclube 
local, atualmente confinado precaria-
mente, e sofrendo grandes dificulda-
des operacionais.

• Um espaço de lazer aeronáutico, com 
restaurantes, lojas, museu interativo 
e atividades relacionadas à aviação, 
como uma opção de lazer especiali-
zado que não existe na região, nesta 
ironicamente denominada “capital do 
avião”.

Cabe aqui uma explicação sobre a 
proposta de duas pistas paralelas e de-
pendentes (por estarem próximas uma 
da outra). Quando estive na superinten-

dência do Aeroporto de São José dos 
Campos passei pela difícil experiência 
de ter de refazer a pavimentação de 
trechos da pista. Trabalhos noturnos, 
NOTAM´s complicadas e dificuldades  
imprevistas que, se surgidas à luz do 
dia seriam facilmente resolvidas. Imagi-
ne-se agora um novo aeroporto, com o 
seu tráfego multiplicado, e horários ao 
redor do relógio... Além disso, note-se 
que a pista atual tem 3 mil metros ape-
nas teóricos. Uma barreira de retenção, 
usada apenas na remota hipótese de al-
gum F 5 em treinamento não conseguir 
parar antes do final da pista encurta o 
seu comprimento real em mais de 300 
metros. Assim sendo, forçoso é que 
o novo aeroporto, com tráfegos com-
partilhados entre FAB, Embraer, linhas 
aéreas, aviação executiva, aeroclube, 
necessitará mesmo de duas pistas 
paralelas, ainda que interdependentes, 
para que sua manutenção e eventuais 
reparos de emergência possam ser fei-
tos sem maiores complicadores e pro-
blemas secundários de difícil solução e 
conseqüências imprevisíveis. 

E, para finalizar, considerando que 
o Trem de Alta Velocidade (TAV) deve-
rá ter uma estação em São José dos 
Campos, aproveito para sugerir que a 
estação seja localizada subterranea-
mente sob o Centro de Convenções, fa-
cilitando ainda mais o acesso aero rodo 
ferroviário ao complexo aeroportuário.

Anoto ainda que a Infraero e o ITA 
dispõem, em seu quadro de funcioná-
rios orgânicos, Engenheiros e Técnicos 
especializados residentes em São José 
dos Campos e cidades vizinhas, capa-
zes de operacionalizar imediatamente 
esse novo Aeroporto. 

No que concerne à formatação 
econômico financeira geral do empre-
endimento, que é de grande porte, o 
caminho a seguir será sem dúvidas o 
de parcerias público privadas (PPP´s), 
dentro do conceito Ganha-Ganha, sob 
o qual todos os parceiros terão suas 
participações nas receitas do empre-
endimento, por compartilhamento de 
royalties. A meu ver é uma oportuni-
dade ímpar para o próprio DCTA, que 
sabemos carente de recursos. Cada 
um dos módulos teria o seu próprio 
esquema de financiamento e captação 
de recursos. Tarefa complexa, mas que 
uma boa engenharia financeira pode 
viabilizar, com certeza.

Esta é uma síntese das nossas idéias 
sobre o que propomos para o Aeroporto 
Regional da futura Região Metropolitana 
de São José dos Campos. 

Deleite-se com os desenhos a 
aposte no sucesso da nossa proposta.

Saudações Iteanas”
Carlos Barroso (T60)

Leia texto do Carlos Barroso (T60) sobre sua visão de um complexo aeroportuário em São José dos Campos e suas justificativas

Ao assumir em dezembro de 
2007 a superintendência do Ae-
roporto de São José dos Cam-
pos, que leva o nome do nosso 
saudoso e inesquecível Urbano 
Ernesto Stumpf, o colega Car-
los Alberto Barroso-de-Souza, 
(Barroso, T-60 AER) deparou-se 
com o início da construção de 
um imenso e portentoso han-
gar que iria ocupar a metade do 
pátio de estacionamento de ae-
ronaves, tornando impraticável 
boa parte da área concedida à 
Infraero. A imensa construção 
inviabilizaria a prevista expansão 
das operações do aeroporto, e 
criava um problema insolúvel 
para a sua operacionalidade. 
Imediatamente o iteano se de-
bruçou sobre o problema para 
encontrar uma solução. Tomou 
então conhecimento de estudos 
anteriores propondo um aero-
porto com entrada pela Rodovia 
dos Tamoios, e enveredou por 
esse caminho promissor.

O contemporâneo conceito 
de aeroporto é muito diferente 
daquele que se assemelhava a 
uma estação por onde apenas 
trafegavam passantes (passa-
geiros), e ali estava a oportuni-
dade de se desenhar para São 
José dos Campos e futura região 
metropolitana (hoje uma realida-
de) um aeroporto projetado sob 
a ótica dos mais modernos con-
ceitos aeroportuários.

Para colaborar no projeto, 
Barroso convidou o projetista 
aeronáutico Lauro Ney Batista, 
coordenador do CEDAER, e ato 
contínuo partiram para o proje-
to conceitual, sob o formato de 
estudos preliminares. Em ape-
nas dois meses o estudo já es-
tava pronto, e em abril de 2008 
foi entregue ao então Diretor de 
Operações da Infraero, Brig. Cle-
onilson Nicácio Silva, que viria a 
ocupar a presidência da Infraero 
no ano seguinte, e atualmente 
se encontra no Estado Maior do 
Comando da Aeronáutica.

As origens
do estudo
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O Sábado das Origens mudou 
para melhor! Dando sequência às 
modificações iniciadas em 2010, 
a tradicional confraternização dos 
ex-alunos do ITA este ano deixou 
definitivamente de ser um “clube 
do Bolinha” e se consolidou como o 
grande encontro da Família Iteana. 
Mais de 500 pessoas comparece-
ram ao churrasco – um recorde!

As crianças e o público feminino 
aprovaram as atividades e atrações 
programadas especialmente para 
eles: brinquedões, quick massage, 
música e muita diversão. 

Mas antes da diversão, foram 
realizadas as assembléias de presta-

Sábado das Origens
Encontro da  Família Iteana

ção de contas e de eleição da nova 
Diretoria. houve apresentações do 
ex-reitor Reginaldo dos santos (T70) 
e dos alunos. O novo reitor, Carlos 
Américo Pacheco (T79), foi apresen-
tado aos presentes. Também foi exi-
bido o filme que registrou a homena-
gem feita pela AEITA, em nome dos 
iteanos, ao Prof. Weis, entregando-
-lhe o título de sócio honorário.

Alexandre Annenberg Netto 
(T61) foi o vencedor do Concurso de 
Fotografia promovido pela AEITA. 
Parabéns!

confira os melhores momentos 
registrados pelos fotógrafos Amaro 
correia e Jorge de souza Ferraz.

cama elástica: quem não gosta?

Vários brindes oferecidos pelos patrocinadores 
e apoiadores foram sorteados entre os presentes

Êta pessoal bom de copo!

Quick 
massage: 
pausa para 
momento 
relax

Não faltou chope gelado, para acompanhar 
o delicioso churrasco

olha a fila do brinquedão!

quem quer um picolé, para refrescar?

Encerramento tradicional da assembléia, com o hino “cova Dela”

camiseta enviada pela AEITA para o Prof. carl Weis, novo sócio 
honorário; na foto, Arnaldo Rodrigues Barbalho Jr. (T77) e Marcelo 
Dias Ferreira (T94)

Cena do vídeo gravado com o Prof. Carl 
Weis, durante homenagem feita pela AEITA

Ala jovem preferiu a sombra das árvores
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Encontro da  Família Iteana

Os veteranos fundadores da 
AEITA, da Turma 54, nos honraram 
com uma visita durante o Sábado 
das Origens 2011. Na oportunida-
de, eles presentearam a AEITA com 
a 1ª flâmula do ITA (doação do Ze-
ferino Ferreira Velloso Filho (T54)).

Visita dos fundadores

Patrocinadores

AGRADECIMENTOS

Apoio

A AEITA agradece às empresas que apoiaram e patrocionaram o Sábado das 
Origens 2011:

Inauguração da sala do Gagá: recursos para a obra fo-
ram doados pelo colega Sidney Breyer (T93)

“Não esquece de me dar uma cópia 
da chave da Reitoria!”

Antônio henrique Blanco Ribeiro (T94), christiano sadock de Freitas (T04), Elai-
ne Barbosa, Marcelo Dias Ferreira (T94) e Luiz carlos Rodrigues calheiros (T95)

Pessoal muito bom de garfo

Marcelo Dias Ferreira (T94), presidente da AEITA, entrega um 
dos vários prêmios sorteados, para o “sortudo” Ikedo (T96); Elai-
ne Barbosa e Jennifer oliveira auditaram a operação

Marcelo Dias Ferreira (T94) conduziu a votação da mudança do estatuto e apresentou a Pres-
tação de contas da AEITA

Depois de tanta deliberação, todos merecem um café com bom papo

o churrasco “bombou”, com a presença de mais de 500 pessoas

Leitura atenta de O Suplemento e do folder so-
bre as obras da casa de Repouso nosso Lar, 
apoiadas pela AEITA
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O novo diretor-geral da Alcânta-
ra Cyclone Space (ACS), Reginaldo 
dos Santos (T70), tomou posse em 
outubro, depois de passar o cargo 
de reitor do ITA a Carlos Américo 
Pacheco (T79). Na solenidade, o mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Aloizio Mercadante, ressaltou 
a importância de o Brasil ter autono-
mia tecnológica na área espacial e da 
necessidade da participação do setor 
privado neste processo. 

Reginaldo dos Santos (T70) é diretor da Cyclone Space
Na ocasião, falou ainda sobre a 

expectativa com a posse de Reginal-
do Santos, ao ressaltar o vasto co-
nhecimento técnico e profissional do 
brigadeiro, que assume o comando 
da empresa binacional Brasil-Ucrâ-
nia, que terá como desafio gerenciar 
o cronograma para o lançamento do 
primeiro foguete brasileiro de grande 
porte (Ciclone-4). "Ele foi o melhor 
aluno nos 60 anos de história do ITA. 
Já cumpriu várias missões nessa 

área aeroespacial", disse o ministro. 
A Empresa Binacional Alcântara 

Cyclone Space, criada oficialmente 
em 2006, é responsável pela co-
mercialização e pela operação de 
serviços de lançamento, utilizando o 
veículo lançador Cyclone-4, a partir 
de seu centro de lançamento em Al-
cântara (MA). A expectativa é de que 
o primeiro lançamento seja realizado 
no final de 2013.

Fonte: MCTI
o diretor-geral da cyclone space, Reginaldo 
dos Santos

ToTAL DE ALUnos DE PÓs-GRADUAção FoRMADos

Curso Total Militar

Mestrado Strictu Sensu (desde 1963) 2.026 187

Doutorado (desde 1970) 400 23

Mestrado Profissional 714 13

Especialização 710 347

Total Geral 3.850 570

O iteano Carlos Américo Pacheco 
(T79) tomou posse como reitor do 
ITA em novembro, em solenidade 
realizada no Auditório Lacaz Neto. 
“Há uma grande agenda de trabalho 
pela frente, que inclui a expansão da 
graduação, a consolidação da pós-
-graduação, as parcerias com o setor 
privado, a maior internacionalização 
da Escola, a formação de recursos 
humanos para a indústria espacial, 
de defesa e aeronáutica, e ainda a 
garantia de autonomia tecnológica 
em áreas estratégicas para o Brasil”, 
afirmou.

Conheça os cinco desafios que o 
novo reitor propõe vencer, de acordo 
com a proposta de trabalho apresen-
tada à Comissão de Alto Nível, por 
ocasião de sua candidatura ao cargo:

notíciaS do ita

Novo reitor destaca 5 desafios
Expansão - duplicação da gra-

duação; expansão com qualidade da 
pós-graduação; avaliação no médio 
prazo de novos campi 

Maior cooperação com a indús-
tria e instituições de ensino e pes-
quisa - contexto de crescente coope-
ração com empresas e ICTs, similar 
ao ambiente do CTA (IPD, IFI, IAE, 
IEAv, Embraer e INPE), agora mais 
complexo e com maior número de 
atores

Internacionalização e globaliza-
ção - atração de empresas e de P&D; 
intercâmbio internacional (univer-
sidades, instituições de pesquisa e 
empresas, atração de talentos, mobi-
lidade de professores e alunos, foco 
nas escolas de engenharia de classe 
mundial)

novos perfis e exigências para a 
formação em engenharia - exigên-
cia de atualizar o perfil dos egressos 
e acompanhar as melhores escolas; 
combinar: aquisição de conhecimen-
to técnico, requisitos derivados da 
prática profissional, criatividade, tra-
tamento de problemas complexos, 
trabalho em equipe, liderança, sen-
tido de responsabilidade; profissio-
nais para sistemas em escala global 
e abertos de inovação e P&D

Alinhamento com as áreas es-
tratégicas: aeronáutica, espaço e 
defesa; influenciar na política de De-
fesa, de C&TI e na política industrial 
e de inovação; auxiliar na escolha de 
prioridades e foco das políticas; atuar 
com MD, MCT, MDIC, CAPES,CNPq, 
FINEP e BNDES

Perfil da comunidade iteana

Em sua apresentação durante o Sábado 
das origens 2011, o ex-reitor Reginaldo 
dos Santos (T70) mostrou um panorama 
da comunidade iteana, a partir de 
pesquisa realizada pelo Instituto.
confira alguns dados:

DIsTRIBUIção Dos ITEAnos (ATÉ T09)

Total de formados 5540

Falecidos 393

Sem notícias 570

Não registraram local de trabalho 1195

Exterior 318

Empresas do setor aeroespacial 1121

Militares 832

Autônomos e pequenas empresas 705

Bancos 129

Grandes empresas de petróleo e gás 116

Consultoria 84

Empresas de TI 77

ToTAL DE ALUnos PoR cURso

Curso Total Militar

Aeronáutica (desde 1950) 1.431 321

Eletrônica (desde 1953) 1.946 216

Mec.-Aeronáutica (desde 1965) 1.299 183

Civil-Aeronáutica (desde 1976) 414 142

Computação (desde 1991) 350 74

Total Geral 5540 936

ToTAL DE ALUnos MATRIcULADos EM 2011

Alunos Alunos militares

Graduação 595 95

Pós-graduação 1.103 53

Especialização 206 15

Matéria isolada 503 7

Total Geral 2.407 170

o novo reitor do ITA, carlos Américo Pache-
co (T79)
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No final de agosto, a imprensa noticiou ampla-
mente a fusão das redes farmacêuticas Pacheco e 
Drogaria São Paulo. Nascia ali a 7ª maior rede de 
varejo do país, com receita bruta combinada de R$ 
4,4 bilhões nos 12 meses encerrados em junho de 
2011, 691 lojas e presença em cinco estados brasi-
leiros, segundo comunicado oficial das empresas.

Um dos executivos envolvidos nessa grande 
operação foi o iteano Ronaldo José Neves de Car-
valho (T66), sócio da Drogaria São Paulo.

Com a operação, foi criada uma nova compa-
nhia (Drogarias DPSP S.A.), mais forte e compe-
titiva com operações altamente complementares. 
“As marcas “Drogaria São Paulo” - líder no esta-
do de São Paulo - e “Drogarias Pacheco”- líder 
no estado do Rio de Janeiro serão mantidas", 
afirmam a DPSP em comunicado.

A gestão da nova companhia será comparti-
lhada entre o Grupo Carvalho e o Grupo Barata, 
que terão iguais poderes na definição e imple-

Iteano assume
Operações Globais da Pepsico

A PepsiCo, empresa que oferece 
a maior carteira do mundo de marcas 
de bilhões de dólares de alimentos 
e bebidas, incluindo 19 diferentes 
linhas de produtos que geram mais 
de 1 bilhão de dólares em vendas 
anuais no varejo, nomeou em se-
tembro o iteano Enderson Guimarães 
(T82) como presidente de operações 
globais. A multinacional é uma das 
maiores companhias de alimentos e 
bebidas do mundo e, por 11 vezes, 
foi uma das empresas preferidas 
para se trabalhar, segundo pesquisa 
publicada pela revista Exame.

Guimarães será responsável pela 
gestão de sourcing estratégico, ope-

rações globais, negócios e soluções 
de informação e produtividade glo-
bal. O serviço de Sourcing auxilia as 
áreas de suprimentos das empresas 
a obterem um menor custo total de 
aquisição de produtos e serviços, 
com economia nos preços, maior 
eficiência dos processos de compras 
e melhor aplicação dos insumos ad-
quiridos. Esta metodologia permite 
que as compras sejam realizadas 
com as melhores práticas de nego-
ciação para cada categoria de supri-
mentos. 

Guimarães sucede Richard Goo-
dman que se aposenta, após 17 anos 
na empresa.

sobre o iteano: Foi vice-presi-
dente e Chief Executive Officer (CEO) 
da Electrolux para os negócios na 
Europa, África e Oriente Médio. An-
tes de ingressar na Electrolux, Gui-
marães passou 13 anos na Philips 
Electronics, primeiro como executi-

vo de marketing regional no Brasil e 
como vice-presidente sênior e chefe 
de gestão de marketing global. Gui-
marães atuou como CEO da Philips 
Lifestyle, também trabalhou na Da-
none, como diretor de marketing no 
Brasil, e na Johnson & Johnson, em 
marketing e gestão de marcas. Pos-
sui MBA da Universidade McGill, no 
Canadá, e uma licenciatura em En-
genharia Mecânica (ITA Turma 82) 
pelo Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA).

Fonte: Seção de Relações
Públicas do ITA / Colaborador 

Michel Dutra

Enderson Guimarães (T82)

Tacada de mestre no setor farmacêutico
mentação das estratégias da companhia. A nova 
empresa terá como presidente do Conselho de 
Administração Samuel Barata e será presidida 
por Gilberto Martins Ferreira.

Nascido na Capital paulista, em 22 de maio 
de 1944, Ronaldo José Neves de Carvalho é 
filho de farmacêuticos. Ainda estudante, come-
çou a trabalhar na Cia. Brasileira de Cartuchos, 
onde de estagiário passou a Engenheiro de 
Produção. Depois, trabalhou em uma empresa 
de consultoria e auditoria até, em junho de 71, 
finalmente aceitar o convite para dirigir a Dro-
garia São Paulo - fundada em janeiro de 1943 
por um grupo de pessoas, do qual seu pai, Tho-
maz de Carvalho, fizera parte - e que contava, 
na época, com cerca de 10 lojas de varejo. Sob 
sua direção a rede se expandiu e se tornou líder 
no Estado de São Paulo, no seu segmento. 

Fonte: G1 e Museu da Pessoa

A 4º Reunião Universitária de Empreendedorismo Social e Responsabilidade Sócio 
Empresarial - REUNES 2011, organizada por alunos do ITA, ocorreu nos dias 5 e 6 de 
novembro, nos auditórios do ITA. A atividade tem como objetivo integrar o universitá-
rio com práticas de empreendedorismo, responsabilidade sócioempresarial e soluções 
tecnológicas para os problemas da sociedade. “Temos a meta de nos tornar um ponto 
de encontro para que jovens e demais pessoas engajadas de vários estados brasileiros 
possam se reunir e não só assistir palestras, mas também trocar experiências e idéias 
inovadoras adotadas em outros ambientes e por gente dos mais variados cursos”, explica 
o aluno Denis Costa Hermann, coordenador de marketing da REUNES 2011. 

Dennis complementa informando que o foco são pessoas engajadas e pró-ativas 
com vontade de empreender e transformar. Ao todo participaram quatro estados - 
São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e mais de 20 universidades, entre 
elas, USP, UFJF, Unicamp, Mackenzie, FATEC, FAPCOM, UFRRJ, UFSCar, Unesp, FGV, 
UFSJ, ETEP, Anhembi Morumbi, ETEP, UFABC, Uni-Facef e PUC.

Fonte: site da ITA Jr.

4º
 R
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A ITA Jr., empresa júnior do ITA, ficou em 
1º lugar no quesito Estratégia, na avaliação 
de 2011 do Sistema de Medição de Desem-
penho (SMD) da Confederação Brasileira de 
Empresas Juniores (Brasil Júnior). A empre-
sa ainda foi incluída no TOP 20 das melhores 
empresas juniores do Brasil e no TOP 5 das 
perspectivas Mercado e Pessoas.

Para realizar a avaliação, o SMD coleta 
indicadores de resultados de todas as EJs 
confederadas e promove auditoria nas 30 me-
lhor avaliadas. Além de servir como método 
de acompanhamento, o sistema fornece um 
referencial comparativo rico para que cada 
empresa identifique os seus pontos fortes e 
aqueles que necessitam de melhorias.

Em 2011, a ITA Jr. foi finalista no Prêmio 
da Qualidade da Federação das Empresas 
Juniores do Estado de São Paulo (FEJESP). 
Concorrendo com outras 35 empresas federa-
das, foi agraciada com o 2º lugar na categoria 
Eventos e o 4º lugar na categoria Excelência 
em Gestão.

A ITA Jr. completa 20 anos de existência em 
2012, com um portfólio de fazer inveja a mui-
ta empresa “sênior”. Seus projetos, nas áreas 
de Engenharia e Informática, são realizados 
por profissionais do ITA e dividem-se em qua-
tro grandes áreas: Tecnologia da Informação, 
Análise de Estruturas, Pesquisa Operacional e 
Transporte Aéreo. Dentre os clientes atendidos 
destacam-se a Microsoft e a Tetra Pack. 

é a melhor em 
estratégia
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Luca Mattos Möller, e 
Felipe Lopes de Freitas 
do 2º ano do Curso Fun-
damental de Engenharia, 
a InkognITA obteve clas-
sificação e terminou na 
sexta posição, receben-
do medalha de prata. O 

professor Armando lembra que na 
primeira fase da maratona competi-
ram 536 equipes de todas as regiões 
do Brasil e agradece o importante 
apoio das empresas Beeqo e P2D 
oferecido às equipes do ITA.

sobre a olimpíada: Foram propos-
tos onze problemas de programação 
que os estudantes buscavam resolver 
durante as cinco horas de competi-
ção, com cada equipe constituída por 
três estudantes. Contra o relógio, os 
competidores dispuseram apenas de 
um computador e material impresso. 
O primeiro critério de classificação é o 
número de problemas resolvidos cor-
retamente. Em caso de empate é usado 
o tempo corrigido para solução do pro-
blema, considerando o tempo de prova 
em que a solução correta foi enviada 
somada a uma penalidade por sub-
missões incorretas anteriores. Outras 
informações no site http://maratona.
ime.usp.br.

Fonte: Seção de Relações 
Públicas do ITA / Colaboração: 

Michel Dutra

Duas equipes for-
madas por alunos do 
ITA participaram da final 
brasileira da Maratona de 
Programação 2011, or-
ganizada pela Sociedade 
Brasileira de Computa-
ção (SBC), nos dias 4 e 
5 de novembro, em Goiânia – GO, 
levando para casa medalhas de ouro 
e prata. 

Sob a orientação do professor 
Armando Gouveia, da Divisão de Ci-
ência da Computação, a Comp-Ele 
Error, composta pelos alunos Diogo 
Bonfim Moraes Morant de Holanda, 
Gabriel Luís Mello Dalálio e Fernan-
do Fonseca Andrade Oliveira, dos 
cursos de Engenharias Eletrônica (4º 
ano), de Computação (3º ano) e 1º 
ano do Curso Fundamental de Enge-
nharia, respectivamente, soluciona-
ram sete problemas em 634 minu-
tos, conquistando assim o segundo 
lugar na Maratona de Programação. 
A equipe recebeu uma das três me-
dalhas de ouro em disputa no torneio 
e foi classificada para representar o 
país nas finais mundiais do concur-
so International Collegiate Program-
ming Contest, que será realizado em 
maio de 2012, na cidade de Varsóvia 
- Polônia.

Composta pelos alunos do 4º 
ano de Engenharia da Computação, 
Walter Carlos Pessoa Cacau Filho e 

aeita informa

ita informa

Secretaria

Em 2012 o site da AEITA estreia novo visual, mais moderno, 

dinâmico e funcional. A partir dessa reformulação da estrutura, será 

possível gerar informativos eletrônicos, publicar vídeos e apresenta-

ções, fazer enquetes e manter interface com as redes sociais.

Também serão agregadas informações institucionais, que hoje 

inexistem no site AEITA Online. O objetivo é dinamizar e incremen-

tar a comunicação com a comunidade iteana (ex-alunos, familiares, 

alunos, professores) e permitir maior interação.

O Anel de Graduação do ITA, 
confeccionado pela joalheria Vivara, 
ainda pode ser encomendado. A peça 
tem a logomarca do ITA e é de prata, 
7mm, com garantia permanente (po-
limento).

Material do anel: ouro ou prata 
com logomarca do ITA

Valor: prata - R$ 600,00; ouro – 
R$ 4.500,00

O pedido deverá ser feito para a 
AEITA, pois temos que ter o nº míni-
mo de 10 solicitações para encomen-
dar o anel. Na solicitação deverá ser 
informado: n° do aro, turma e nome 
completo.

Anel de Graduação

Vestibular tem número 
recorde de inscritos

O Vestibular 2012 do ITA recebeu 
9.337 inscrições, 22,42% acima do 
ano passado e um recorde na histó-
ria recente do Instituto (veja quadro 
abaixo). A especialidade mais con-
corrida é a de Engenharia Aeronáu-
tica, com 2.216 inscritos 

As provas são realizadas em 
22 localidades do país: Belém, 
Belo Horizonte, Brasília, Campinas, 
Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, 
Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, 
Londrina, Manaus, Natal, Porto 

CANDIDATOS INSCRITOS

Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio 
de Janeiro, Salvador, São José dos 
Campos, São José do Rio Preto, 
São Paulo e Vitória. 

O total de vagas oferecidas pelo 
Instituto para civis e militares é de 
130 nas áreas de Engenharia: Ele-
trônica (27), Aeronáutica (28), Me-
cânica-Aeronáutica (26), Computa-
ção (24), Civil-Aeronáutica (15) e 
Engenharia Aeroespacial (10). 

Fonte: site do ITA

noVo sITE
dinamiza

comunicação

ITA vence maratona
de programação

Depósito de 50% no ato da con-
firmação do pedido e 50% na retira-
da do anel.

Mais informações:
(12) 3941-4002/3947-5832 ou
eventos@aeita.com.br ou
elaineae@ita.br

 AGUARDE!
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O Projeto AeroDesign é um pro-
grama de fins educacionais, organi-
zado pela Seção São José dos Cam-
pos. O objetivo é propiciar a difusão 
e o intercâmbio de técnicas e conhe-

Leviatã, do ITA, é bi-campeã 
no SAE Aerodesign

Competição reuniu 80 equipes de universitários do Brasil, México e Venezuela, 
que foram desafiadas a construir aviões super leves,para carregar o maior peso 

possível de carga e decolar numa distância muito curta

A equipe Uai Sô Fly!, da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais, foi a 
campeã pela Classe Regular da XIII 
Competição SAE BRASIL AeroDe-
sign, realizada em outubro na Pista 
de Táxi do Aeroporto do DCTA. O 
avião, projetado e construído pela 
equipe, obteve 450.25 pontos na 
classificação geral. A segunda colo-
cada foi a equipe Aerofeg, da Unesp 
de Guaratinguetá (SP), com 434.29 
pontos. 

Na Classe Avançada, a equipe 
Leviatã, do ITA, sagrou-se bicampeã 
na competição, ao obter 258.22 pon-

Conheça o projeto

Equipes foram desafiadas a construir aviões super leves, com capacidade para carregar o 
maior peso possível de carga e decolar numa distância muito curta

O Braulio Fernandes (T11) foi o 
único brasileiro, entre 29 outros de 
diferentes nacionalidades, a partici-
par, em setembro, do EIISS (Entrepre-
neurial Impact International Summer 
School), em Munique. Ele foi selecio-
nado para o curso de empreendedo-
rismo social por quatro institutos de 

Um brasileiro no EIISS
ponta em inovação na Alemanha, res-
ponsáveis pela iniciativa.

Nessa oportunidade, estudantes 
de vários países trabalharam em so-
luções inovadoras para problemas 
relacionados à água. A equipe de 
Fernandes, que está envolvido no 
projeto do Centro de Empreendedo-

rismo do ITA, ganhou a competição 
de plano de negócios com uma em-
presa que criaram em uma semana, 
chamada "Roll2Clean". “O nosso 
produto é um container que facilita 
o transporte de água para ser usado 
em regiões onde este recurso é es-
casso”, explica o estudante. 

Como contribuição ao ITA, Fer-
nandes ofereceu um treinamento 
de duas horas, sobre uma técnica 
de criação de modelo de negócios 
(Business Model Canvas) que apren-
deu e pratiquei durante o curso. “19 
alunos participaram e tive bons feed-
backs”, afirmou.

tos. Em segundo lugar ficou a equipe 
EESC-USP Charlie, de São Carlos, 
com 243.63 pontos. Na Classe Mi-
cro, a equipe Taperá Baby, do Insti-
tuto Federal Educacional de Ciência e 
Tecnologia de São Paulo (Salto/SP), 
sagrou-se campeã na categoria, com 
227.46 pontos. A Leviatã recebeu 
ainda Menção Honrosa no quesito 
Maior Precisão no Sistema de Aqui-
sição de Tempo.

A AEITA apoia o projeto SAE 
Aerodesign do ITA, divulgando e 
buscando doações através do FADA 
(Fundo AEITA de Apoio).

As equipes classificadas em pri-
meiro e segundo lugares da Classe 
Regular, e as equipes classificadas 
em primeiro lugar nas Classes Micro 
e Avançada - Uai Sô Fly, Aerofeg, Le-
viatã e Taperá Baby - ganharam o di-
reito de representar o Brasil durante 
a SAE AeroDesign East Competition, 
com apoio técnico, logístico e finan-
ceiro da SAE BRASIL. A competição 
internacional, que reúne equipes da 
América do Norte e Europa, será 
realizada pela SAE International em 
2012, na Georgia, Estados Unidos. 
Na SAE AeroDesign East Competi-

tion, as equipes brasileiras acumu-
lam histórico expressivo de partici-
pações, incluindo cinco primeiros 
lugares na Classe Regular, quatro 
primeiros lugares na Classe Avan-
çada e um primeiro lugar na Classe 
Micro.

A SAE AeroDesign 2011 regis-
trou o comparecimento de 80 equi-
pes, entre 97 equipes inscritas, que 
representaram 14 estados brasileiros 
e mais o Distrito Federal, além da 
Venezuela e México. As 80 equipes 
(três estrangeiras) presentes repre-
sentaram 55 instituições de ensino. 

cimentos de engenharia aeronáutica 
entre estudantes de graduação e 
pós-graduação em Engenharia, Físi-
ca e Ciências Aeronáuticas e futuros 
profissionais do importante segmen-

to da mobilidade, por meio de aplica-
ções práticas e da competição entre 
equipes. 

Os aviões da Classe Regular são 
monomotores, com cilindrada pa-

dronizada em 10 cc (10 cm3 ou 0,61 
in3). O regulamento impõe restrições 
geométricas, e este ano houve novas 
delimitações nas dimensões máximas 
das aeronaves, que devem ter compar-
timentos de carga maiores. Os projetos 
da categoria devem ser capazes de de-
colar em uma distância máxima delimi-
tada, de 50m (61m em 2010).

Na categoria Classe Avançada, 
a distância de decolagem também 
é de 50m e as aeronaves devem ter 
instrumentos para medir tempo de 
voo. Os aviões da categoria não têm 
restrições geométricas ou número 
de motores instalados, desde que a 
soma das cilindradas dos motores 
esteja entre 10,65 cm3 (0.65 in3) e 
15,07cm3 (0.92 in3). 

A Classe Micro traz a opção de 
lançamento da aeronave à mão e o 
avião da categoria não tem restrições 
geométricas nem ao número de mo-
tores, porém a equipe deve ser capaz 
de transportar a aeronave dentro de 
uma caixa de 0,175m³. As aeronaves 
podem usar motores elétricos e devem 
decolar em até 25m (30,5 m em 2010).

 
Fonte: SAE Brasil

A equipe Leviatã, que venceu na Classe Avançada
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por francisco galvão (t59) 

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

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 ___/___/___

Voltei para o Brasil, e apesar do 
meu cargo registrado em carteira de 
assistente de diretor, recebi a função 
de chefe da seção “cargas aerodinâ-
micas” onde trabalhavam apenas uns 
12 engenheiros.

Ao terminarmos os cálculos do 
T-27, o Guido ainda a reduziu pela 
metade, separando um grupo para 
cuidar do AMX, me deixando ape-
nas com os cálculos de cargas do 
Brasília.

Eram tempos de inflação de 
dois dígitos, e meu salário corrigi-
do apenas nos dissídios coletivos 
despencou quase que a nível do 
de um engenheiro recém formado, 
mas com a promissória de 24000 
dólares pendente, pedir demissão 
seria ainda pior!

Nada como situações como esta 
para evidenciar a natureza das rela-
ções sociais dentro de uma empre-
sa, e para separar o joio do trigo 
nas amizades. Muitos colegas e ex-
-subordinados antes tão solícitos 
e “amigos” passaram a me evitar a 
ponto de mesmo fora da empresa, 
trocar de calçada para não serem fla-
grados conversando com um alguém 
que “caíra em desgraça”.

Felizmente não faltaram aqueles 
como um Dutra, um Ozílio, um Schu-
bert, um José Ilton (já falecido) e um 
Satoshi, para quem eu continuava 
ser a mesma pessoa!

Usando o sistema de CAD recém 
adquirido pela EMBRAER fiz, em ses-
sões de serão noturno, os desenhos 
de “lofting” dos bordos de ataque, 
fuselagem e “winglets”, para uma 

O retorno ao Brasil
versão evoluída do planador Quero-
-quero KW-1 da IPE (Indústria Para-
naense de Estruturas).

A IPE construiu só dois exem-
plares, com prefixos PP-ZUM e 
PP-ZUN, desse planador, denomi-
nado GB-2, pois incluíam outras 
modificações projetadas pelo pró-
prio Eng. Boscardin (dono da IPE), 
como o trem retrátil, deriva enfle-
xada, nariz e cabine (no PP-ZUN 
também os bordos de ataque) em 
fibra de vidro, etc.

Essa nova versão não teve con-
tinuidade, mas eu pude voar o PP-
-ZUM durante 10 anos, quando o 
perdi num acidente devido a uma 
pane de motor do avião rebocador na 
decolagem, tendo ainda participado 
com o mesmo de várias competi-
ções, sempre pagando 10% de han-
dicap devido ao seu planeio 4 pontos 
superior ao do KW-1.

Decorridos os 48 meses con-
tratuais e livre da promissória, eu 
ainda aguardei a entrega do certi-
ficado de homologação do Brasília, 
que fazia questão de presenciar, e 

encaminhei à diretoria de RH uma 
carta exigindo aumento, retorno de 
minhas funções contratuais, etc. o 
que foi recusado junto a uma pro-
posta de saída imediata, com paga-
mento de salário por seis meses, 
se necessário, e ajuda para efetuar 
minha recolocação... 

Dispensei a ajuda, enviei 80 
cópias de currículos, e vinte dias 
depois estava escolhendo entre tra-
balhar na RHODIA com meu colega 
José Ricardo, ou na SID INFORMÁ-
TICA, com meu colega Fernando 
Coelho. Foi quando recebi uma res-
posta do INPE, que iniciava o pro-

jeto do primeiro satélite brasileiro 
o SCD-1. 

Na comparação entre os salá-
rios altos e a poluição paulistana, 
com o trabalho pioneiro e os verdes 
jardins do INPE, este levou a me-
lhor, para consternação de minha 
esposa, uma eterna apaixonada 
pela paulicéia.

Iniciava-se minha carreira “es-
pacial”, e no INPE recebi meu pri-
meiro “cebolão” ou holerite em 
uma moeda também nova, o Cru-
zado do presidente Sarney.  Mas 
isto são outros “causos”, e outras 
“vivências”. 

            
PS: Em 90 com a publicação do 

RJU, ou regime único, passei da con-
dição que sempre tive de “celetista”, 
à de funcionário público, e me apo-
sentei em 94, tendo continuado a tra-
balhar como autônomo, no próprio 
INPE pela FUNCATE.

Em 99, voltei a trabalhar na EM-
BRAER, inicialmente por um ano no 
projeto da cauda do ERJ 170, como 
“job shopper” da GAMESA espa-
nhola, e depois por cinco anos em 
regime de meio expediente como 
engenheiro pelas firmas KRIAR e 
TREND, no projeto do ERJ 190, e....
novamente, na seção de cargas (de 
fadiga)!

A EMBRAER continua produzin-
do e exportando seus aviões, mas 
agora privatizada, e portanto com 
dinheiro e risco multinacionais, e 
não mais com o dinheiro de nos-
sos impostos. E assim espero que 
continue.o ERJ -170 da EMBRAER (foto de “o Bandeirante”)

o PP-ZUM pousando em curitiba em seu pri-
meiro voo
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