
O bom desempenho dos alunos do Colégio En-
genheiro Juarez Wanderley no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2008, conferiu à instituição, 
concebida e mantida pela Embraer por meio do Ins-
tituto Embraer de Educação e Pesquisa, o primeiro 
lugar no Estado de São Paulo. No ranking nacional, o 
colégio figura entre as dez melhores escolas do País, 
classificando-se em oitavo lugar. Nessa escola, gra-
tuita para os alunos, estuda-se em período integral, 
não há evasão nem repetência. Pág. 9
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E mais

Colégio da Embraer é o melhor de São Paulo

Iteano mostra invento em rede nacional

O casal Mateus e Izabelle, em 
competição na Alemanha

Alunos recebem material escolar, uniforme, transporte e alimentaçãoAlunos recebem material escolar, uniforme, transporte e alimentação

Incubaero é berço de nova 
indústria aeronáutica

A Flight Technologies, uma das empresas 
graduadas pela Incubaero em 2008, participa 
da criação da mais nova indústria aeronáutica 

brasileira, a Novaer Craft, consórcio conjunto com 
as empresas Winnstal e Geometra, para atender 
o segmento de aviação geral. O primeiro produto 
dessa nova empresa, o avião T-Xc, foi desenhado 

por Joseph Kovacs, o projetista da aeronave Tucano 
e do T-25 Universal, da Embraer. Pág. 10

A equipe de Aerodesign do 
ITA atravessa uma fase de 
grande importância para o 
sucesso nas competições. 
Ao mesmo tempo em que 
os aviões estão ficando 
prontos, os alunos buscam 
parceiros para patrocinar 
o projeto como um todo. 
Pág. 11

Aerodesign a todo vapor Quer continuar a receber o Suplemento?
Então responda à enquete publicada na pág. 2

Consumo de 
água monitorado 

remotamente
Um sistema desenvolvido pelo ITA permite 

o monitoramento remoto do consumo 
de água a baixo custo. O projeto foi 

apresentado na Mostra de Tecnologias 
Sustentáveis, realizada de 16 a 18 de junho 
em São Paulo. O Instituto Ethos, realizador 
do evento, selecionou outros 39 trabalhos, 

de um total de 227 inscritos. Pág. 8 O programa do Faustão, da Rede Globo, mostrou, no dia 31 de 
maio o Pack Boat, um barco que vira mochila, ou vice-versa. O 

invento, do iteano Mateus Santa Catarina (T01), foi apresentado 
no quadro Domingão da Invenção. Tão ou mais raro do que um 

iteano aparecer em rede nacional, porém, é encontrar um “casal 
iteano”. Mateus é casado com Izabelle Alice Santos Pessanha 

Soares (T03). Conheça essa história! Pág. 6

Vem aí mais um 
Sábado das Origens!

Anote na Agenda: 24/10

Quer continuar a receber o Suplemento?
Então responda à enquete publicada na pág. 2



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

Considerando o custo de produção e posta-
gem, especialmente na situação atual da econo-
mia, a Diretoria se vê forçada a tomar medidas 
de contenção de despesas.

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

Aqueles que não se manifestarem terão sua 
resposta considerada como "podem suspender 
o envio".

Quer continuar a 
receber este jornal?

Quer continuar a 
receber este jornal?
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EDITORIAL

Na edição passada havia um "box" 
na pag. 7 com o título acima. Como ele 
pode ter passado despercebido, estamos 
reproduzindo-o ao lado.

Portanto, se você leitor ainda não se 
manifestou, esta edição será a última que 
chega ao seu endereço pelo Correio.

É verdade que muitos colegas não 
usam a Internet e outros não têm e-mail 
cadastrado na AEITA. Portanto eles não 
receberam a enquete enviada por e-mail.

Para estes estamos dando mais esta 
oportunidade de se manifestar por telefo-
ne, fax ou carta. (Consulte o Expediente 
no pé desta página).

Basta fornecer as seguintes informa-
ções e escolher sua opção:

 

Quer continuar a receber este jornal?  
Nome completo, Turma (2 digitos) 
(    ) Pago anuidade e quero continuar recebendo o jornal 
pelo correio. 
(    ) Não pago anuidade por motivo de saúde/desemprego, 
mas gostaria de continuar recebendo o jornal pelo correio. 
(    ) Não quero mais receber O Suplemento pelo correio.
Faça os comentários que julgar conveniente.

 
LEMBRETE
As novas edições são sempre anunciadas para os que 

têm e-mail cadastrado no banco de dados da AEITA.
Os não-cadastrados (ou desatualizados) podem con-

sultar o site www.aeitaonline.com.br a cada dois meses. 
Basta clicar na notícia da nova edição ou no emblema "O 
Suplemento" para ler o jornal no formato PDF.

 

Comentários mostram diferentes visões
Os comentários postados no formulário da enquete sobre a suspensão do envio de O Suplemento pelo correio mostram 

as diferentes visões e opiniões dos iteanos sobre o assunto e podem ajudar os indecisos. Até o fechamento desta edição, 
no dia 5 de junho, havia 103 respostas pela manutenção do envio e 222 pela suspensão. No exterior, a maioria opta pela 
suspensão, enquanto que os iteanos residentes no Brasil preferem continuar recebendo. Leia abaixo alguns comentários: 

sEcRETARIA

Veja planilha detalhada no site 
www.aeitaonline.com.br

Balancete Janeiro-Maio 2009

Confira a prestação de contas da AEITA:

conTInuIDADE Do EnVIo

• Nada substitui o prazer de ler em 
papel!

• Prefiro receber o jornal pelo correio, 
todos aqui em casa lêem e ainda 
levo pra o trabalho para discutir 
com outros colegas iteanos.

• Os Editores estão de parabéns pela 
qualidade do jornal.

• Com toda a informatização do mundo, 
há muitos que IMPRIMEM tudo que 
lêem, porque é incômodo ler na tela.

• Gostaria de ter a versão impressa 
independente de ter ela na Internet 
para poder ler com calma em qual-
quer lugar.

• Prefiro continuar recebendo O Su-
plemento pelo correio porque nor-
malmente não uso computador em 
casa (só no trabalho).

• Depois de quase 50 anos receben-
do O Suplemento, não imagino não 
recebê-lo mais. É uma leitura que 
mata a saudade e diminui o "banzo" 
do tempo em que vivemos no ITA.

• Ler no papel é mais gratificante.
• Gosto de receber em papel porque 

assim a família compartilha de for-
ma mais fácil.

• O Suplemento tornou-se cabeceira.

susPEnsão Do EnVIo

• Iniciativa louvável para conter cus-
to. E salvar árvores.

• Boa iniciativa, só mandar o Suple-
mento para os que fazem questão 
de o ler em forma impressa.

• Na era da ecologia e da Web acho 
muito justo.

• Economizar é o que importa.
• É mais verde...
• Gosto de leitura do jornal em papel, 

mas a flexibilidade de ler em qual-
quer lugar, além do acesso a núme-
ros anteriores via e-mail, é mais in-
teressante, moderno e econômico.

• Pago a anuidade, mas quero cola-
borar com a conservação do meio 
ambiente, recebendo o jornal por 
e-mail.

• Pago anuidade mas a economia de 
se publicar o jornal eletronicamente 
faz perfeito sentido para mim.

• Prefiro meio eletrônico por motivos 
de praticidade, ecologia, custos, 
velocidade e armazenamento.

• Devemos sim economizar papel. A 
natureza agradece.

• Mais do que os custos, me agrada 
mais a melhora pró meio ambiente! 
Boa iniciativa.

ALTERnATIVAs

• Independente do pagamento da anuidade, 
seria interessante manter o envio pelo cor-
reio quando o endereço for o comercial, pois 
nestes casos o veículo causa impacto maior 
devido ao grande número de pessoas que te-
rão oportunidade de acesso fortuito.

• Tentei ler o suplemento em PDF. É como ler 
jornal na Internet. Por que não procurar uma 
edição mais econômica, com um papel de 
menor custo, menor uso de cores?

• Se possível, enviar o pdf como anexo no 
email, facilita mais que o link.

• Não consigo ler artigos ou livros na INTERNET. 
Se precisar aumentar a anuidade para continu-
ar recebendo pelo correio também aceito.

• Proponho fazer outra enquete: fazer uma ver-
são mais simples e barata do jornal durante 
N meses e, com o dinheiro economizado, in-
vestir num site mais bodoso para a AEITA.

• Sou favorável o envio da edição impressa so-
mente aos associados pagantes da anuidade.

• Pago anuidade parcialmente, mas, se for o caso, 
gostaria de saber qual o valor mínimo da anui-
dade somente para receber, por correio "O Su-
plemento". Pelo sistema PDF no site, creio que 
várias edições escapariam à minha atenção.

• Não existe a opção: Pago e não vejo neces-
sidade de se gastar imprimindo e enviando 
pelo correio.

Oportunidades 

profissionais

Se você está em busca de novas 

oportunidades profissionais, 

consulte o AEITA Online – www.

aeitaonline.com.br/oportunidades
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cARTAs E FARpAs

Carta do Presidente
“Prezado Fernando, parabéns pelo 

trabalho e pela postura firme diante 
de alguns dilemas. Seu esforço e em-
penho estão sendo muito apreciados. 
Diante dos acontecimentos, sou induzi-
do a concluir alguns fatos como certos: 
1. O iteano é uma classe socialmente 
irrelevante (4 mil em 200 milhões), 
nem mesmo entre os CREA o iteano se 
apresenta. Enfim, é um ser "mocado" 
e individualista por natureza, daí a falta 
de retorno às atitudes da AEITA, além 
da carência de voluntários para certas 
ações e de candidatos à sua sucessão. 
Lamentável, mas é a única conclusão a 
que chego. 2. O potencial de união da 
classe, contando com diretores, pre-
sidentes e membros de alta gerência 
das mais variadas organizações (até 
multinacionais), carece de efetividade 
pela baixa articulação entre os mem-
bros, em parte pelas características 
descritas acima. Não sei como mudar 
isso. Lembrando do princípio de Defesa 
calcado na mobilização, a comunidade 
precisa estar consciente para se envol-
ver. Mas também convém ter um (ou 
mais) objetivo(s) bem estabelecido, 
que sirva de estímulo agregador. Talvez, 
aqui resida o cerne da questão: definir 
um objetivo ou propósito com essa ca-
pacidade. Para que se modifique algum 
comportamento, a pessoa precisa, ou 
perceber o risco de permanecer como 
está, ou ver uma grande vantagem em 
se modificar, senão nada muda. Veja 
eu falando como um especialista, sem 
qualquer experiência no assunto. Con-
tudo, é meu senso lógico manifestan-
do-se. Finalmente, reafirmo que aprecio 
seu trabalho, e que não são anormais 
as situações encontradas, portanto, 
nada de surpresas. Felicidades”

Celso G. Macedo (T87)

“Caro Presidente, entendo que a 
AEITA deve, sim, se manifestar poli-
ticamente e, se das 30 respostas re-
cebidas, 95% foram de apoio à carta, 
não há dúvida de que esse posicio-
namento da Diretoria é endossado, 
se não por um número representativo 
de associados, ao menos por aqueles 
que estão ligados na Associação. En-
tretanto, quero deixar registrada minha 
manifestação de discordância quanto 
à atitude da empresa, sem aqui me 
estender em argumentos, e ficando 
consciente de que sou uma das pou-
cas vozes dissonantes. Saudações,”

Irapuan Braga (T78) - "Amostra Grátis"

“Fernando, sugiro que não fique 
frustrado. Os iteanos gostam do ITA e 
se orgulham dele. A AEITA é apreciada 
e também, diria, "gostada". Mas a cul-
tura dos brasileiros não é associativa, 
embora possam, nas necessidades, 
aparecerem e ajudarem. Aprendi ao 
longo da minha vida que nós, os bra-
sileiros, somos assim e quando nos 
dedicamos à Associações ninguém 
usualmente é reconhecido. Fui um dos 
que respondeu. Por que?  Possivel-
mente porque tenha sido Presidente 
da AEITA. Também fiz um artigo e, 
imagine, publiquei na Gazeta Mercantil 
apoiando a EMBRAER. Mesmo sendo 
num jornal, nada recebi de notícias. 
Você reclama de 95%. Eu poderia re-
clamar de 100% de não respostas!!! 
Assim, meu amigo, é assim que fun-
ciona no nosso querido Brasil. Há 
alguns que sempre respondem e, na 
maioria das vezes, nós mesmos não 
respondemos a eles. Perguntei um dia 
a um sueco, pertencente à equipe do 
Prêmio Nobel, por que não há nenhum 
brasileiro que tenha merecido receber 
esse grande prêmio internacional. Ele 

simplesmente me respondeu que nós, 
os brasileiros, somos destruidores de 
herois. Os nossos indicados do pas-
sado, consta que foram derrubados 
pelos próprio compatriotas, desani-
mando as equipes indicadoras para 
os recipientes do prêmio que viessem 
do Brasil. Agora mesmo, veja há um 
importante cargo da ONU (não me 
lembro qual) para o qual o Governo 
Brasileiro, segundo os jornais de hoje, 
rejeita o candidato brasileiro e apoia 
um egípcio!!! É assim mesmo, meu 
caro!!! Um grande abraço e sucesso, 
embora não haja respostas.”

 Ozires Silva (T62)
 

MeMória
“Caros colegas, ajude a publicar 

esta informação histórica iteana no 
"O Suplemento". Já enviei três e-mails 
para a Associação e não obtive res-
posta. Peço juntar esforços nesse 
sentido para que seja publicado. Este é 
um SOS para que seja publicado. É um 
pouco de história do ITA. Vamos  fa-
zer jus a quem merece. Os dados que 
estou enviando, parece-me que estão 

Envie notícias da 

sua Regional para 

aeita@aeita.com.br 

(A/C Ana Paula).

praticamente caindo no esquecimento 
das turmas posteriores.  Seguem as 
informações a serem publicadas:
1) O introdutor no ITA de "Pisei na 
Cova Dela..." foi o saudoso colega 
Acyr Costa Schiavo (T53).
2)  Delio De Oliveira Araujo (T55) foi o 
autor do projeto do emblema do ITA.
3) História: 22/05/1950 foi o dia em que 
chegaram os primeiros alunos (pionei-
ros) no ITA, em S.José dos Campos. 

A intenção de divulgação dos fatos 
importantes nos itens  citados é para 
não cair no esquecimento da história 
do ITA.” Abraços.

Murad Abu Murad (T55)

Resposta: As informações acima 
encontram-se também no wikITA – 
site interativo da AEITA – www.aeita-
online.com.br/wiki

Cartas para esta seção podem ser envia-
das para aeita@aeita.com.br, aos cuida-
dos de Ana Paula Soares

O Suplemento busca anunciantes
Consiga anunciantes para O Suplemento e ganhe 10% de comissão 

sobre o valor de tabela. Informações: aeita@aeita.com.br

Avalanche de Especulações - São 
surpreendentes e espantosas as decla-
rações, assinadas por técnicos, sobre as 
causas do acidente do Voo 447. Poucas 
horas depois do desaparecimento do 
avião alguns “especialistas” já falavam 
em rede nacional de raios “quase - es-
tratosféricos” como uma possível causa 
do acidente. Enquanto isso autoridade 
política (certamente mal assessorada), 
diagnosticava sobre manchas de óleo 
encontradas (que sequer pertenciam a 
avião). O “sensacionalismo técnico” se 
espalha ainda mais em cadeia nacio-
nal a partir da descoberta de um dos 
destroços, quando um “engenheiro ae-
ronáutico”, com impressionante olhar 
clínico, antecipa-se a outros resultados 
de investigação e declara que pode ter 
havido uma ruptura estrutural em voo. 
Isso entre outras versões de explosão, 
terrorismo, computadores defeituosos, 
equipamentos congelados, etc... Nesse 
elenco só faltou (até aqui) quem atribua 
a queda aos OVNI’s.

Versões para venda - Que causas 
meteorológicas, problemas estruturais, 

defeitos de equipamentos, falhas huma-
nas, e terrorismo possam ser hipóteses 
de um processo investigativo abran-
gente, isto não questionamos. Porém, é 
lamentável quando as versões surgem 
para favorecer apenas o mercantilismo 
das manchetes, em detrimento da res-
ponsabilidade com a verdade, ciência e 
profissão. É lamentável ver “técnicos” 
sucumbirem a estas ciladas. Sem os 
resultados de uma investigação, estes 
técnicos estão trocando seus compro-
missos profissionais de investigação 
científica pelo oportunismo das auto-
exposições na mídia, e tornando suas 
próprias profissões, e declarações 
técnicas brasileiras, alvo de um “ridí-
culo internacional”. Tais técnicos não 
atentam também para o dano que suas 
palavras podem trazer aos familiares e 
amigos das vítimas.

Favorecendo o Pânico - E o que di-
zer quanto à segurança de voar? Muitos 
dos futuros passageiros estarão ainda 
mais apavorados ao passar por raios e 
turbulências, desconfiarão das estrutu-
ras, dos equipamentos, do piloto auto-

mático, dos computadores, temerão os 
pilotos a engenharia, etc... Voar passou 
a ser um perigo! Surdez doentia ou pro-
posital? Infelizmente, os profissionais 
verdadeiramente comprometidos com a 
metodologia científica são esquecidos, e 
mesmo quando se pronunciam de forma 
equilibrada, poucas vezes têm suas de-
clarações amplamente divulgadas.

Lembrando aos Iteanos - Como 
Associação de Engenheiros não nos 
cabe policiar consciências, nem in-
vestir contra a mídia, mas o dever de 
lembrar aos nossos associados sobre 
a importância de mantermos o estímulo 
à investigação científica, cuidando para 
que nossa profissão não seja usada 
como munição do sensacionalismo.

Demonstrando ainda seu compro-
misso de seriedade com este importan-
te tema de Segurança de Voo, o www.
aeitaonline.com.br mantém uma seção 
específica sobre o assunto. Estamos 
abertos para contribuições no escopo 
do exposto acima.

Diretoria da AEITA

Nem precisam de Caixa Preta?!

ARTIgO
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AEITA InFORmA

Carta do Presidente AEITA 2008/2009
19 de maio de 2009

Iteana e iteano

Embraer
Escrevi uma carta de apoio à Di-

reção da Embraer. E enviei a todos os 
iteanos e a órgãos da imprensa.

Interessante o que aconteceu.
Dos órgãos da imprensa, nenhum 

retorno para a AEITA, ligaram para o 
ITA. Diria que a repercussão na mídia 
foi mínima ou inexistente.

Cerca de trinta iteanos se manifes-
taram, sendo 95% a favor da carta. E 
algumas respostas positivas chegaram 
em meia hora após sua divulgação!

Recebi apoio de não iteanos. Até por 
telefone. Pessoas que me conheciam e 
pessoas que não me conheciam.

Houve manifestações de que deverí-
amos, AEITA, assumir posições como a 
que fizemos. Surpresa nossa, pois tem 
sido de nossa tradição e cultura não fa-
zermos este tipo de manifestação.

Era para mim um dogma: a AEITA 
não assume posições políticas, res-
tringe-se ao iteano e ITA.

Como estamos falando de cerca 
de trinta manifestações, não quer dizer 
muita coisa. É um número pouco ex-
pressivo quando consideramos o uni-
verso de iteanos, coisa de quatro mil.

Oportunidades no AEITAOnline
Há um iteano que alimenta muito 

nosso banco de dados de oportunida-
des. É quase semanal! Faz através da 

ITA-net, copiando a AEITA. Surpreen-
de-me. Respeito sua privacidade e não 
declaro seu nome. Talvez devesse.

Qual tem sido o resultado não te-
mos como avaliar. Não temos notícia 
se algum iteano já se aproveitou da 
oportunidade. Espero que continue 
com seu belo trabalho de apoio à nos-
sa comunidade.

Sucessão
Colocamos anúncio no último O 

Suplemento procurando candidatos. 
Idéia do O Culpado, o Tomás.

A experiência como presidente é 
muito positiva. Tive contatos com mui-
tas pessoas interessantes. Pedro John, 
O Tacape, tem a mesma opinião. (O 
Tacape é diretamente responsável pela 
carta de apoio à Embraer. Fez-me mar-
cação cerrada e fez o esboço inicial.)

Como passar esta impressão para 
os que virão? Como convencê-los de 
que vale a pena pertencer à Diretoria 
da AEITA?

Que é importante a renovação, san-
gue novo, novas idéias e por aí vai.

Crise
Estamos indo bem. Mantivemos a 

receita. Preocupamo-nos em diminuir 
nossos custos. Fizemos pesquisa para 
diminuir o envio do O Suplemento.

Mais um dogma pessoal que se 
foi. Afirmei várias vezes que não dei-
xaria de imprimir o O Suplemento. 
Iremos reduzir sua tiragem. Receberão 
os sócios que declararam que querem 
continuar recebendo o impresso. Os 
demais poderão ter acesso no nosso 
site.

wikITA
Outro iteano consegue atualizar e 

descobrir erros nos cadastros do wi-
kITA.

Como consegue não sei e tem mi-
nha admiração e espanto!

Respeito sua privacidade e não de-
claro seu nome. Talvez devesse.

Tem ajudado muito a AEITA a con-
sertar seu próprio cadastro.

O wikITA é uma surpresa. Parti-
cipamos da manifestação de filha de 
iteano de amor ao pai e relatando o 
amor dele pelo ITA. Um belo toque de 
emoção.

Pessoas atualizam e dão notícias. 
Prêmios, novidades, falecimentos e 
por aí vai.

As turmas
Que me perdoe o Waldecy Gonçal-

ves, T60. Cito seu esforço em atualizar 
o cadastro de sua turma. Tivemos al-
guns percalços e hoje ele nos ajuda e 
nós o ajudamos. Afirma que todos de 
sua turma podem ser localizados. Pode 
ser por telefone, endereço ou e-mail.

Agora também se interessou pelo 
wikITA. O que virá não sei.

E sugeriu que cada turma tivesse 
um contato com a AEITA para atualizar 
o cadastro. Serei responsável pela mi-
nha turma - 59. 

Alguém se dispõe a ser este tipo 
de contato para sua turma?

Interesse pelo profissional for-
mado no ITA

Há este interesse. Profissional de 
Recrutamento pediu o livro Histórias 
para Contar de forma correta. Não re-
cebeu o livro.

O MRE, Ministério das Relações 
Exteriores, quis fazer um trabalho com 
os iteanos que estão no exterior. Pe-
diram nosso banco de dados, não o 
cedemos.

A preocupação do iteano com sua 
privacidade é enorme. Parece-me além 
da conta. Acabamos nos isolando.

FCMF
Fui à assembléia anual da Funda-

ção. Trabalho muito brilhante sendo 
feito. Cria da AEITA na gestão do Car-
los Rocha. (Juntou-se ao Tacape na 
carta da Embraer. Dupla dinâmica! Sa-
bem sutilmente fazer pressão de trator 
gigante.)

Passaram por duas auditorias ex-
ternas com louvor. Uma da Receita 
Federal. Outra da FINEP.

Ninguém ainda contou a história 
de como gerir uma Fundação sendo 
corretos, legal e contabilmente irrepre-
ensíveis. Existe a DC, na prática. Con-
venhamos que no Brasil é algo difícil. 
Quase milagroso.

Os mais novos
O Luciano Lampi, um dos conse-

lheiros da FCMF, fez observação muito 
correta:

“Nós, da FCMF e da AEITA, esta-
mos falhando em não conseguir trazer 
os mais novos para se juntar a nós”.

Pode não ser exata, mas a idéia é 
essa. Aceito e concordo com a colo-
cação do Lampi.

Há alguns pequenos sinais que 
mostram que estamos conseguindo 
atrair e buscar alguns mais jovens.

Na Assembléia de 2008, estiveram 
presentes e se apresentaram a AASD 
e a ITA Jr.

Já fomos procurados pelo CASD, 
Aerodesign, Casdvest e por aí vai.

Entregamos o O Suplemento às 
turmas dos últimos anos.

Abrimos a possibilidade de usa-
rem nossos meios de comunicação: O 
Suplemento e AEITA Informa.

Um pouco de frustração
A cooperação é pequena.
Pedimos que houvesse um iteano 

para nos ajudar sendo o nosso con-
tato com os alunos. Uma AEITA junto 
aos alunos. Um Gerente AEITA H8. 
Ninguém apareceu.

Gostaríamos que um iteano se 
oferecesse para nos ajudar e rever 
nossas instalações de computadores, 
rede, Internet etc..

Não apareceram, ainda, candidatos 
para a nossa sucessão. Estamos de 
saída eu, o Tomas e o Carlos Roberto 
Teixeira Neto. Estes confirmados.

E uma grande frustração é a par-
ticipação mínima, e sectária, no plano 
de alterarmos nosso estatuto. Coloca-
mos na Rede AEITA Amigos, ITA-net e 
por aí vai.

Talvez a solução seja reunir um 
grupo pequeno que fará o trabalho para 
que se possa apresentar uma proposta 
de alteração de estatuto aos iteanos e 
votar na Assembléia de Outubro.

Finalizando (plagiando o fim da 
primeira carta do Presidente de 06 
01 2008)

Sei que há inúmeras listas de tur-
mas. Peço que mandem esta carta 
para suas turmas. E avisem que meu 
e-mail é o fercouza@globo.com. Crí-
ticas, sugestões, novas idéias são pe-
didas e bem vindas....

Preciso e vou querer o apoio de 
todos...

Seremos transparentes. Temos que 
trabalhar bem. Gostaria de manter um 
esquema de comunicação constante 
com todos. Nós iteanos precisamos 
fazer por merecer uma AEITA ótima.

É isso aí.

Fernando Coelho de Souza
Presidente AEITA 2008 / 2009

Presidente de associação para 
2010-2011, com disposição para 

aturar críticas 
e sugestões mirabolantes.

 
PRé-REquIsITo:
ser iteano em dia
com a anuidade

 

DEsEJáVEL, 
MAs não ELIMInATóRIo:

mais de 10 e menos de 
40 anos de formado 

 

REMunERAção:
satisfação em prestar serviço a 

4500 associados e ao ITA
 

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

o suplemento - Depois de se for-
mar, em 82, onde você foi trabalhar?

Reinaldo Alvarenga Bergamaschi - 
Eu me formei em dezembro de 82 e já 
em janeiro de 83 fui para Eindhoven, 
na Holanda, fazer mestrado no Philips 
International Institute (PII), onde traba-
lhei com projeto de circuitos integra-
dos. Acabei o mestrado em maio de 
84 e voltei ao Brasil para trabalhar na 
ITAUCOM, que na época desenvolvia 
circuitos integrados. Fiquei um ano 
na ITAUCOM e em setembro de 85 fui 
para a Universidade de Southampton, 
Inglaterra, fazer doutorado. Acabei 
o PhD em fevereiro de 89 e fui dire-
to para o laboratório de pesquisas da 
IBM em Yorktown Heights, NY.

O Suplemento - Que atividades 
desenvolveu na IBM americana?

Bergamaschi - Na IBM eu trabalhei 
com pesquisas em “Computer-Aided 
Design”, isto é, desenvolvi algoritmos 
e ferramentas de software para projeto 
de circuitos integrados.

O Suplemento -  Como se deu a 
sua volta ao Brasil depois de 19 anos 
morando nos Estados unidos? Por 
que decidiu voltar?

Bergamaschi - Eu resolvi voltar por 
duas razões principais: uma pessoal e 
uma profissional. Na parte pessoal, eu 
queria que minha família experimen-
tasse um pouco da cultura brasileira, 
aprendesse a língua, e que ficássemos 
um pouco mais perto dos demais fami-
liares. Na parte profissional, eu queria 

De volta prá casa

desenvolver um trabalho diferente e 
instalar uma empresa – e achei mais 
oportuno abrir a companhia no Brasil, 
onde os custos de desenvolvimento 
são bem mais baixos do que nos EUA.

O Suplemento - Que atividades 
tem desenvolvido nessa sua nova 
fase profissional?

Bergamaschi - Eu comecei uma 
empresa chamada CiteSpace, que 
está incubada no Softex da Unicamp. 
A CiteSpace desenvolve um portal na 
Internet que chamamos de “Innova-
tion Space”, que permite aos usuários 
achar e usar informações técnicas 
relevantes para o desenvolvimento de 
produtos e serviços inovadores dentro 
de suas empresas. Este “Innovation 
Space” contém algoritmos de busca, 
extração e ranqueamento de informa-
ções científicas, como artigos científi-
cos, relatórios, patentes etc, acoplado 
a um ambiente de rede social que per-
mite aos usuários interagir uns com os 
outros, postar comentários, desenvol-
ver comunidades científicas online e/
ou centradas em projetos específicos. 
O portal será em inglês e estará dispo-
nível principalmente nos EUA e Europa. 
No momento estamos na fase de de-
senvolvimento do produto e captação 
de investimentos. Além da CiteSpace, 
eu sou também professor visitante do 
Instituto de Computação da Unicamp.

O Suplemento - No Brasil existe 
a crítica de que a pesquisa acadêmi-
ca deveria caminhar mais próxima 

e articulada com as necessidades 
da indústria, do mercado. Algumas 
empresas mantêm, inclusive, seus 
próprios institutos de pesquisa. 
Como você vê essa questão aqui e 
no exterior?

Bergamaschi - No exterior gran-
des empresas mantêm grupos ativos 
de P&D, mesmo que não tenham um 
laboratório somente para pesquisas, 
como a IBM, Microsoft e outras. Há 
uma conscientização muito maior da 
parte dos dirigentes de que o futuro da 
empresa (qualquer que ela seja) depen-
de primordialmente da sua capacidade 
de inovar. No Brasil ainda existe muito 
a ideia de se obter a tecnologia lá fora 
e vendê-la aqui (com várias exceções, 
é claro). Quanto à pouca aproxima-
ção entre a pesquisa acadêmica e as 
necessidades da indústria no Brasil – 
acredito que as duas partes estejam 
em falha. A indústria deve buscar mais 
a universidade e vice-versa também. 
Ainda assim, eu acredito muito que a 
melhor maneira de se transferir a pes-
quisa para a indústria é transferir as 
mentes, ou seja a indústria deve recru-
tar os pesquisadores recém saídos de 
mestrados e doutorados, e permitir que 
eles desenvolvam coisas inovadoras 
dentro das empresas.

O Suplemento - Você acha que o 
ITA, de onde saíram os engenheiros 
que criaram a Embraer, poderia vir 
a ser um modelo de integração em-
presa-universidade, adequando sua 

proposta curricular e sua estrutura 
física (laboratórios) para isso?

Bergamaschi - O ITA é uma es-
cola privilegiada por poder atrair os 
melhores alunos de todo o Brasil 
(assim como estes alunos também 
são privilegiados em poder cursar o 
ITA). Não penso que a estrutura físi-
ca tenha que ser mudada para facilitar 
uma integração maior entre empresa e 
universidade, mas sim, a escola pode 
desenvolver programas especiais de 
cooperação com indústrias. A escola 
pode desenvolver um portfolio de pes-
quisa centrado nos seus pontos fortes 
e ir atrás das indústrias para tentar 
entrar em acordos de cooperação em 
projetos conjuntos. Eu sei bem que 
isso não é fácil – quando eu estava 
na IBM nós interagíamos com várias 
universidades e somente alguns proje-
tos realmente casavam os interesses 
das duas partes. Mas esse ainda é 
um modelo que funciona. Da mesma 
maneira, a indústria deve ir atrás da 
universidade com suas necessidades 
tanto técnicas como para recrutamen-
to, e assim tentar fechar o ciclo. Acho 
também que a colocação de professo-
res nas indústrias (por períodos limi-
tados, como sabáticos) pode ajudar 
muito nessa cooperação.

A Biblioteca do ITA acaba de implantar um 
avançado Sistema de Arquivos Deslizantes Ele-
troeletrônicos. As atividades necessárias para 
disponibilizar o novo sistema, numa área total de 
cerca de 330 m2, tiveram início em outubro do 
ano passado. Foram instalados 76 módulos de 
arquivos, com capacidade de armazenamento de 
4.553 metros lineares de publicações, que serão 
monitorados em tempo real. 

A Divisão de Informação e Documentação do 
ITA, através de sua Biblioteca, criada em 1950, é 
responsável por um acervo bibliográfico técnico-
científico especializado em Ciência e Tecnologia, 
com ênfase no setor aeroespacial, totalizando 
238.500 volumes de publicações (livros, perió-
dicos, microfichas, fitas de vídeos, cd’s, dvd’s, 
relatórios, normas, entre outros).

Entre as vantagens proporcionadas por essa 

nova estrutura, que permite concentrar a maior 
parte do acervo bibliográfico numa mesma área, 
de forma otimizada, destaca-se a importância de 
novamente reunir a Coleção Retrospectiva Espe-
cializada — publicações de 1950 a 1980 —, que 
estava alocada fora do campus. Um diferencial 
inovador é o acesso ao Sistema pelo próprio 
usuário, garantindo consultas e pesquisas ime-
diatas.

Biblioteca do ITA tem novo sistema de arquivos

O livro Histórias para Contar... edição 2007-2009 registra 211 iteanos residentes no exterior, 
em 29 países diferentes. São comuns os casos de engenheiros contratados por empresas 

estrangeiras logo após a formatura. Poucos são aqueles que retornam à terra natal. Por 
isso, o colega João Alexandre Sartorelli (T82) sugeriu a entrevista com Reinaldo Alvarenga 

Bergamaschi (T82), que depois de 19 anos morando nos Estados Unidos, decidiu começar uma 
empresa no Brasil. “É um caso raro de um "cérebro" super capacitado que retorna ao país ainda 
em fase produtiva, além de ser uma combinação rara de pesquisador e empreendedor”, afirmou 

Sartorelli. Leia a entrevista concedida por Reinaldo Bergamaschi a O Suplemento:

Interessados em saber mais sobre a 
CiteSpace devem entrar em contato 

com Reinaldo Bergamaschi no e-mail 
rberga@citespace.com

Reinaldo 
Bergamaschi 

(T82)
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InOvAçãO

Iteano apresenta invento 
em programa de TV

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

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

 
PRé-REquIsITo:
ser iteano em dia 
com a anuidade 

 

DEsEJáVEL:
residente em SJCampos

REMunERAção:
seguir preceitos da DC

 
Inscrições abertas pelo e-mail 

aeita@aeita.com.br

PROCURA-SE

O programa do Faustão do dia 31 
de maio foi especial para a comuni-
dade iteana. No quadro Domingão da 
Invenção, o colega Mateus Frois Santa 
Catarina (T01) apresentou o Pack Boat 
(Barco Portátil), um barco que vira 
mochila, ou vice-versa.

A votação pela Internet do melhor 
dos três inventos apresentados no 
programa registrou 62% das preferên-
cias para a “Mochila Barco”, levando 
o projeto para a final. O invento vence-
dor - um “braço” artificial para limpar 
vidros de janela de edifícios - foi divul-
gado no domingo (dia 14/06) durante 
o programa. 

O invento de Mateus ganhou o prê-
mio de melhor trabalho na 7ª Edição 
do Prêmio ALCOA de Inovação em 
Alumínio, em dezembro de 2008, na 
Categoria Produtos e Aplicações, mo-
dalidade profissional, com o projeto 
“BARCO PORTÁTIL MOVIDO A PEDAL”, 
de acordo com a patente PI0704432-1 
e PCT/BR 2009/000036.

A oportunidade de participar do 
programa de TV surgiu por coincidên-
cia. “No ano passado eu e minha espo-
sa estávamos utilizando o Barco Portá-
til (“Mochila Barco”) na Lagoa Rodrigo 
de Freitas e uma pessoa que estava no 
local gostou muito do invento e sugeriu 

que eu participasse com o barco no 
Programa do Faustão, no quadro dos 
inventores. Coincidentemente, esta 
pessoa trabalha na Rede Globo como 
administrador do programa Domingão 
do Faustão”, lembra Mateus.

Antes de projetar o Barco Portátil, 
Mateus já havia feito outro barco a pe-
dal, concluído em 2005, o qual possui 
hidrofólios (asas submersas) que sus-
tentam a embarcação a partir de uma 
certa velocidade. Ele participou de duas 
competições de barcos movidos a pro-
pulsão humana com este projeto, sendo 
que em 2007, na competição mundial 
ocorrida na Alemanha, obteve a primeira 
colocação na prova de velocidade (100 
metros) e a segunda colocação na prova 
de longa distância (10 quilômetros), fato 
que demonstra a eficiência da embarca-
ção. “Utilizei os conhecimentos adqui-
ridos nestas provas para desenvolver o 
barco portátil, um produto direcionado 
ao mercado”, conta. “Inicialmente fiz 
uma pesquisa na Internet e verifiquei 
que não existia um produto deste tipo 
no mercado mundial. Encontrei uma 
oportunidade em potencial. A partir daí, 
coloquei as condições que o produto 
precisa atender (leveza, fácil operação, 
robustez, eficiência, segurança, caber 
no porta-malas, baixo custo etc) e co-
mecei a criar”.

O projeto foi finalizado em 2007 e 

Quando aluno, Mateus Frois Santa 
Catarina participou da Equipe de Aero-
design do ITA, como capitão da equipe 
Aerolovers. Já nesta época, estava sem-
pre acompanhado de Izabelle Soares 
(T03), que conheceu quando estava no 
40 ano. Ela era então uma bixete do 20 
ano. “Tudo começou com uma troca de 
olhares, depois uma troca de e-mails, 
que culminou num romântico passeio 
de bicicleta pelo CTA”, lembra Izabelle.

Daí para frente, não se largaram 
mais. Ficaram noivos no dia da forma-
tura dele e casaram em 2004. Parti-
cipam juntos de várias competições, 
por terra ou por água. São Oficiais da 
Aeronáutica e trabalham na área de 

casal se conheceu no ITA

Aerolovers de verdade!

da é predominantemente masculino? 
Fácil, diz ela. “Fiz muitas amizades 
que mantenho até hoje. Nunca percebi 
qualquer afastamento entre os alunos 
e as alunas. Pelo contrário, sempre 
houve um ótimo entrosamento”.

Quem pensa que esse é um caso 
único de casal iteano, se engana. 
Mateus e Izabelle citam outros, para 
mostrar aos veteranos que essa é uma 
realidade à qual aqueles que viveram 
cinco anos convivendo apenas com 
o mesmo sexo terão que se acostu-
mar. Que o digam Cristiane e Fernan-
do (ambos T03), Nayara (T04) e Luiz 
(T03), Denise (T03) e Areal, Thais e 
Perin (ambos T01)!

manutenção de aeronaves.
Como foi para Izabelle frequentar 

uma faculdade onde o ambiente ain-

em seguida foi feito o depósito da pa-
tente. “Ano passado confeccionei um 
protótipo na oficina que eu mantenho 
e estou muito feliz com o resultado. 
Se o produto será ou não bem aceito, 
somente o mercado poderá responder. 
Esse é o risco inerente ao desenvolvi-
mento de qualquer produto inovador”, 
diz Mateus. Até a aparição no Progra-
ma do Faustão, nenhuma empresa ha-
via manifestado interesse em produzir 
o barco comercialmente.

Veja vídeos sobre o invento:
• Programa que mostrou o invento 
do Mateus:
http://tvglobo.domingaodofaustao.
globo.com/domingao-da-invencao/

• PackBoat-movido a pedal (lagoa)
http://www.youtube.com/
watch?v=dRMp9htU2YA

Barco mochila em 
operação. O aparato 
pesa cerca de 15 kg

Barco mochila em 
operação. O aparato 
pesa cerca de 15 kg

Iteano apresenta invento 
em programa de TV

• PackBoat - Prêmio ALcoA 2008
http://www.youtube.com/
watch?v=do6zashiD_E
 



ITA InFORmA

Iteano apresenta invento 
em programa de TV

A Petrobras ini-
ciou em maio o 
primeiro teste de 
longa duração 

para exploração de óleo da camada do 
pré-sal no campo de Tupi, na Bacia de 
Campos. O navio-plataforma FPSO BW 
Cidade de São Vicente ficará ancorado a 
290 quilômetros da costa, extraindo 14 
mil barris de petróleo por dia, durante 15 
meses, de um poço aproximadamente 6 
mil metros abaixo da superfície. O ex-
perimento servirá para estudar as con-
dições reais de produção petrolífera em 
águas ultraprofundas do pré-sal.

Em terra, pesquisadores de várias 
instituições trabalham para montar uma 
das maiores redes de computação do 
mundo, capaz de reproduzir em um am-
biente virtual científico as condições ex-
tremas de trabalho a que as plataformas 
oceânicas serão submetidas no futuro. 
Coisas como ondas gigantes, tempesta-
des, correntes marítimas, temperaturas 
extremas, pressões capazes de esma-
gar uma bola de basquete e - talvez o 
maior desafio de todos - uma camada 
de 2 km de rocha salina que adora sufo-
car brocas e tubulações.

Para ter qualquer chance de sobre-
vivência nessas condições em alto-mar, 
toda a infraestrutura petrolífera do pré-
sal terá de passar ilesa, antes, por elas 
nos computadores e tanques de provas 

ITA dará apoio à exploração em águas do pré-sal
dos cientistas em terra firme. É para 
isso que está sendo criada a Rede Gali-
leu, um consórcio de cinco laboratórios 
acadêmicos, financiados pela Petrobrás 
e conectados por uma rede de compu-
tadores com capacidade para realizar 
180 trilhões de operações por segundo 
(teraflops).

O projeto Galileu é, na prática, a 
construção de uma rede temática de 
computação Científica e Visualização 
que vem sendo desenvolvida pela Petro-
bras em parceria com as universidades 
para pesquisa e desenvolvimento de 
Simuladores em Mecânica Computacio-
nal com desempenho em tera-escala e 
medido em TFlop/s (1 Teraflop por se-
gundo). Portanto, uma aplicação de alta 
performance, de um grande cluster com 
3.600 processadores, 14.400 cores.

Entre os resultados esperados para 
a Rede Galileu estão dotar a Petrobras 
de software de altíssima complexidade 
para análise estrutural e de engenharia 
dos campos de produção; aumentar a 
resolução espaço/temporal das simula-
ções aplicadas a diversas áreas, como 
off-shore, sistemas petrolíferos e enge-
nharia de reservatórios; desenvolver al-
goritmos inovadores para modelagem, 
simulação ou otimização; explorar novas 
técnicas computacionais inviáveis até 
aqui devido às limitações de  hardware; 
e adaptar códigos que funcionam hoje 

com MPI com implementações mais 
eficientes.

"São condições muito desafiadoras, 
que nunca foram simuladas antes", diz o 
professor Kazuo Nishimoto, do Departa-
mento de Engenharia Naval e Oceânica 
da Escola Politécnica da Universidade 
de São Paulo (USP). Ele é o coordena-
dor do atual Tanque de Provas Numérico 
(TPN) da instituição, que opera com um 
cluster de 2 teraflops, num espaço físi-
co de 300 metros quadrados. Graças ao 
projeto Galileu, o laboratório será trans-
ferido ainda neste ano para um novo 
prédio de 1.800 m2, turbinado com um 
cluster de 25 teraflops - e capacidade 
para chegar a 55 teraflops.

A rede toda, quando estiver ope-
rando em capacidade máxima, terá ca-
libre computacional para processar até 
180 teraflops de informação. Segundo 
Nishimoto, é o maior grid desse tipo no 
Brasil, e um dos maiores no mundo. Os 
outros nós do consórcio são o Institu-
to Tecnológico de Aeronáutica (ITA), a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe/UFRJ), a Pontifícia Universidade 
Católica do Rio (PUC-Rio) e a Universi-
dade Federal de Alagoas (Ufal). O plano 
é que os laboratórios que estejam em 
fase final de construção sejam inaugu-
rados em outubro. Outras nove institui-
ções participam como “subsatélites” da 
rede.

Segundo Nishimoto, é o maior grid 
desse tipo no Brasil, e um dos maiores 
no mundo. Os outros nós do consórcio 
são o Instituto Tecnológico de Aeronáu-
tica (ITA), a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (Coppe/UFRJ), a Pontifícia 
Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) 
e a Universidade Federal de Alagoas 
(Ufal). O plano é que os cinco labora-
tórios sejam inaugurados em outubro, 
100% operacionais. Outras nove insti-
tuições participam como "subsatélites" 
da rede.

Cada núcleo da rede terá um foco 
de trabalho diferenciado, determinado 
pela especialidade de suas equipes. “O 
ITA deverá ter uma atuação semelhante 
às demais instituições da Rede Galileu, 
provendo capacidade computacional 
massiva para o trabalho conjunto com 
os demais nós e focando sua atuação 
na área de simulação numérica de es-
coamentos ou CFD (Computational Fluid 
Dynamics)”, explica o professor titular 
Marcelo J.S. de Lemos, coordenador do 
projeto no ITA e representante da Rede 
Temática de Computação Científica e Vi-
sualização junto à Petrobrás. As ativida-
des serão realizadas principalmente por 
bolsistas e alunos de pós-graduação e 
graduação do Instituto.

Fonte: O Estado de S. Paulo e ITA

Iteano apresenta invento 
em programa de TV
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PROCURA-SE

A Mostra de Tecnologias Sustentá-
veis, realizada de 16 a 18 de junho em 
São Paulo, apresentou este ano um 
projeto de grande utilidade em tempos 
de preservação ambiental. O Sistema 
para Monitoramento Remoto do Con-
sumo de Água, desenvolvido pelo ITA, 
foi selecionado para o evento, promo-
vido pelo Instituto Ethos, junto com 39 
outros trabalhos, de um total de 227 
inscritos.

Subsidiado pela Financiadora de 
Estudos e Projetos (Finep), o sistema 
tem a coordenação do Prof. Wilson 
Cabral de Sousa Júnior (Divisão de 
Engenharia Civil), com a participação 
do Prof. Wagner Chiepa e do mestran-
do Andrei Salomão, ambos da Divisão 

de Engenharia Eletrônica. A tecnolo-
gia, que já tem patenteamento requeri-
do, se insere no âmbito do projeto Hi-
droaer, e compreende um dispositivo 
de transmissão e recepção de dados 
que utiliza um padrão de comunicação 
sem fio. 

O sistema opera a partir de dispo-
sitivos acoplados a hidrômetros em 
rede e envia sinais a um coordenador 
remoto, que processa e armazena os 
dados de consumo de água. Um pro-
grama de computador faz a leitura e 
disponibiliza as informações de con-
sumo aos usuários, as quais podem 
ser acessadas via Internet. 

O caráter inovador está associado 
ao seu baixo custo, comparado aos 
mecanismos comerciais disponíveis, 
e alta resolução temporal – envio de 
dados em tempo quase real, limitado 
apenas pela vida útil das baterias. 
Wilson Cabral destaca que “a aplica-
ção é ideal para o controle do con-
sumo de água em grandes plantas 
industriais ou edifícios públicos, com 

conrado Engel (T80) é o novo presidente do hsBc
O iteano Conrado Engel (T80) é o 

novo presidente e CEO do HSBC Bank 
Brasil. O empresário substitui Shaun 
Wallis nomeado recentemente para 
novo cargo na diretoria do HSBC em 
Hong Kong. Desde janeiro de 2007, 
Conrado Engel é responsável pela área 
de varejo bancário das operações do 
HSBC na Ásia e Oceania, englobando 
19 países.  Antes de assumir essa po-
sição em Hong Kong, Conrado foi dire-

grande consumo deste recurso natu-
ral”. E complementa: “a boa resolu-
ção temporal permite ação rápida na 
verificação e proposta de solução de 
vazamentos e pontos de desperdício 
de água”.

A partir da exigência legal de me-
dição individual do consumo de água 
nos edifícios (conforme prevê algumas 
legislações municipais e estaduais), a 
tecnologia apresenta um diferencial 
como solução para adequação da 
medição em prédios novos e antigos, 
por exigir uma menor intervenção nas 
edificações.

“O sistema pode atender a diver-
sas aplicações, com adaptações caso 
a caso. No caso de uma indústria, os 
responsáveis pela gestão é que teriam 
acesso aos medidores de consumo 
de água. No caso de um condomínio, 
seriam os usuários”, explica o pro-
fessor. Como o dispositivo desenvol-
vido funciona sempre acoplado a um 
hidrômetro, no caso de utilização em 
um condomínio, cada apartamento 

terá que ter seu hidrômetro instalado 
para que seja possível montar a rede 
de monitoramento.

Segundo o Prof. Wilson, já houve 
contato de empresas interessadas em 
comercializar o produto. Porém, existe 
a possibilidade de se montar uma em-
presa em uma incubadora, para explo-
rar comercialmente a tecnologia. 

Projeto hidroaer
O Hidroaer, coordenado pelo 

Prof. Wilson Cabral de Sousa Júnior, 
é uma iniciativa de uso eficiente da 
água a partir de novas tecnologias 
para a gestão e o reuso, aplicadas a 
uma planta aeroportuária. O projeto 
envolve divisões acadêmicas do ITA – 
Divisões de Engenharia Civil e de En-
genharia Eletrônica – além de contar 
com a participação de profissionais da 
Universidade de São Paulo (USP), Uni-
versidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), Liceu de Artes e Ofícios (LAO) 
e Instituto de Ciências Aplicadas do 
Vale do Paraíba (ICAVP).

Michal Gartenkraut (T69)

O ex-reitor do ITA Mi-
chal Gartenkraut (T69) 
assumiu em maio a dire-
toria geral da Associação 
Brasileira de Tecnologia 
de Luz Síncrotron (AB-
TLuS). Doutor pela Uni-
versidade de Stanford, 
nos Estados Unidos, Mi-
chal foi presidente execu-
tivo da Fundação Nacional 
de Qualidade e membro do Conselho 
Científico do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE/MCT). 

Michal Gartenkraut (T69) assume diretoria da ABTLus
A Associação Bra-

sileira de Tecnologia 
de Luz Síncrotron foi 
qualificada como Or-
ganização Social em 
1997. Desde 1998, é 
responsável por gerir 
o Laboratório Nacio-
nal de Luz Síncroton 
para o Ministério da 
Ciência e Tecnologia 

(MCT) e o CNPq, mediante um con-
trato de gestão. 

Único centro da América Latina a 

contar com uma Fonte de Luz Síncro-
tron, o LNLS possibilita a realização 
de pesquisas de fronteira em escala 
atômica em áreas como química, fí-
sica, engenharia de materiais, meio 
ambiente e ciências da vida. 

Em 2008, a Associação passou a 
operar o Centro de Ciência e Tecnologia 
do Bioetanol (CTBE), instituição criada 
com o objetivo de manter o Brasil na 
liderança da produção sustentável de 
etanol de cana-de-açúcar, unindo valo-
res competitivos a todas as etapas da 
cadeia produtiva deste combustível. 

Conrado Engel (T80)

tor-executivo do HSBC Bank Brasil.
Catarinense, Conrado tem mais 

de 27 anos de experiência no setor 
financeiro, tendo trabalhado no Citi-
bank, Banco Nacional e Unibanco.  Em 
1998, entrou na Losango, a maior em-
presa de financiamento ao consumo 
do Brasil, como presidente.  Chegou 
ao Grupo HSBC com a aquisição da 
Losango pelo HSBC Brasil , em outu-
bro de 2003.

Vem aí mais 

um Sábado 

das Origens

24/10
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REspOnsAbILIDADE sOcIAL

O bom desempenho dos alunos 
do Colégio Engenheiro Juarez Wan-
derley no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2008, conferiu à insti-
tuição, concebida e mantida pela Em-
braer por meio do Instituto Embraer 
de Educação e Pesquisa, o primeiro 
lugar no Estado de São Paulo. No 
ranking nacional, o Colégio figura 
entre as dez melhores escolas do 
país, classificando-se em oitavo lu-
gar. “O excelente resultado obtido por 
nossos alunos constitui motivo de 
orgulho para todos nós da Embraer 
e demonstra o grande potencial des-
tes jovens”, diz Pedro Ferraz, Diretor 
do Instituto Embraer de Educação e 
Pesquisa. “Todos os alunos do colé-
gio são provenientes da rede pública 
de ensino e acreditamos firmemente 
que a educação é o principal caminho 
para o desenvolvimento do país e um 
futuro digno às pessoas.”

Os alunos do Colégio Engenheiro 
Juarez Wanderley são admitidos por 
concurso e, para serem elegíveis, 
devem ter cursado as últimas quatro 
séries do Ensino Fundamental na rede 
pública de ensino. A concorrência é 
grande, com a relação de candidatos 
por vaga chegando a 25 para cada 
uma das 200 vagas oferecidas.

Desde que foi criado, em 2002, 
a escola tem se mostrado uma ins-
tituição de ensino modelo em todo o 
país. Nos exames de 2006 e 2007 do 
Enem, foi classificada entre as quatro 
melhores do Estado de São Paulo e 
as 25 primeiras do Brasil e, em 2008, 
100% dos seus alunos foram aprova-

Colégio da Embraer é 
10 lugar no Estado de SP

Instituição também melhora o desempenho geral e obtém oitavo lugar no Brasil

dos nos vestibulares.
O Enem (www.enem.inep.gov.br) 

foi criado em 1998 pelo Ministério da 
Educação com o objetivo de avaliar 
o desempenho dos estudantes brasi-
leiros da rede pública e particular no 
último ano do Ensino Médio. Os resul-
tados começaram a ser divulgados em 
2006. A avaliação leva em conta as 
notas obtidas pelos alunos na prova 
objetiva e na redação, além de um co-
eficiente de correção de participação 
relativo a cada escola.

Período integral
O Colégio Engenheiro Juarez Wan-

derley foi criado em 2002 e é mantido 
pela Embraer por meio do Instituto Em-
braer de Educação e Pesquisa. Loca-
lizada na Unidade Eugênio de Melo da 
Embraer, em São José dos Campos, 
Estado de São Paulo, a instituição ofe-
rece jornada escolar diária de 10 horas 
a 600 alunos distribuídos nas três sé-
ries do Ensino Médio, com um total de 
6 mil horas-aula ministradas durante o 
curso. Todos recebem, gratuitamente, 
ensino, alimentação no local, uniforme, 
transporte e material didático.

A Embraer investe mensalmente 
cerca de 1.100 reais/aluno para o cus-
teio de todas as despesas. Estima-se 
que os custos somente da parte esco-
lar em período integral fique em torno 
de 800 reais. A mensalidade de uma 
escola particular em São Paulo pode 
chegar ao dobro desse valor.

Preparo para a universidade
Além do currículo acadêmico de 

Instituto mantém outros projetos
Fundado em maio de 2001, o Instituto Embraer de Educação e Pes-

quisa constitui-se no braço social da Embraer.
Os projetos do Instituto têm compromisso primordial com a qualidade 

e idealmente suas ações são de natureza transformadora, inovadora, in-
dutora, abrangente e auto-sustentável. O Instituto procura sempre atender 
àquilo que as comunidades veem como prioridade. Os resultados desse 
trabalho também são avaliados de acordo com indicadores reconhecidos 
pelas entidades da área social. 

Dentre os projetos ativos, destacam-se:
curso de Inclusão Digital e cidadania - com duração de 7 meses, 

atende cerca de 25 alunos da rede pública de ensino. Seus principais objeti-
vos são capacitar os alunos para o conhecimento e técnicas de informática 
e cidadania e oferecer uma alternativa de profissionalização visando o aper-
feiçoamento e a inserção do aluno no mercado de trabalho. O conteúdo téc-
nico inclui conhecimentos de Windows, Word, Excel, Powerpoint, Access e 
Internet. Todo o conteúdo é desenvolvido por um coordenador e instrutores 
voluntários da Embraer, que são previamente orientados pelo CDI. 

Programa Miniempresa - parceria entre o Instituto Embraer, a Prefeitu-
ra de São José dos Campos e a Associação Junior Achievement do Estado 
de São Paulo, tem como principal objetivo estimular o espírito empreen-
dedor do jovem. Participam alunos da 8ª série do ensino fundamental de 
escolas municipais de São José dos Campos. Cada grupo compõe uma 
empresa, e todos os seus integrantes têm a missão de: escolher o produto 
a ser desenvolvido, dar nome à empresa, fabricar o produto e vendê-lo.

Programa Parceria Social - conta com o trabalho voluntário dos em-
pregados. A idéia é formar grupos de empregados para atuarem como 
agentes sociais, em parceria com o Instituto e as entidades interessadas 
em contar com o apoio. Após o processo de recebimento, enquadramen-
to e análise de cada projeto, conduzido pela equipe do Instituto Embraer, 
uma Comissão Julgadora decide, baseada nos critérios definidos nas 
regras do programa e respeitando o limite orçamentário, os que serão 
apoiados. Em qualquer hipótese, os empregados que participam do PPS 
certamente adquirem conhecimento de boas práticas da ação social.

Mais informações acesse: www.cidadaniaembraer.org.br

Aprovações dos alunos do Colégio 
Engº Juarez Wanderley nos vestibulares

Alunos em laboratório da escola

alta qualidade e das atividades am-
bientais, sociais e culturais extracur-
riculares, o Colégio oferece aos alu-
nos o Programa de Preparação para a 
Universidade (PPU). O PPU compre-
ende 800 horas-aula e é dividido entre 
as áreas de exatas (Pré-Engenharia), 
humanas (Pré-Administração) e bio-
médicas (Pré-Biomédicas), desen-
volvidos em parceria com o Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento Ocupa-
cional (Center of Occupational Rese-
arch and Development – CORD), dos 
Estados Unidos, a Rede Pitágoras e 
o Hospital Sírio-Libanês, respectiva-
mente.

Fundo para bolsas
O Instituto Embraer mantém um 

Fundo de Bolsa de Manutenção para os 
ex-alunos do Colégio Engº Juarez Wan-
derley, durante o período em que estão 
cursando a universidade. Atualmente, 
o programa contempla 320 bolsistas. 
Existe o compromisso de que, após se 
formarem, os alunos do colégio pas-
sem a contribuir com o fundo. As do-
ações são abertas a qualquer cidadão. 
Informações pelo site www.embraer.
com.br> Empresa>Instituto Embraer. 

Saiba mais sobre os projetos de 
Responsabilidade Social da Embraer 
em www.cidadaniaembraer.org.br
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A Flight Technologies Ltda., uma das 
empresas graduadas pela Incubaero no 
ano de 2008, é prestadora de serviços 
na área de instrumentação, modelagem 
e controle de sistemas dinâmicos para 
o setor aeroespacial, com ênfase na 
mecânica de voo de aeronaves e dá 
suporte ao desenvolvimento de ae-
ronaves de pequeno, médio e grande 
porte incluindo equipamentos militares, 
veículos aéreos não tripulados e ativi-
dades de certificação aeronáutica.

A Flight Technologies participa da 
criação da mais nova indústria ae-
ronáutica brasileira, a Novaer Craft, 
consórcio conjunto com as empresas 
Winnstal e Geometra, para atender o 
segmento de aviação geral. O primeiro 
produto dessa nova empresa, o avião 
T-Xc, foi desenhado por Joseph Ko-
vacs, o projetista da aeronave Tucano 
e do T-25 Universal, da Embraer.

O modelo de demonstração de con-
ceito da nova aeronave, que terá uma 
versão militar de treinamento primário 
e outra executiva, já foi testado em voo. 
O próximo passo é o desenvolvimento 
do protótipo, que será financiado com 
recursos da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep). A versão militar, 
batizada de T-Xc Pilgrin, está sendo 
feita com o objetivo de se tornar uma 
alternativa competitiva de substituição 
da atual frota das aeronaves T-25 Uni-
versal, utilizadas há mais de 40 anos 
no treinamento primário dos cadetes 
da Academia da Força aérea Brasileira 
(AFA), em Pirassununga (SP).

Desenvolvido na década de 60, 
o T-25 já vem mostrando problemas 
operacionais que limitam seus vôos, 
além da falta de peças de reposição. 
A FAB tem 87 aeronaves T-25 em sua 
frota. Já a versão civil do T-Xc, batiza-
da de Stardream, foi desenvolvida para 
competir no mercado dos utilitários de 

Incubaero é berço de nova empresa aeronáutica
transporte e seu maior rival é o mode-
lo americano Cirrus SR 22, monomo-
tor a pistão, que em 2007 vendeu 700 
unidades, ao preço médio de US$ 600 
mil cada.

Na primeira fase de desenvolvi-
mento da aeronave, segundo um dos 
diretores da Novaer, Luiz Paulo Jun-
queira, o investimento previsto é de 
R$ 12 milhões, valor que será dividido 
entre a Finep e as sócias da Novaer. A 
segunda fase do projeto, que é a certi-
ficação do produto e a terceira, envol-
vendo a industrialização propriamente 
dita, devem demandar recursos totais 
de R$ 38 milhões. Este valor, no en-
tanto, ainda não foi viabilizado.

Baseado no protótipo K-51 Pe-
regrino, desenvolvido por Kovács, o 
T-Xc, será totalmente concebido em fi-
bra de carbono, material termoplástico 
muito mais leve e resistente que o alu-
mínio aeronáutico, além de ser imune 
à corrosão. "O peso vazio do T-25, por 
exemplo, é de 1.150 quilos, enquanto 
que o treinador Pilgrin terá cerca de 
870 quilos". A aeronave voará com 
motor a pistão e, no caso da versão 
civil, com uma altitude de 32 mil pés e 
a vantagem de ser pressurizado.

A Embraer não atua nesse seg-
mento de mercado e o único modelo 
da empresa com motor a pistão é o 
Ipanema, empregado na aviação agrí-
cola. A empresa, embora já tenha 
manifestado interesse em aumentar 
a participação do material composto 
em suas aeronaves, utiliza hoje essa 
tecnologia principalmente nas care-
nagens dos jatos e, em alguns casos, 
nas superfícies de comando, que in-
clui os flaps e aileron.

"Os novos modelos da Boeing 
(787) e Airbus (A.350) tem aproxima-
damente 70% de material composto. 
A principal vantagem desse material é 

que ele permite um custo operacional 
mais baixo para a aeronave, porque é 
mais leve e consome menos combus-
tível". Outro projeto desenvolvido pela 
Geometra na área de material com-
posto já conta inclusive com recursos 
subvencionados pela Finep. Trata-se 
de uma roda aeronáutica feita em fibra 
de carbono, que alivia em 30% o peso 
da roda da aeronave. O projeto está 
avaliado em R$ 1,4 milhão e a Finep 
financiou 60% desse valor.

A versão civil Stardream, também 
terá no mercado um competidor italia-
no, com o modelo SF 260, produzido 
pela Aermacchi e pelo alemão Grob. 
"O avião italiano, apesar de ter sido 
modernizado recentemente, foi con-
cebido na década de 60. O alemão é 
um pouco mais moderno, mas tam-
bém já está há mais de 20 anos em 
operação", disse. Outra vantagem do 
modelo brasileiro, segundo Nei Brasil, 
diretor da Flight Technologies, é que 
ele tem um risco tecnológico baixo 
devido ao fato da sua performance já 
ter sido comprovada em vôo. "Vamos 
empregar a mesma aerodinâmica e os 
mesmos conceitos de vôo. Não esta-
mos partindo do zero".

A Novaer ainda não definiu o preço 
do novo avião, mas, segundo Junquei-
ra, deve praticar uma política com va-
lor até 10% mais barata em relação ao 
que se cobra no mercado. Um avião 
nessa categoria custa ao redor de US$ 
550 mil.

Segundo Junqueira, a Novaer vai 
preencher um vácuo que existe hoje 
no mercado de aviação geral no Brasil. 
Além da Embraer - empresa de gran-
de porte -, as únicas indústrias fabri-
cantes de aeronaves brasileiras são a 
Helibrás (helicópteros) e a gaúcha Ae-
romot (planador e motoplanador). "A 
criação da Novaer viabiliza outra ca-

deia aeronáutica no país, com novas 
opções de fornecimento, o que contri-
bui para a manutenção das indústrias 
do setor, hoje altamente dependentes 
da Embraer".

Na estrutura organizacional da No-
vaer, cada empresa consorciada terá 
uma função estratégica. No projeto 
do T-XcC, por exemplo, a Winnstall 
ficará responsável por toda a parte de 
fabricação, incluindo montagem e fer-
ramental; a Geometra fará o projeto de 
engenharia dos novos aviões, a gestão 
e o processo de certificação das aero-
naves. A Flight Technologies desenvol-
ve uma nova geração de instrumentos 
de vôo para o T-Xc, com displays in-
tegrados a vários sistemas aviônicos. 
Criada há três anos, esta empresa é a 
única 100% brasileira na área de avi-
ônicos integrados (sistemas eletroele-
trônicos utilizados para o controle da 
aeronave).

Além da Flight, a Aeroeletrônica, de 
Porto Alegre, também atua na área de 
aviônicos, mas é controlada por capi-
tal israelense e atualmente fornece o 
programa de modernização de quase 
todas os jatos da FAB. A Flight, se-
gundo Nei Brasil, tem a alemã Becker 
Avionics como parceira comercial no 
exterior e fornecedora de componen-
tes dos sistemas de rádios de navega-
ção e comunicação do T-Xc. A Becker 
fatura US$ 80 milhões e atua há 50 
anos nesse mercado.

Fonte: Valor Econômico

Estão abertas as inscrições para o projeto 
Aeronave Silenciosa, que tem como objetivo o 
desenvolvimento de tecnologias para fabricação 
de aviões com nível menor de ruído. A iniciativa 
é fruto de uma parceria entre a Escola Politécnica 
da Universidade de São Paulo (POLI-USP) e a Es-
cola de Engenharia de São Carlos (EESC), da USP. 
As bolsas são para mestrado, doutorado e pós-
doutorado para estudantes engenharia mecânica, 
mecatrônica e aeronáutica.

Outras três universidades fazem parte do pro-

jeto. A Universidade de Brasília, a Universidade 
Federal de Santa Catarina e a Universidade Fede-
ral de Uberlândia. Além disso, o projeto recebe 
o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP) e da Empresa Bra-
sileira de Aeronáutica (Embraer) que bancarão as 
bolsas de estudo.

O investimento total no projeto será de 11 
milhões de reais que possibilitará, entre outras 
ações, a compra de um supercomputador com 
mais de 1.200 núcleos de CPUs para uso exclu-

sivo do projeto. A qualidade de vida das popula-
ções que residem no entorno dos aeroportos é a 
principal motivação do projeto, já que o impacto 
causado pelo ruído dos aviões afeta diretamente 
essas pessoas.

Para candidatarem-se os interessados devem, 
até o dia 30 de junho, enviar currículo e histórico 
escolar para a coordenação acadêmica do Projeto 
Aeronave Silenciosa, aos cuidados de Ivone Mar-
garido pelo e-mail ivonemar@usp.br.

Fonte: Info Abril

Aeronave Silenciosa
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EspAçO ALUnOs

Aerodesign ITA agradece o apoio
Caros iteanos,
Inicialmente gostaria de agradecer pu-

blicamente ao Fernando e toda a equipe 
da AEITA pela ajuda que vem sendo dada 
ao Aerodesign ITA. Desde que o tópico foi 
discutido pela primeira vez na ITAnet, temos 
recebido o apoio de muitos.

Estamos agora em uma fase de grande importân-
cia. Ao mesmo tempo em que os aviões estão ficando 
prontos, estamos em busca por parceiros para patroci-
nar a equipe como um todo. Juntamente com a AASD 
foi elaborado um Plano de Patrocínio que vem sendo 
mostrado para algumas empresas consideradas poten-
ciais. Conseguimos finalmente elaborar nosso logo, o 

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

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

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

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

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

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

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

qual tenho orgulho de apresentar em primeira 
mão aqui.

A equipe está muito motivada com o 
incentivo dado e assim prossegue o de-
senvolvimento dos quatro projetos. A equi-
pe 100 Limites (4º ano) se encontra mais 

adiantada. A asa voadora projetada já foi construí-
da e saiu do chão no dia 7 de junho, realizando seu voo 
inaugural. As equipes Leviatã (4º ano e pós-graduação) 
e Razgriz (3º ano) estão com seus projetos na fase final 
e já encomendaram o corte das nervuras (feito à laser 
em São Paulo) para começarem a construir as aero-
naves. A equipe do projeto Micro (2º ano) encontra-se 
na reta final de desenvolvimento da aeronave, já tendo 
selecionado os componentes do aeromodelo e conclu-
ído o pré-relatório requerido pela organização da com-
petição.

Para aqueles que desejarem mais detalhes ou que 
gostariam de contribuir peço que entrem em contato 
comigo (Leonardo M. Nogueira) via o telefone (12) 
9737-3370 ou pelo e-mail: leoflight@uol.com.br

Leonardo Mendes Nogueira (T10)

Avião já acabado nas dependências do 
novo laboratório da Divisão de Engenharia 
Aeronáutica do ITA

Na edição anterior do O Suplemento, a CV anunciou 
a sua importante parceria com a AEITA, além de tra-
zer o depoimento de um ex-membro da iniciativa, que 
contou um pouco da experiência vivida na sua viagem. 
Nesta edição, falaremos um pouco mais do trabalho 
que está sendo realizado pela CV, explicando como ela 
está dividida, suas principais atividades e inovações e 
é claro, como ajudar.

Atualmente a CV-10 é subdividida em cinco depar-
tamentos, sendo cada um destes supervisionado por 
um diretor. Dentre os departamentos, podemos desta-
car a Comissão de Empresas, a Comissão de Eventos e 
a CV Cursos, que são os departamentos que angariam 
fundos para CV. Além desses, ainda fazem parte da CV 
a CAPRO e a RELINT. 

A COEV (Comissão de Eventos) é o departamento 
responsável pela organização de eventos, festas, encon-
tros de turmas formadas no ITA e shows. Os objetivos da 
COEV são promover a integração entre graduandos do 
ITA com outras faculdades, proporcionar o encontro de 
colegas já formados e a integração destes com os atuais 
graduandos, além de organizar shows e eventos.

A CoEmp (Comissão de Empresas) é o depar-
tamento da CV que tem por finalidade a organização 
do EIFE (Encontro de Integração Faculdade Empresa), 
evento realizado anualmente na cidade de São José dos 
Campos nas instalações do ITA, e que tem por objeti-
vo aumentar o contato entre os meios empresarial e 
universitário, constituindo-se na maior feira de recru-
tamento do Vale do Paraíba. Caracterizado por dois 
dias de feira nos quais grandes empresas, nacionais 
e internacionais, têm a oportunidade de divulgar sua 
marca em estandes, expor sua identidade por meio de 

Conheça a CV em novo formato
palestras e divulgar os programas de trabalho e carreira 
para os universitários presentes, o evento chega à sua 
sétima edição em agosto de 2009.

A CV Cursos é o departamento que tem como ob-
jetivo arrecadar fundos ministrando cursos e aulas, 
particulares ou em grupo. Este ano, a T-10 inovou 
com a implementação de um curso semestral, con-
tando com cerca de 60 alunos inscritos, preparatório 
para a prova da EEAr (Escola de Especialistas do Ar). 
O curso tem duração de quatro meses, com carga ho-
rária de 16 horas semanais.

Para mais informações sobre os departamentos e 
atividades realizadas sobre a CV, acesse o site www.
cv10.redecasd.ita.br. Lá, além de poder acompanhar as 
atividades desenvolvidas pela CV, você ainda pode vi-
sualizar e encomendar diversos modelos de camisetas 
do ITA. Confira!

 Na próxima edição, retomaremos as publicações 
dos depoimentos narrando histórias de viagens de tur-
mas de membros anteriores, iniciadas na edição ante-
rior. Contamos com você para nos enviar histórias que 
enriqueçam esta publicação. Se você vivenciou uma 
viagem com fatos marcantes, engraçados ou peculia-
res, e tiver vontade de dividi-los conosco e com a co-
munidade iteana, envie sua história para cv10@ita.br. 

E o mais importante. Precisamos da sua ajuda, itea-
no, para poder viajar. A CV-10 está trabalhando de manei-
ra diferenciada comparativamente às turmas anteriores. 
Tradicionalmente, o número de membros que participam 
da CV e viajam no final do ano gira em torno de quarenta. 
A CV-10 planeja e está trabalhando para levar mais de 
60 para Europa no final do ano, para que não só aqueles 
que têm maior capacidade financeira sejam beneficiados 

com a viagem, aproveitando esta oportunidade 
única. Entretanto, mesmo realizando todos es-
tes eventos, aulas, encontros e vendas de pro-
dutos, a CV-10 necessita de toda a ajuda pos-
sível. Precisamos da sua ajuda, ITEANO! Como 
já divulgado, as contribuições feitas à CV serão 
direcionadas ao Fundo AEITA de Apoio (FADA). 
Agradecemos à AEITA pelo apoio e contamos 
com a sua ajuda na luta pela continuidade des-
sa tradição, atualmente ameaçada por desafios 
como alta do euro e falta de apoio da iniciativa 
privada.

Para contribuir:
AEITA – Assoc. dos Engenheiros do ITA
CNPJ 53.318.408/0001-72
Banco ABN-Amro Real (356)
Ag. 0845 - CC 0709907-4
 

Necessário identificar o doador, a atividade a 
que se destina a doação e o valor doado, man-
dando um email para aeita@aeita.com.br aos 
cuidados de Monica ou Luciana.

Voo inaugural do avião da Equipe 100 Limites
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Por Francisco Galvão (T59)

vIvêncIAs AEROnáUTIcAs
ao remetente - para uso dos correios

Mudou-se Falecido
Desconhecido Ausente
Recusado Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Em ___/___/___   Ass ______________________

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___

O laboratório de estruturas do 
ITA era mais conhecido entre os alu-
nos por “Elefante Branco” devido ao 
seu porte e forma concebidos pelo 
arquiteto Oscar  Niemeyer. Foi nele 
que ao longo de todo um ano de tra-
balho realizei os ensaios estruturais 
de homologação do avião Regente, 
da Neiva. 

Foi também nesse laboratório 
que os formandos de 1958 constru-
íram uma estrutura oca de foguete, 
denominado o “RX-1”, com a finali-
dade de dar o maior trote de que se 
tem notícia à população de São José 
e arredores, para comemorar o seu  
“centediário”. Este era o nome dado 
à festa comemorativa dos cem dias 
faltantes para a formatura.

O lançamento do foguete que “iria 
colocar em órbita o primeiro satélite 
brasileiro e o Brasil no ranking das 
potencias espaciais” foi noticiado 
por semanas pela imprensa falada e 
escrita do Vale do Paraíba.

Na noite do “centediário”, um 
enorme cortejo de carros com di-

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

O lançamento e o roubo do “RX1”
reito a bombeiros e sirenes desfilou 
pela avenida central da cidade levan-
do o RX-1 em direção à praça que 
existia atrás da Matriz, onde já se 
apinhava uma enorme multidão de 
curiosos vindo de bairros, fazendas 
e cidades vizinhas.

Após uma hora de discursos e 
diálogos bilíngües e simulados com 
Cabo Canaveral, tudo transmitido 
por altofalantes do telhado da igre-
ja, os alunos, alguns vestidos com 
roupagens de amianto simulando 
astronautas e alguns portando extin-
tores, iniciaram a contagem regres-
siva para o lançamento: 10, 9.....3, 
2, 1, ZERO!

As sirenes entraram em funciona-
mento, as luzes piscavam e da base 
do foguete várias granadas fumíge-
nas se acenderam e passaram a ex-
pelir colunas de fumaça coloridas, e 
a emitir um ruído surdo, enquanto o 
povo em torno apavorado e boquia-
berto recuava. VRUMMMMM!

Depois de alguns minutos o ba-
rulho e a pirotecnia cessaram, e do 

topo do foguete partiram apenas al-
guns “caramurus”: “Pof...Pof... Pof”!  
Os alunos retiraram as fantasias de 
astronauta e, trocando os extintores 
por instrumentos de fanfarra, saíram 
em desfile, levando à frente uma fai-
xa com dizeres comemorativos do 
“centediário” e saudando o povo de 
São José dos Campos.

Até hoje não sei como não foram 
linchados, mas o feito foi motivo de 
amplo noticiário da imprensa, inclu-
sive de uma bela reportagem na re-
vista “Manchete”. 

Mas o que poucos sabem é que 
na véspera do lançamento, eu, Pi-
nhão, e Fernando de Almeida+ (de-
pois renomado piloto e repórter das 
revistas de aviação), e mais dois co-
legas, todos da turma 59, havíamos 
surrupiado o RX-1 de dentro do “Ele-
fante Branco”, e o tínhamos escon-
dido em meio a sacos de cimento 
em uma construção próxima. 

A manhã do dia do “centediário” 
foi um martírio para nossos colegas 
da turma 58 desesperados com o 

sumiço de seu RX-1. Somente à tar-
de é que revelamos o paradeiro do 
foguete, cumprindo a promessa feita 
ao Prof. Ricardo+, nosso mestre de 
estruturas, que fora quem nos em-
prestara a chave do laboratório cola-
borando com o “roubo”.

O querido mestre Ricardo, o 
mesmo com quem depois tive tan-
tas discussões técnicas durante os 
ensaios estruturais do Regente, e 
que um dia, num excesso de zelo, 
decidiu inspecionar a montagem de 
um ensaio em que o dispositivo es-
tava fixado no topo das colunas de 5 
metros do laboratório.

Eu, sendo muito mais jovem, não 
tive maiores dificuldades em subir 
coluna acima mas só ao chegamos 
ambos ao topo da mesma é que per-
cebi que as finas pernas do mestre 
trepidavam intensamente, e o enor-
me esforço que ele estava dispen-
dendo para executar aquela proeza. 

Mas não deu o braço a torcer, 
e não sei quem ficou mais aliviado 
quando retornamos ao chão firme.

O "lançamento" 
do RX-1 
(Manchete)

Prof. 
Custódio na 
luneta e o 
comendador 
Remo 
Cezaroni 
durante o 
lançamento 
do RX-1 
(Manchete)


