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E mais

O Suplemento traz nesta edição 
entrevista com o empresário 
Cristóvão Cursino, presidente 
da ABCAer – Associação 
Brasileira de Cultura 
Aeroespacial, entidade que 
administra o MAB – Memorial 
Aeroespacial Brasileiro, 
localizado em São José dos 
Campos. Filho de tradicional 
família joseense, Cursino fala 
da importância de se resgatar 
a cultura aeroespacial da 
cidade e das ações que tem 
desenvolvido em conjunto 
com o CTA para alcançar esse 
objetivo – dentre elas o plano 
diretor para a ocupação da área 
do MAB. Pág. 4

Iteanos da década de 60 puderam desfrutar de 
férias e feriados em Caraguatatuba, graças à 

casa construída pelo CASD, em terreno cedido 
pela Prefeitura Municipal. Com a extinção do 

Centro Acadêmico pelo então presidente Costa e 
Silva, em 1969, o que teria sido feito do imóvel? 
Conheça melhor a história e, se puder, colabore 

com novas informações! Pág. 6

A ITA Júnior chega ao seu 150 ano de funcionamento com uma estrutura ativa e bastante integrada com as necessidades 
do mercado e também com outras empresas juniores existentes no Brasil. No dia 16 de junho a diretoria comemorou o 

aniversário com uma apresentação sobre a instituição, visita às instalações e churrasco, com a participação de ex-
membros e convidados, dentre eles o presidente da AEITA, Sidney Lage Nogueira (T74). Pág. 10

Grupo promove resgate 
da cultura aeroespacial 

em São José dos Campos

Vista panorâmica da área do Memorial Aeroespacial Brasileiro, próximo ao Terminal de Passageiros do Aeroporto de SJC

ITA Júnior comemora 15 anos

Caio Graco (T10), 
Lucas Borges (T09), 

Daniel Cardoso (T96), 
ex-membro, Lucas 

Amaro (T09) e Francisco 
Germano (T10) 

Em primeiro plano, Jun 
Eguti (T93), um dos 
fundadores da ITA Júnior, 
e Fábio Coimbra (T98), ex-
membro, visitam o escritório 
da ITA Júnior

Memória: o que aconteceu 
com a Casa do CASD em Caraguá?

1

Enquete 
mantém 
Prêmio 

Excelência
Enquete realizada pela AEITA 
apontou para a manutenção 

do Prêmio Excelência em 
2007. Porém, o regulamento 

do evento deve ser refor-
mulado, incluindo o Prêmio 
Destaque Iteano e alterando 
a forma de escolha do ho-
menageado. Veja os nomes 
mais indicados e encaminhe 

sua preferência. Pág. 5
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Onde anda você?
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O Suplemento publica, nesta edi-
ção, interessante entrevista com o 
empresário Cristóvão Cursino, que 
preside a ABCAer – Associação Bra-
sileira de Cultura Aeroespacial. Entu-
siasta da difusão da ciência e tecno-
logia e da preservação da memória 
aeroespacial de São José dos Cam-
pos, Cursino não esconde o brilho 
nos olhos quando o assunto é o MAB 
- Memorial Aeroespacial Brasileiro, 
localizado em área cedida pelo CTA, 
e cuja administração coordena.

Balancete 
10 quadrimestre 

de 2007
74 AEROV ADACIR DA SILVA FERREIRA
74 ELE HOMERO LANDOLPHO
74 ELE JAIRO PANETTA
74 MEC MARCO AURELIO SOARES
74 ELE OTAVIANO LUIZ DA CUNHA
74 AEROV PEDRO DE ARAUJO SOUZA
74 ELE ROBERTO TAKESHI ITANI
74 MEC WAGNER ANTONIO KAMAKURA
74 ELE WILLIAN PAUL YUZO ABE
74 AEROV ARMANDO LUCIO DE NOVAES
74 ELE CELSO PEREIRA DA SILVEIRA
74 ELE JOSE CECHIN
74 AEROV JOSE TAVARES BARROS
74 MEC JULIO ITIRO NAKASHIMA
74 MEC SILVIO ROBERTO MACERA
74 ELE WALDEMAR FERRARI
74 MEC WANDERLEY LOURENCO PASCHOAL
75 AEROV DURVAL PACHECO DIAS
75 ELE EMIR PALANDI
75 MEC GABRIEL CARLOS KEMENY
75 ELE HARRY OSVALDO SCHREYER
75 ELE JORGE HO
75 AEROV LUIZ CARLOS BENETTI
75 MEC LUIZ VELLY
75 MEC MOISES CASTELO BRANCO DA SILVA
75 MEC PAULO KUROSU
75 AEROV RICARDO TORRES
75 ELE ROBERTO RAUH
75 MEC YOICHI KAJIKI
75 MEC CESAR CIRIACO GOMES GRACA
75 MEC JOAO BATISTA VENTURA
75 MEC JOAO GUALBERTO VIANNA M.SILVA
75 MEC JOSE ROBERTO DE CARVALHO
75 ELE NORTON LIMA VERDE
75 MEC PAULO CESAR GARCIA REBELO

Um lugar de destaque para a cultura aeroespacial
Diante da carência de espaços 

com funções e propósitos semelhan-
tes e complementares ao MAB, não só 
em nível local, mas no Brasil como um 
todo, e dentro de seus princípios de 
apoiar e incentivar ações que contri-
buam para o desenvolvimento do país 
por meio da educação, a AEITA vem 
se engajando gradativamente em pro-
jetos que caminhem nesse sentido.

Uma das idéias que começam a to-
mar corpo é a da criação de um Centro 
de Cultura Aeroespacial em São José 

dos Campos, em um esforço conjunto 
da comunidade iteana, da prefeitura e 
das instituições ligadas à área. 

O objetivo desse centro seria con-
centrar e disponibilizar para um públi-
co em geral, mas especialmente àque-
le em idade escolar, os mais diversos 
recursos de incentivo à formação pro-
fissional nas áreas de ciências aero-
espaciais, resgatando e preservando a 
histórica vocação da cidade nas ativi-
dades de Aeronáutica e Espaço. “Não 
queremos fazer algo sozinhos, mas 

sim em parceria com todos os que de-
sejam investir nesta idéia”, diz Sidney 
Nogueira, presidente da AEITA.

A prefeitura já se mostrou simpá-
tica ao projeto, assim como o CTA, 
empresas e instituições sondadas pre-
liminarmente. Lançamos agora a idéia 
aos iteanos, para que se manifestem 
com opiniões, idéias, críticas e suges-
tões. A AEITA caminha na direção que 
a comunidade aponta. Contamos com 
sua valiosa contribuição.

Diretoria 

76 INFRA ANTONIO FAUSTO SOBRAL
76 ELE FERNANDO JUNGERS FLESCH
76 AER HELY RICARDO COSTA SAVIO
76 ELE HENRIQUE AUSTREGESILO FILHO
76 MEC HUGO CARDOSO DA SILVA JUNIOR
76 ELE JOAO ARISTEU DE FREITAS SOUZA
76 MEC JOSE SIMOES BERTHOUD
76 MEC OCTAVIO BUGALLO VERAZAIN
76 ELE PAULO WAJNRYT
76 MEC RAFAEL PABON ORTUNO
76 MEC ROBERTO NORONHA SANTOS
76 MEC GEORGE TAKEDA
76 MEC EDSON NENO CECILIO
76 MEC FELIPE DE NAZARETH C.SERRA
76 MEC JORGE FREDERICO VETTERLE
76 MEC LEONARDO DANTAS GUEDES
76 ELE LUIS CEZAR STANO
76 AER MARCELO RAMON FERRONI
76 MEC MARIO LUIZ FRANTZ RAMOS
76 INFRA MAURICIO ROCHA
76 AER PEDRO PAGLIONE
76 MEC RAPHAEL POLVERINI FILHO
76 MEC SIDNEY SUAREZ
76 ELE WILSON YAMAGUTTI
77 ELE CESAR TADEU DE MIRANDA
77 ELE ESTEVAO GHIZONI FILHO
77 ELE HUMBERTO FABRI ABRAHAO
77 ELE JULIO CESAR LIMA CRUZ
77 AER LUIS OTAVIO ARAUJO DE ALMEIDA
77 ELE LUIZ ROGERIO DE CAMARGO
77 ELE MAURICIO FABBRI
77 ELE PU KO FEI
77 ELE ROBERTO DELANESE
77 ELE TEIZO SHIOKAWA
77 ELE CARLOS ODWALDO BORGES B.NETO

77 MEC ELIEZER MOURA BELLO
77 AER HUGO ALFREDO Q. MACHADO
77 AER MARIO TOSHIKAZU TURU
77 ELE MICHEL MARIA KLINKERS
77 INFRA NELSON VITALE PAZZINI
77 INFRA NORBERTO ANTONIO FERRARI
77 INFRA PAULO JOSE PINHEIRO
77 AER ROBERTO SUGAYA
77 ELE WAGNER JOSE MOIOLI
78 INFRA ADOLFO TADAIUKI SHIBA
78 MEC CARLOS AGUILAR JUNIOR
78 MEC EDUARDO BALSTER MARTINS
78 MEC EDUARDO MANCUZO
78 AER FERNANDO LOPES DE ABREU
78 ELE FRANCISCO ANTONIO S.DE OLIVEIRA
78 MEC GILBERTO TADEU CANTEIRO BARONI
78 MEC JACQUES ROBERTO LAFOSSE
78 MEC JOSE CARLOS ARANTES
78 MEC JOSE MANOEL A. PAULA PESSOA
78 ELE JOSE ROBERTO RODRIGUES ALVES
78 ELE KEVIN THEODORE FITZGIBBON
78 ELE NELSON ITHIRO TANAKA
78 MEC NELSON MIGUEL MARINO JUNIOR
78 MEC ROBERTO JUNHITIRO NAGAMORI
78 INFRA ROBERTO TSUSTSUI
78 INFRA ANTONIO MIGUEL ROCHA ORNELAS
78 AER EDGARD PINTO FERREIRA FILHO
78 MEC HENRIQUE HIROSHI KANEMATSU
78 INFRA IRIO ADAMI
78 ELE JOSE MARCIO MARTINS DA CRUZ
78 MEC JULIAN JAIME CERVANTES
78 MEC MILTON FILGUEIRA DA VILA
78 AER NEHEMIAS LIMA LACERDA
78 AER VICTOR GIMENEZ BIGNON

Veja mais detalhes no www.aeitaonline.com.br
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Bento KoiKe
“Prezados, saiu uma excelente ma-

téria sobre a Tecsis, fundada pelo nos-
so colega Bento Koike (Luche), AER 
77, na revista Época Negócios, nº4, 
junho 2007. http://epocanegocios.
globo.com/Revista/Epocanegocios/
0 , , E D g 7 7 5 3 8 - 8 3 8 0 - 4 , 0 0 . h t m l 
Saudações Iteanas”

Luciano Lampi (T76)

Carta ao Prof. Milioni
“Prezado Professor Armando Milio-

ni, esta semana, tomei conhecimento da 
matéria escrita pelo senhor, que aborda 
a comparação das duas obras lançadas 
em 2006, sobre a biografia do idealiza-
dor e fundador do ITA, Casimiro Monte-
negro Filho. Apesar de ainda não ter tido 
a oportunidade de ler as referidas obras, 
achei muito interessante a idéia em fazer 
uma comparação dessas abordagens. 
Entretanto, quando o senhor opta em 
manter essa comparação com assuntos 
atuais, citando inclusive, aspectos do 
CPORAER-SJ, vi-me na obrigação de in-
terceder para elucidar algumas informa-
ções pré-concebidas e/ou distorcidas. 
Dessa forma, pretendo citar alguns tre-
chos de sua matéria e em seguida tecer 
os respectivos comentário.

Primeiro trecho que se refere ao 
cPOR:

...“Quais seriam, por exemplo, as 
posições de Montenegro e Gomes so-
bre a obrigatoriedade do CPOR aos 
alunos do ITA, que impede que jovens 
brasileiros talentosos e com grande 
potencial científico, mas com algumas 
restrições físicas, ou mesmo sem elas, 
mas com a altura inferior a certo limite, 
ou o peso fora de certa faixa, sejam alu-
nos do instituto?”...

A obrigatoriedade do CPOR aos alunos 
do ITA não se deve à vontade de ninguém 
que esteja hoje à frente da administração, 
quer seja civil ou militar, mas ao cumpri-
mento da Lei Nº 6165, de 09/dez/74, e do 
Decreto Nº 76.323, de 22/set/75. A partir 
de 1974 o CPOR passou a ser obrigató-
rio, pois as autoridades da Aeronáutica 
entenderam que deviam formar a reser-
va técnica, passível de convocação. Não 
questiono o fato da lei e do decreto serem 
adequados ou não, mas também julgo 
que existam muitos aspectos legais em 
nosso país que não são justos, porém, 
como estão em vigor, cabe aos setores 
competentes a sua execução. Como vi-
vemos em uma democracia, acredito que 
qualquer assunto relevante que incomode 
a sociedade e esteja em desacordo com 
as leis em vigor, deva ser levado ao Poder 
Legislativo para análise.

Sobre o comentário do impedimento 
de jovens brasileiros talentosos e com 
grande potencial científico serem alunos 
do instituto, gostaria que o senhor me in-
formasse algum caso concreto, pois fiz 
um levantamento com nossos instrutores 
e, pelo menos nos últimos quinze anos, 
nenhum aluno foi impedido de ser aluno 
do ITA por motivo de saúde. Eu acompa-
nhei de perto os exames médicos dos 
alunos nos últimos dois anos. Tivemos 

dois casos de alunos com problemas no 
exame inicial e que, reavaliados, foram 
aprovados inclusive para cursar o CPOR. 
Nos deparamos nesses quinze anos com 
casos de alunos que obtiveram parecer 
médico desfavorável, como alunos por-
tadores de diabetes, e por essa razão, 
foram dispensados de cursar o CPOR, 
porém cursaram normalmente o ITA. 

O CPOR já recebeu vários alunos com 
altura inferior ao limite para ingresso nas 
Forças Armadas (porém esses não segui-
riam a carreira militar), como por exem-
plo, um brilhante ex-aluno que foi segun-
do colocado no CPOR em 2001, e ainda 
conquistou a menção suma cum laude 
em 2005, que tem 1,53m. De 1994 até 
hoje, foram seis em condição semelhante. 
Trata-se de uma questão de responsabili-
dade para com a própria integridade dos 
jovens: imagine um aluno não ser sub-
metido a uma inspeção de saúde, realizar 
diversas atividades físicas durante a ins-
trução militar, e ter algum problema sério 
em virtude dessas atividades. A primeira 
pergunta a ser feita seria: “Mas ninguém 
fez um exame médico nesse jovem?”.

Segundo trecho que se refere ao 
cPOR:

...“Ainda no mesmo tema, quais 
seriam as posições de Montenegro e 
Gomes sobre a subordinação do calen-
dário do ITA aos interesses do calendá-
rio do CPOR, que continua gozando de 
prioridade sobre aquele mesmo depois 
da Congregação do ITA ter se manifes-
tado contrariamente a essa relação de 
precedência, cuidando de apontar os 
inconvenientes acadêmicos dela decor-
rentes?”...

Gostaria de ressaltar que o CPOR 
é uma Organização do Comando da 
Aeronáutica subordinada ao Comando-
Geral de Tecnologia Aeroespacial (de 
maneira idêntica ao ITA) e que segue as 
diretrizes superiores, o que inclui tam-
bém a sua carga horária e calendário.  
Respeito às manifestações supracita-
das, porém, qualquer tipo de manifesta-
ção que não seja encaminhada ao setor 
competente, nesse caso ao CTA (ou 
mesmo que fosse ao próprio CPOR), 
não passa de conjecturas. Digamos 
que, hipoteticamente, o senhor sentisse 
algum desagrado pela escola de seu fi-
lho. O senhor resolveria o problema se 
apenas se manifestasse contrariamente 
dentro de sua casa, ou se buscasse so-
luções junto a essa escola?

Sobre sua visão de que o CPOR goza 
de prioridade sobre o ITA, achei bastante 
curioso o comentário, pois não parece 
que o senhor conhece o ITA há 33 anos 
ininterruptos, como citou na matéria. O 
CPOR no passado já teve que ministrar 
esse curso aos sábados. Será que isso 
era feito porque os militares que aqui 
serviam gostavam de trabalhar nos fins 
de semana, e quem sabe ganhar hora-
extra por isso? Será que isso era feito 
para atordoar os pobres alunos, já com 
tantas preocupações acadêmicas? Tal-
vez pelo fato do CPOR gozar de grande 
prioridade? Acho que não...

Há alguns anos obteve-se o atual 
formato que, aparentemente, atende a 
todos: instrução em regime integral (em 

torno de 5 semanas) até o início do ano 
letivo do ITA e, a partir daí, todas as tardes 
das segundas-feiras, o que totalizaria 325 
tempos de aula. Se me perguntarem se 
eu acho pouco, eu responderia que sim, 
considerando a responsabilidade e a co-
brança externa pela boa formação militar 
desses alunos. Se me perguntarem se o 
CPOR precisa de mais tempo, eu diria que 
de maneira alguma, pois sou consciente 
da relevância e da complexidade existente 
na formação técnica de um engenheiro, 
ainda mais no ITA. O CPOR goza de prio-
ridade sobre o calendário do ITA? Acho 
que não... Por solicitação do próprio ITA, 
visando o pequeno intervalo de tempo 
entre o resultado do vestibular e o início 
do ano letivo, o CPOR abriu mão de uma 
semana de instrução para que houvesse 
tempo de realizar manutenção em partes 
do H-8 para receber a nova turma, ten-
do que realizar várias modificações e até 
cortes para poder colaborar com o ITA. O 
CPOR goza de prioridade sobre o calen-
dário do ITA? Acho que não... Enquanto 
boa parte da guarnição aeronáutica de 
São José dos Campos está de férias 
(junto com seus familiares) o CPOR está 
trabalhando a pleno vapor desde janeiro 
(bem como os integrantes da Divisão de 
Alunos do ITA), trabalhando expediente 
integral enquanto diversas repartições 
trabalham em meio período. Nosso efeti-
vo fica penalizado até em seus proventos, 
pois como é obrigado a gozar férias em 
dezembro, não recebe o décimo-terceiro 
salário todo de uma vez. Será que faze-
mos todas essas modificações no calen-
dário do CPOR para nosso conforto ou 
benefício? O senhor já sabe a resposta...  
Apesar dos óbices acima descritos, ne-
nhum dos militares do CPOR se queixa 
dessas circunstâncias listadas, pois o 
sentimento de bem cumprir nossa mis-
são fala mais alto que tudo.

Terceiro trecho que se refere ao 
cPOR:

...“Mas talvez esse paradoxo não 
seja tão surpreendente, conhecidas as 
condições de contorno. Ou será que 
no CPOR do CTA os alunos recebem 
lições de cidadania consciente, sendo 
estimulados a desenvolver suas opini-
ões próprias e isentas a respeito, por 
exemplo, do que ocorreu entre março 
e abril de 1964: golpe ou revolução? 
Golpe, ou Revolução? Casimiro Monte-
negro Filho, ou Eduardo Gomes?”...

Professor, nos dois primeiros co-
mentários o senhor apenas mostrou 
desconhecer alguns aspectos adminis-
trativos sobre a relação do ITA com o 
CPOR, mas neste seu último comentá-
rio, eu realmente não entendi aonde o 
senhor gostaria de chegar. 

O senhor trabalha a menos de 800 
metros do CPOR. Caso queira conhecer o 
conteúdo de nossas instruções teremos a 
maior satisfação em apresentá-lo (como 
por vezes temos o grande prazer de rece-
ber ex-alunos do CPOR, hoje civis). Fico 
contente que o senhor aborde um aspec-
to tão relevante, como o próprio Casimiro 
Montenegro destacava, que é a formação 
de cidadãos conscientes, a qual tenho a 
absoluta certeza de que ela ocorre no ITA, 
bem como em qualquer instituição militar 

do nosso Brasil, o que inclui o CPOR.
Se nossos alunos, e, especialmente 

nossos aspirantes, são estimulados a 
desenvolver suas opiniões próprias, eu 
acredito que sim, pois parte de sua instru-
ção é voltada para assuntos como ética e 
liderança. Hoje nossos alunos recebem, 
por exemplo, instrução de técnicas de 
plataforma, para que possam melhor de-
sempenhar suas funções acadêmicas e 
técnicas, dentro ou fora da carreira militar. 
Sobre o julgamento pessoal a respeito de 
aspectos históricos, apesar de concordar 
com a relevância do assunto, tenho que 
me render às suas críticas, pois de fato 
não discutimos esse tipo de assunto.

Também não conversamos sobre 
Impeachment do Collor, nem sobre 
Mensalão, nem sobre CPIs do Congres-
so Nacional, ou sobre qualquer outro 
assunto de cunho político, pois como já 
citei anteriormente, nossa carga horária 
é pequena e, acreditamos que como 
esses alunos tem a capacidade de dis-
cernimento – adquirida através de sua 
educação familiar, do ITA, do CPOR e de 
diversas outras formas – eles têm plenas 
condições de fazer seus próprios julga-
mentos. O fato de alunos militares do ITA 
se submeterem a um regime baseado na 
hierarquia e disciplina, não elimina a sua 
capacidade de julgamento, pois eles são 
apenas cidadãos que usam farda, como 
foram, por exemplo, Casimiro Montene-
gro e Eduardo Gomes.

Finalizando, acho que não vale a 
pena buscar, no passado ou no presen-
te, posições binárias, como o que é bom 
ou ruim, positivo ou negativo, Casimiro 
ou Gomes. Nada nas relações humanas 
é binário. Não sei até que ponto vale a 
pena suscitar divisões, ao invés de bus-
car a união de esforços. O ITA possui 
uma grande responsabilidade no pro-
gresso deste país e certamente ainda 
terá muito a contribuir. Espero que o Co-
mando da Aeronáutica possa colaborar 
bastante nessa missão, como sempre 
tem feito, da mesma forma, conte com 
o CPOR no que estiver ao nosso alcan-
ce. Espero que o ITA e o CPOR possam, 
juntos, continuar a atuar na educação de 
cidadãos conscientes por muitos e mui-
tos anos. Atenciosamente”

Marco Aurélio Correia de Vascon-
celos – Major Aviador - Comandante do 
CPORAER-SJ

Obs.: Envio uma foto de nosso acer-
vo: A primeira declaração de aspirantes 
do CPOR, em 14 de novembro de 1954, 
que contou com a presença do Ministro 
da Aeronáutica, Exmo. Sr. Ten-Brig-do-
Ar Eduardo Gomes e do Exmo. Sr. Di-
retor do Centro Técnico da Aeronáutica, 
Brig-do-Ar Casimiro Montenegro Filho.
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Entrevista

Um grupo de idealistas, incon-
formado com a pouca atenção que o 
país e, particularmente, São José dos 
Campos, dedicavam à sua cultura e 
tradição aeroespacial decidiu criar, em 
2003, a ABCAer – Associação Bra-
sileira de Cultura Aeroespacial. De lá 
para cá, as ações de preservação e 
disseminação da memória local nessa 
área avançaram consideravelmente. 
Presidente da entidade, o empresário 
Cristóvão Cursino é um entusiasta da 
valorização da imagem e do patrimônio 
tecnológico de São José dos Campos 
e um batalhador na defesa dos interes-
ses de sua cidade natal. Em recente 
encontro com Cursino, a diretoria da 
AEITA manifestou sua intenção de 
unir esforços em torno desse objetivo 
maior, que também faz parte da filoso-
fia da Associação. Leia a seguir entre-
vista de Cristóvão Cursino concedida 
a O Suplemento: 

O Suplemento - A AEITA está 
envolvida em um projeto de criação 
de um centro de cultura Aeroespa-
cial em São José dos campos, com 
o objetivo de incentivar a formação 
profissional nas áreas de ciências 
aeroespaciais, resgatando e preser-
vando a histórica vocação da cida-
de nas atividades de Aeronáutica e 
Espaço. como presidente da ABcAer, 
como você vê esta idéia? 

cristóvão cursino - A idéia é muito 
boa e entendo que pode contribuir de 
maneira significativa com o trabalho 
que está sendo realizado por todas as 
instituições envolvidas com a cultura 
aeroespacial. A ABCAer é uma ONG, 
criada em 2003 por rotarianos, empre-
sários e idealistas, e tem como obje-
tivo e proposta: resgatar, preservar e 
disseminar a cultura aeroespacial bra-
sileira, mas notadamente a desenvol-
vida em nossa cidade. Hoje, São José 
dos Campos colhe os frutos de um 
projeto iniciado no passado, na déca-
da de 1950, por verdadeiros homens 
visionários. Infelizmente, a cidade de-
morou muito para tomar consciência e 

ABCAer busca resgatar a cultura aeroespacial
atitudes concretas para preservar este 
patrimônio. Assim como outras insti-
tuições, a ABCAer e o futuro Centro de 
Cultura Aeroespacial deverão contri-
buir sobremaneira para a continuidade 
de bons projetos. Nosso compromis-
so é de ser um canal facilitador para 
que as instituições com envolvimento 
direto com as atividades aeroespaciais 
possam atingir seus objetivos, como 
vem acontecendo com AAB – Asso-
ciação Aeroespacial Brasileira.

O Suplemento - A ABcAer tam-
bém está bastante engajada em pro-
jetos de ampliação e melhorias no 
MAB - Memorial Aeroespacial Bra-
sileiro. Quais os planos para esse 
espaço e a área ao redor?

cristóvão - A ABCAer é respon-
sável pela administração do MAB, 
conforme convênio assinado com o 
DEPED em 2004, por um prazo de cin-
co anos. Hoje, ela está desenvolvendo 
em conjunto com o Comando Geral de 
Tecnologia Aeroespacial, o plano dire-
tor para ocupação do “sítio”, uma área 
de aproximadamente 100.000 m2 ao 
lado de um lago, onde pretendemos 
ordenar de forma criteriosa a instala-
ção de prédios e equipamentos, res-
peitando as diversidades ambientais. 
Estes ordenamentos estão previstos 
para os próximos dez anos. Dentre es-
sas obras estão o Observatório Astro-
nômico, o prédio do Panteão Casimiro 
Montenegro, Plataforma do Saber e do 
Planetário Cyber Theater. Além disso, 
também está sendo planejada a cons-
trução de um novo prédio com novas 
áreas de exposições, salas de aulas, 
oficinas e auditórios. Desde o inicio de 
nossas atividades, temos a pretensão 
de transformar e criar, em São José 
dos Campos, o Circuito de Cultura 
Aeroespacial, que se inicia no viaduto 
Bandeirantes (próximo à Rodovia Pre-
sidente Dutra), passa pelo INPE, Mec-
tron, Comando Geral de Tecnologia 
Aeroespacial e seus institutos, MAB, 
Infraero, Aeroporto, Embraer, até os 
fundos da fabrica Avibrás - uma área 
com um tratamento especial por par-
te dos poderes públicos, para receber 
nossos visitantes. 

O Suplemento - Que benefícios 
essas e outras ações de incentivo à 
cultura aeroespacial poderão trazer 
para São José dos campos? 

cristóvão cursino - Os benefícios 
são muitos e, com certeza, se soma-
rão aos já obtidos. Diz um ditado que 
“O povo que não preserva sua cultura, 
não constrói o presente e está fadado 
ao fracasso, desaparecendo no futuro, 

como aconteceu com diversas civili-
zações”. Entre nossas realizações, 
podemos citar, em apenas três anos: a 
construção do MAB em parceria com 
o cTA, com entrada independente; a 
construção do Portal em homenagem 
ao Brigadeiro Paulo Victor da Silva; 
a luta para implantação do estudo da 
cultura aeroespacial no Ensino Funda-
mental do Município; a publicação do 
livro infantil “O menino que ensinou o 
mundo a voar”; a publicação do ca-
derno em homenagem ao Brigadeiro 
Paulo Victor - “A pátria em primeiro 
lugar”; a inauguração do “14 Bis de 
aço” – um escultura em escala natural 
instalada no Parque Santos-Dumont, 
que se tornou um ícone da cidade; 
está em construção uma réplica da 
“casa Encantada” de Santos Dumont; 
preservação de documentos e peças 
históricas e sua exposição ao grande 
publico, para a disseminação desses 
conhecimentos à novas gerações.

O Suplemento - Você é de família 
tradicional joseense, empresário do 
segmento gráfico. O que o fez abraçar 
uma causa como a do MAB, criando 
e estando à frente da ABcAer? 

cristóvão cursino - Como joseen-
se de nascimento e coração, tenho uma 
identidade muito grande com a cultura 
aeroespacial e uma gratidão toda par-
ticular ao CTA, em especial ao Briga-
deiro Paulo Vitor, personalidade que 
contribuiu muito para o crescimento 
da minha família. De meu encontro em 
2003 com os companheiros carlos 
cyrillo, Walter Mello, Pedro Frazão 
de Medeiros Lima, Basílio Baranoff, 
Prof. cecchini, Prof. charly Kunzi, 
Manoel Juarez de Oliveira e outros, 
que nutriam os mesmos ideais, incon-
formados com o sucateamento das 
nossas instituições científicas, surgiu 
a idéia de criar uma instituição civil 
para defesa da cultura aeroespacial 
desenvolvida no CTA e seus institutos. 
Fizemos uma proposta de parceria ao 
então diretor do CTA, Major-Brigadeiro 
Thiago da Silva Ribeiro, que aceitou e 
apoiou prontamente nossa iniciativa, 
nos convidando a construir o Memo-
rial Aeroespacial Brasileiro. 

O Suplemento - como as suas 
iniciativas têm sido recebidas pela 
comunidade e pelas instituições 
(prefeitura, escolas, etc)?

cristóvão cursino - As iniciativas 
desenvolvidas pela ABCAer, que atua 
como agente catalisadora, sempre fo-
ram muito bem recebidas, começan-
do pelo CTA, com apoio no convênio 
firmado com o DEPED. As parcerias 

com a Prefeitura e Câmara Municipal 
de São José também foram impor-
tantes para a construção do MAB. A 
resposta da comunidade foi excelente, 
pois em três anos de existência o MAB 
já recebeu aproximadamente 119.000 
visitantes e 92 delegações estrangei-
ras. Para cada R$ 1,00 investido pelo 
poder público, a iniciativa privada in-
vestiu R$ 2,00 nas obras que já foram 
realizadas. Registramos ainda a rea-
lização de mais de 300 palestras em 
escolas publicas e privadas. 

O Suplemento - Você acha que 
o Mar. casimiro Montenegro estaria 
contente hoje, ao ver a transforma-
ção de São José dos campos, graças 
ao seu espírito visionário? 

cristóvão cursino - Sim, acredito 
que ele estaria contente, parcialmen-
te. Pois o maior tributo que podería-
mos render-lhe seria a consolidação 
de seus ideais, conforme dizia: “O 
Brasil precisa arejar-se, pela edu-
cação, na esfera da tecnologia e da 
ciência, para poder desenvolver a 
agricultura, a indústria e os trans-
portes, única forma de integração 
verdadeira da imensa área territo-
rial e fonte de ulteriores progressos 
sociais”. A cidade está vivendo um 
momento muito especial da sua his-
tória e com certeza o Mal. Casimiro 
Montenegro teve muita importância 
nisso tudo. Mas não podemos dormir 
em berço esplêndido, é preciso que 
nossas elites chamem para si as res-
ponsabilidades da construção de um 
novo tempo. Buscando as condições 
necessárias para no futuro, um dia al-
guém poderá dizer as mesmas coisas, 
sobre outros homens visionários. Mi-
nha admiração pelo Marechal cresce a 
cada dia, à medida em que passo a ter 
mais informações sobre ele. 

O empresário e presidente da 
ABCAer, Cristóvão Cursino

Num espaço igual a este qualquer iteano 
pode anunciar seus serviços (consultoria, 

etc.) a preço de custo:

Informe-se com a Secretaria e fale para
4000 iteanos e para as empresas onde trabalham. 

R$ 50,00 
(R$ 10,00 poR cm/col). 

Iteano oferece serviços
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Prêmio Excelência: faça sua indicação
Enquete aponta para continuidade da homenagem; regulamento será reformulado

  Aproximadamente 8% do total de 
pagantes da AEITA responderam à en-
quete sobre a continuidade e o siste-
ma de escolha do Prêmio Excelência. 
A maioria (84%) optou pela manu-
tenção da homenagem. Em relação à 
forma de indicação do homenageado 
– votação simples ou com posterior 
submissão do nome mais indicado à 
comunidade, para ser referendado -, 
houve empate técnico. 

Sendo assim, a Diretoria da AEITA 
decidiu manter o Prêmio Excelência 

no Sábado das Origens 2007, assu-
mindo o compromisso de reformular 
o regulamento dessa atividade para os 
próximos anos, incluindo também o 
Prêmio Destaque Iteano, entregue pela 
primeira vez em 2006. 

Para definir o nome do homenage-
ado, em conjunto com a Comissão de 
Organização do Prêmio, a AEITA conta 
com a participação dos iteanos, que 
deverão escolher, até 30/7, entre as 
seis personalidades mais votadas na 
enquete, enviando sua preferência por 

fax - (12) 3941-4002 ou e-mail: aei-
ta@aeita.com.br. 

Confira os nomes mais indicados:

• Roger Agnelli – economista, ex-di-
retor executivo do Bradesco e atual 
diretor presidente da Cia. Vale do 
Rio Doce 

•  Zilda Arns - médica pediatra e 
sanitarista, é fundadora e coor-
denadora nacional da Pastoral da 
Criança. A ONG foi recentemente 
indicada para o Prêmio das Crian-

ças do Mundo 
•  Oscar niemeyer – arquiteto brasi-

leiro reconhecido internacionalmen-
te, autor do projeto do CTA/ITA

• constantino de Oliveira Junior 
– presidente da Gol Linhas Aéreas

• Ariano Suassuna – escritor e dra-
maturgo, membro da Academia 
Brasileira de Letras

• Ronaldo Sardenberg – advogado, 
diplomata, ex-ministro da Ciência e 
Tecnologia, embaixador do Brasil na 
ONU, conselheiro da Anatel

Material para discussão
Confira abaixo os arquivos digitais encaminhados às Regionais:

• Apresentação Jean Paul Jacob (T59) Sábado das Origens 2006  
– “Engenheiro do Futuro”

• Apresentação Cláudio de Moura Castro  
– economista e especialista em Educação – Sábado das Origens 2006

• Apresentação Satoshi Yokota (T64)  
– representando as empresas – Sábado das Origens 2006

• Apresentação Bernardo de Pádua dos Santos (T07)  
– representando os alunos – Sábado das Origens 2006

• Apresentação Toshinori Sakane (T68)  
– representando o ITA – Sábado das Origens 2006

• Pesquisa sobre a imagem do ITA, de autoria de Bernardo de Pádua dos Santos (T07)
• Roteiro e instruções para relato da síntese das discussões

As Regionais da AEITA receberam, em junho, arquivos digitais que servirão 
como subsídio para discussões com a comunidade iteana sobre o Engenheiro 
do Futuro. A iniciativa dá prosseguimento ao workshop realizado pela Associação 
durante o Sábado das Origens 2006, com apresentações de especialistas em 
educação e representantes do ITA, dos alunos e de empresas. 

A idéia é que cada Regional reúna seus membros, assista às apresentações e 
sintetize suas conclusões em roteiro pré-estabelecido, encaminhando-o à AEITA. 
No dia 25 de agosto (sábado), será realizado um novo encontro, em São José 
dos Campos, para reunir as diversas contribuições que forem enviadas e compi-
lá-las em um único texto (veja programação nesta página).

Esta será a contribuição da AEITA e dos iteanos para a modernização e a 
maior integração da escola às necessidades e aos anseios do mercado e da 
sociedade brasileira em relação aos seus engenheiros.

Informe-se na sua Regional e colabore com a sua experiência, no processo 
de discussão sobre o Engenheiro do Futuro.
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Data: 25 de agosto de 2007 (sábado)
Local: Auditório da Computação – ITA

Programa:
8h30 – Recepção e boas-vindas
9h – Abertura – Sidney Lage Nogueira 
– presidente da AEITA

9h30 – 1ª Apresentação de Regional
10h30 – 2ª Apresentação de Regional
11h30 – 3ª Apresentação de Regional
12h30 – Almoço
14h – Programação da tarde a confir-
mar, conforme o número de Regionais 
inscritas 

conclusões serão apresentadas em encontro

Falecimento
Comunicamos 
com pesar o 
falecimento do 
colega Ismael 
Luiz Rebello 
(T54), ocorrido 
em 13 de maio, 
no Rio de Janeiro, 
onde residia des-
de 1963. Além de 
ex-aluno do ITA, 
Rebello foi profes-
sor da escola. 

Lista reúne iteanos que 
vivem na Europa

Para promover a troca de experiências entre os ite-
anos perdidos na Europa, a seguinte lista foi criada há 
algum tempo: ITA-Europa@googlegroups.com

Segundo Rodrigo Miranda (T04), no momento ela 
está “repleta de bixos e recém-formados”, mas seria 
muito bom se gente com mais experiência participasse 
também!

Por meio da lista, está se tentando organizar um 
grande encontro desses iteanos, em princípio no segun-
do semestre de 2007.  Interessados em participar na 
lista, por favor mandem email para: Bruno Woltzenlogel 
Paleo - bruno.wp@gmail.com
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Memórias

Você sabia que o CASD já foi pro-
prietário de um “imóvel de veraneio” em 
Caraguatatuba? E que o Centro Aca-
dêmico existiu como Pessoa Jurídica, 
tendo sido “suspenso” por decreto do 
então presidente Costa e Silva? Esta 
surpreendente história foi levantada na 
ITA-Net pelo colega Christiano Sadock 
(T04) e recebeu várias contribuições, 
com informações que estavam esque-
cidas. Porém, ainda faltam peças nesse 
quebra-cabeças! Se você tem mais da-
dos sobre o assunto, envie para aeita@
aeita.com.br (Ana Paula). Leia abaixo o 
relato de quem estava no ITA na época 
da “Casa do CASD”:

Marcos Melo (T69)

Sadock,
(...) O CASD era uma Associação Ci-

vil que agregava os alunos do ITA, e se 
confundia com o CASD também previsto 
para receber verbas no orçamento da 
Aeronáutica. 

A Aeronáutica, no afã de submeter 
o CASD (nos tempos do “abominável 
homem das neves” nos idos de 1968) 
primeiro cortou as verbas, o que reve-
lou-se ineficiente, pois a independência 
financeira do CASD já era fato decorren-
te do cursinho pré-vestibular que dava 
excelente lucro e permitia manter as 
atividades culturais. Na época o CASD 
trouxe palestrantes (Caio Prado Jr., e ou-
tros que não me recordo no momento) e 
peças teatrais que não eram bem vistos 
pela Aeronáutica. 

O CTA moveu uma ação judicial em 
SJC tentando extinguir o CASD. Perdeu, 
por razões de competência. O juiz em 
seu despacho disse que o CTA era in-
competente para mover a ação, pois a 
competência para tal era da União. 

Não satisfeito, o CTA obrigou o reitor 
a convocar uma assembléia que “deci-
diria pela extinção da Associação”. A 
assembléia aconteceu e teve um  com-
parecimento de 98% dos alunos. O 
presidente e o vice-presidente, além de 
outros diretores, não compareceram por 
julgarem, acertadamente, a assembléia 
como convocada por quem não tinha 
poderes para tal.  O resultado da vota-
ção foi acachapante e, infelizmente, sub-
meteu o reitor ou o vice (o Cantanhede, 
só não me recordo se era vice ou reitor 
mesmo), que presidiu a Asembléia,  ao 
vexame de ter de aceitar tal resultado e 
repassá-lo ao Comandante. 

O resultado foi o Decreto 64.772 
(N.R. – Leia o decreto na íntegra nesta 
página. O documento foi revogado no 
governo Collor).

Quanto a mim que ia fazer, junto com 
o Pedro Sérgio, um TI de Pesquisa Ope-
racional sobre a organização do ITA, fui 
considerado “persona non grata” pelo 
reitor, que não concedeu acesso aos 
dados necessários à realização da parte 
prática do trabalho, devido ao desempe-
nho na assembléia. O reitor, desabituado 
a conduzir assembléia de estudantes 

A seção Memórias é um espaço 
aberto para relembrar, registrar 
e resgatar histórias dos primór-
dios do ITA e, de maneira geral, 
da evolução da ciência e da 
tecnologia no país. Quem tiver 
uma boa história para contar 
pode enviar sua colaboração 
para  aeita@aeita.com.br (A/C 
Ana Paula). Para ler mais memó-
rias, acesse o blog do Fernando 
Coelho (T59): www.fernando-
coelhovivencias.blogspot.com

Como todos sabemos, nos 
anos 50 poucos eram os iteanos 
que dispunham de um automó-
vel. Era, porém, comum, alguns 
alunos, principalmente os de 
São Paulo, aparecerem na se-
gunda-feira braba com o carro 
do genitor para gozar as delícias 
do carango por uma semana, 
com devolução prevista no sá-
bado seguinte. 

Foi o que aconteceu com o 
Otávio (Aeronaves 56), que se 
apresentou com um belíssimo 
Kaiser, hoje não mais fabricado. 
Numa das aulas de Estruturas, 
fiquei sabendo que havia uma 
aposta entre o feliz motorista e 
seus companheiros de AP para 
ver quem chegaria primeiro na 
fila do nosso querido Natalino. 

Otávio de carro, os demais 
de bicicleta. Tão logo acabou 
a aula, ao meio-dia, saem os 
quatro em desabalada carreira.  
Otávio liga o motor do automó-
vel, nessas alturas já embicado 
para o lado do restaurante. En-
grena a primeira e arranca como 
os corredores de Fórmula 1. Só 
que não saiu  do lugar. Seus 
concorrentes tinham travado as 
rodas do carro sem que o mes-
mo percebesse. Não deu outra: 
com um grande estalo lá ficou o 
belo Kaiser, imobilizado, cardam 
no chão, tal qual jegue apaixo-
nado.

Colaboração: 
Waldyr Minchillo (T56)

Jegue

O que aconteceu com a Casa do CASD?
teve de aceitar que as regras que valeriam 
seriam as mesmas de uma AG normal do 
CASD e que ele desconhecia, e, portan-
to, sua condução ficou muito difícil. 

O meu orientador, Prof. Ellenrieder 
pediu-nos explicações e as aceitou, 
permanecendo como Orientador do TI e 
mudando o enfoque do mesmo só para a 
parte Teórica. O presidente na época era 
o Pardal (Alcir José Monticelli-T70) e o 
vice, creio que era o Michal.

Jorge Renner (T61) 
j.renner@uol.com.br

Sadock,
Você não imagina minha satisfação 

ao ver que alguém se lembrou do caso. 
Posso dar muitos detalhes, pois o início 
se deu em minha gestão, 1960-61, e foi 
uma das mais gratas experiências que 
guardo do CASD. Impossível descrever 
aqui, tentarei dar um resumo.

Um dos problemas dos alunos me-
nos afortunados era onde passar os fins 
de semana ou até mesmo as férias, pois 
muitos tinham família e amigos muito 
longe. Nos anos 1957-58, quando nossa 
turma (T61) entrou, a estrada para o lito-
ral era de terra esburacada, no traçado 
da antiga Tamoios. Ia-se de carona, os 
que podiam de moto, os corajosos de 
bicicleta. Até o CTA chegou a colaborar, 
cedendo caminhão, íamos em bancos 
improvisados de madeira - 3 horas de 
viagem, ou mais. Foi quando soube que 
a Prefeitura de Caraguá havia ‘empresta-
do’ um terreno para não sei que institui-
ção. Daí veio a idéia: que tal uma casinha 
que fosse, até de madeira serviria, para o 
CASD, em terreno ‘emprestado’, por 99 
anos???.

O trabalho foi enorme e muitos cola-
boraram. Vários da minha turma estavam 
no CR e na Diretoria, além de outros que 
ajudaram. O CASD tinha muita moral no 
CTA (Montenegro era um amigo), como 
também no ITA - o CASD era o respon-
sável pela disciplina, de fato, e exercia 
plenamente sua função (sem cola, etc.). 
O CASD  tinha moral, nos dois sentidos. 
Para o registro no Cartório de SJC, foi 
preciso reformar os Estatutos , o que en-
volveu sua rediscussão, item por item. O 
novo texto é o que foi registrado. Acho 
que ainda não havia CGC.

Um arquiteto de SJC, excelente pes-
soa, fez o projeto, gratuitamente, uma 
construção grande, confortável, próximo 
ao centro, não longe da praia. Parece que 
o nome que pegou foi “colônia de férias 
dos alunos do ITA”.

O Cantanhede era o vice-reitor. Foi 
comigo a Caraguá ver o terreno, fomos 
em seu carro, com a esposa, pude co-
nhecê-lo um pouco. A família Cantanhe-
de tem vários personagens ilustres, gen-
te séria. Se me lembro bem, formado em 
engenharia, era cuidadoso na fala, nos 
gestos, nas atitudes, e sempre solícito 
em ajudar os outros, como o foi desta 
vez. Então, pela  Reitoria e CTA - tudo 
aprovado. A Câmara de Caraguá votou 

e aprovou a cessão do terreno, com 
a condição de o CASD construir algo. 
Isso foi em 1961. 

Não soube dos resultados, se-
não anos mais tarde.  Formado, fiquei 
na Alemanha em 62-63 e depois dos 
acontecimentos de 64 perdi o contato 
com o ITA. Anos depois, quando re-
tornei para lecionar eletrônica, como 
professor visitante, tive algumas notí-
cias. Soube apenas que a construção 
foi bem aproveitada e que muita gente a 
usou. Ainda bem!

Gostei muito da descrição do Melo: 
são fatos que não conhecia. Pelo que 
acabo de descrever do Cantanhede 
e de outros episódios que conheço a 
seu respeito, tenho quase certeza de 
que neste caso ele blefou para alguns 
militares, fingindo que ia controlar a As-
sembléia. Perdeu o controle da mesma, 
porque quis, jamais concordaria com a 
dissolução do Centro Acadêmico, um 
disparate. Essa atitude é que pode ter 
irritado alguém.

Para mim a surpresa maior foi ago-
ra, conhecer esse decreto abaixo. Ima-
gine !! para acabar com nosso trabalho, 
um simples Centro Acadêmico univer-
sitário,  foi preciso recorrer à assinatura 
de um  (pseudo - ) Presidente da Repú-
blica. Agora, após algumas décadas, o 
clima está melhor. 

DECRETO Nº 64.772, 
DE 2 DE JULHO DE 1969. 
 
Suspende o funcionamento do Cen-

tro Acadêmico Santos Dumont, com 
sede e fôro na Comarca de São José 
dos Campos, no Estado de São Paulo. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , 
usando da atribuição que lhe confere o 
artigo 83, item II, da Constituição, com-
binado com o artigo 6º do Decreto-lei 
nº 9.085, de 25 de março de 1946, 
com a redação dada pelo Decreto-lei nº 
8 de 16 de junho de 1966, 

DECRETA:
Art 1º É suspenso o funcionamento 

do Centro Acadêmico Santos Dumont, 
com sede e fôro na Comarca de São 
José dos Campos, no Estado de São 
Paulo, devidamente registrado sob o nº 
158, no Livro próprio fls. 60, em 14 de 
julho de 1961, no Registro Geral de Hi-
potecas e anexos, da Comarca de São 
José dos Campos, no Estado de São 
Paulo. 

Parágrafo único. O Ministério Públi-
co Federal promoverá perante a Justiça 
Federal a ação de dissolução da entida-
de a que se refere êste artigo. 

Art 2º Êste Decreto entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 2 de julho de 1969; 148º 
da Independência e 81º da República. 

A. COSTA E SILVA 
Luís Antônio da Gama e Silva 
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Notícias das Regionais Rio discute Gestão de 
Carreira no século XXI

O GDC (Grupo de Desenvolvimento de Carreira 
- AEITA Rio) organizou, no dia 20 de junho, palestra 
sobre Gestão de Carreira no século XXI, apresenta-
da  por Moisés Balassiano, PhD pela University of 
Illinois (EUA) e autor do livro Gestão de Carreiras: 
Dilemas e Perspectivas.

Confira os tópicos abordados: 
• Carreira: conceito em transformação; 
• Trabalho, emprego, formação, carreira e profis-

são; 
• Individualização, flexibilização e tendências nas 

relações de trabalho: influência da tecnologia; 
• Carreira proteana: carreiras tradicionais X carrei-

ras atuais; e 
• De empregado para empregável. 

gestão de carreiras: 
Dilemas e Perspectivas – sinopse
Ao longo dos últimos 20 anos, aproximadamen-

te, poucos temas têm causado tanto impacto na 
área de Gestão de Pessoas quanto o de carreiras. 
Seu significado, seu alcance e suas repercussões 
ainda constituem objetos de análise, tanto no am-
biente acadêmico quanto entre aqueles que lidam 
com o tema no cotidiano organizacional. A impor-
tância deste livro consiste em apontar e esclarecer 
os dilemas e os sucessos alcançados até agora pela 
gestão individualizada da carreira, seja do ponto de 
vista de um indivíduo, seja do de uma empresa. 

A obra reúne textos de 16 autores, constituídos 
de pensadores, professores e pesquisadores dos 
mais profícuos, com vasta contribuição literária so-
bre o assunto de interesse generalizado que são as 
carreiras no Brasil e no exterior. 

Os textos apresentam o estado-da-arte que per-
meia as relações do trabalho no Brasil. Expõem os 
fatos que vêm moldando essas relações e as for-
mas encontradas pelos atores para conviver com 
a nova realidade empresarial. Destaca-se no livro 
a expertise dos colaboradores e riqueza das abor-
dagens ao tema das carreiras para além da preo-
cupação estritamente gerencial, como: os valores 
emergentes, as novas relações dos indivíduos com 
suas trajetórias profissionais, as novas formas de 
vivência do trabalho, as novas perspectivas para 
organizações e pessoas. 

Fonte: Floriano Salvaterra (T93) 
- Coordenador do GDC da AEITA Rio 

Acesse o site da AEITA Rio: 
http://aeita.rio.googlepages.com

São Paulo ensina 
a degustar vinhos

Rodada enogastronômica: Dias (T63), Jaime Pires (T63), 
Martinelli (T69) e esposa, Dodoi (Credidio – T62), Renato, 
Roberto Zink (T65), Eckmann, Jaime Kopelman e Sérgio

A reunião mensal de maio da Regional de São 
Paulo teve um sabor todo especial. O colega Cre-
didio Rosa (T62) apresentou aos presentes suas 
habilidades na área de enogastronomia, coman-
dando simpática degustação acompanhada de 
aconchegante jantar.

O encontro foi no restaurante Genova. No 
cardápio, antepastos, massas e sobremesas. Os 
vinhos foram “degustados antes do jantar e bebi-
dos moderadamente durante o mesmo”, segundo 
relato do Luiz Murta (T65). Em junho, o encontro 
reuniu Artur Peixoto (T54) primeira turma, com a 
esposa, Aiser (T59) com a esposa, Décio Fischetti 
(T60), Hiroaki Kokudai (T65), Anselmo, Santo Ca-
sali (T63), e Luiz Murta.

Oportunidades de emprego
O Grupo de Desenvolvimento de Carreira da 

Regional do Rio de Janeiro oferece em seu site 
http://aeita.rio.googlepages.com oportunidades 

de emprego dirigidas à comunidade iteana. 
O GDC pode ser contatado através do seu 

coordenador Floriano - telefone: (21) 2123-6482 e 
email: aeita.rio.carreira@gmail.com

A reunião mensal de maio da Regional de São 
Paulo teve um sabor todo especial. O colega Cre-
didio Rosa (T62) apresentou aos presentes suas 
habilidades na área de enogastronomia, coman-
dando simpática degustação acompanhada de 
aconchegante jantar.

O encontro foi no restaurante Genova. No 
cardápio, antepastos, massas e sobremesas. Os 
vinhos foram “degustados antes do jantar e bebi-
dos moderadamente durante o mesmo”, segundo 
relato do Luiz Murta (T65). Em junho, o encontro 
reuniu Artur Peixoto (T54) primeira turma, com a 
esposa, Aiser (T59) com a esposa, Décio Fischetti 
(T60), Hiroaki Kokudai (T65), Anselmo, Santo Ca-
sali (T63), e Luiz Murta.
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Espaço FCMF

Espaço Alunos

Qual objetivo e aplicabilidade do 
desenvolvimento do projeto do gera-
dor eólico de 24 kW?

Prof. Dr. Lindolfo Araújo Morei-
ra Filho - A finalidade deste projeto é 
conceber, construir e testar um gerador 
eólico de 24 kW, de características ino-
vadoras, de baixo custo, para velocida-
des moderadas de vento, destinado a 
emprego individual em residências ou 
instalações (micro usinas) e também 
para compor uma “fazenda de gerado-
res”, com possibilidade de integração a 
outras fontes alternativas de energia e à 
rede de energia das operadoras.

Qual o foco de investigação des-
sa pesquisa?

Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira 
Filho - A investigação concentra-se na 
aerodinâmica de turbinas eólicas tradi-
cionais com hélice de eixo horizontal, 
no material, na dinâmica de vibrações 
da torre e estruturas complementares, 
no circuito de controle para inicializa-
ção, frenagem, guinada, proteção con-
tra ventos muito fortes, otimização da 
eficiência de geração e no armazena-
mento da energia por baterias de acu-
muladores e por capacitores especiais.

Quais benefícios serão obtidos 
com o gerador eólico de 24 kW? 

Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira 
Filho - Em locais com velocidades 
de vento elevadas, as usinas eólicas 
competem com os custos das formas 
de geração convencional, além de não 
poluir. Em lugares isolados e distantes 
da rede elétrica, mesmo com veloci-
dades mais baixas, a energia eólica é 
competitiva devido aos altos custos de 
extensão da rede convencional. Com a 
conscientização ecológica e o gradual 
esgotamento das reservas energéti-
cas convencionais, a energia eólica 
torna-se cada vez mais competitiva. 
Em países como Dinamarca e Alema-
nha, por exemplo, a energia eólica já 
tem participação expressiva na matriz 
energética nacional. No Brasil, além 

Projeto de Gerador Eólico contribui 
para a preservação do meio ambiente

dos problemas energéticos comuns 
mundiais, a geração insuficiente de 
energia elétrica pode comprometer a 
retomada do crescimento econômico 
e ainda existem várias localidades que 
ainda não possuem acesso à energia 
elétrica, comprometendo a inclusão 
social. Neste contexto a energia eólica 
pode cumprir importante papel, pois 
grande parte do litoral brasileiro e di-
versas áreas montanhosas no interior 
são propícias para a geração eólica. 

Existe, em operação no Brasil ou 
no mundo, equipamentos similares?

Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira 
Filho - Atualmente, existem em ope-
ração no Brasil, sete parques eólicos, 
mas utilizando equipamentos impor-
tados. Além disso, várias fazendas, 
vilas e cidades isoladas poderão obter 
o acesso à energia elétrica, reduzindo 
o uso de geradores diesel e, o mais 
importante, abandonando a escuridão 
e a exclusão social. No mundo existem 
dezenas de fabricantes de aerogerado-
res (Enercon, Neg Micon, Vestas, Nor-
dex, Jacobs, Bergey, Zond, Wobben, 
etc.). Efetivamente, no Brasil apenas 
Wobben, a subsidiária da Enercon, 
produz completamente um modelo de 
gerador eólico.

Quais são as instituições envolvi-
das nesse projeto e qual é a partici-
pação de cada uma delas?

Prof. Dr. Lindolfo Araújo Morei-
ra Filho – A FINEP, com recursos do 
FNDCT/CT-ENERG, é a instituição que 
aporta os recursos financeiros neces-
sários para a execução das atividades; 
o ITA, como executor do projeto, for-
nece instalações e competências tec-
nológicas; à interveniente Humberto 
Ferraro Franca ME, cabe ceder sua 
infra-estrutura, equipamentos e recur-
sos humanos, e, à FCMF a responsa-
bilidade pela gestão administrativa e 
financeira do projeto.

Qual o suporte administrativo e 
financeiro realizado pela FcMF?

Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira 
Filho – A FCMF, por meio da área de 
Controle de Contas, acompanha a exe-
cução financeira, intermedia a interface 
com o financiador (FINEP) e o interve-
niente (Humberto Ferraro Franca ME) e 
assessora o Coordenador Técnico do 
Projeto em relação aos aspectos legais 
do convênio. Há também o envolvimen-
to das áreas de Recursos Humanos, 
Compras, Financeira e Contratos, que 
viabilizam questões operacionais, per-
mitindo a dedicação da equipe técnica 
para a execução do objeto do projeto.

Qual a composição da equipe?
Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira 

Filho – A equipe é composta por:

Responsáveis pelo projeto:
• Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira 

Filho – coordenador geral
• Prof.  Dr.João Carlos Menezes 

– coordenador
• Engº Egberto Rodrigues Neves
• Engº Humberto Ferraro – empresa 

interveniente

Bolsistas:
1) Técnico Mecânico Paulo Donizetti 

Rodrigues – bolsa FINEP
2) Aluna de Doutorado: Martha 

Lissette Sánches Cruz -   bolsa DTI 
CNPq em fase de implementação

3) Técnico Mecânico Breno Eduardo 
Gabriel - bolsa ITI CNPq em fase 
de implementação

Colaboradores:
• Prof. Ulysses Martins Rezende  

- UNITAU 
• Prof. Dr.  Pedro Paulo Leite do 

Prado  -  UNITAU
•  Pós-doutorado: Engº. Dr. Mauricío 

Vicente Donadon -  ITA -  Bolsista 
FAPESP

• Engº. Dr. Alfred Makoto Kabayama 
- ITA

• Aluno de Doutorado: Hudson Bode 
– ITA – Bolsista DTI – CNPq

• Aluno de Doutorado: Roman 
Savanov – ITA – Bolsa CNPq

Em que estágio encontra-se o de-
senvolvimento dessa pesquisa cien-
tífica e tecnológica?

Prof. Dr. Lindolfo Araújo Moreira 
Filho – Em relação ao pro-
jeto do gerador de 24 kW, 
alguns resultados já foram 
obtidos. A seguir, são mos-
trados detalhes da pá e da 
torre, resultado do cálculo 
por elementos finitos. 

A equipe do Projeto

Fundação casimiro Montenegro Filho
R. Euclides Miragaia, 433, 80 andar, conj. 803 
e 804 - Centro - SJCampos-SP - Tel.: (55-12) 
3923-2959 - E-mail: fcmf@fcmf.org.br

A conquista do primeiro lugar na 
classificação final da Olimpíada Brasi-
leira de Informática (OBI) pelo aluno do 
ITA César Ryudi Kawakami (1º Fund.) 
garante a sua colocação entre os qua-
tro integrantes da equipe brasileira na 
Olimpíada Internacional de Informática 
(IOI 2007), que acontecerá entre os 
dias 15 e 22 de agosto, na Croácia. 

A Olimpíada Brasileira de Informá-

Iteano é o primeiro colocado em Olimpíada de Informática
tica (OBI) — uma iniciativa da Socie-
dade Brasileira de Computação (SBC) 
— objetiva despertar nos estudantes 
o interesse pela ciência da computa-
ção. De acordo com os organizadores 
do evento, foram inscritos 7.958 alu-
nos (ensino fundamental, ensino mé-
dio e até, no máximo, o primeiro ano 
do ensino superior) de todo o Brasil 
que competiram nesta nona edição da 

Olimpíada, a OBI 2007. 
Após realizarem as duas fa-

ses eliminatórias, doze estudantes 
foram selecionados para disputar 
a etapa final seletiva para a Olim-
píada Internacional de Informática 
(IOI), entre eles dois alunos do 1º 
ano do Curso Fundamental do Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) — César Ryudi Kawakami e 

José Marcos Andrade Ferraro. An-
tes de serem submetidos, no dia 9 
de junho, à prova final, os competi-
dores fizeram um curso de Progra-
mação Avançada na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), 
no período de 4 a 8 de junho.

Para mais informações acesse 
http://olimpiada.ic.unicamp.br/

OBI2007

Leia também reportagem sobre a Tecsis do iteano 
Bento Koike (T77), que fabrica pás para geradores eólicos no link 

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Epocanegocios/0,,EDG77538-8380-4,00.html
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Iteanos  em Destaque

O prazer de ir ao teatro levou o itea-
no Mauro Hirdes (T82) a buscar nessa 
área a serenidade e a energia neces-
sárias para encarar a vida de frente, 
após a morte prematura da mulher, 
há quatro anos. Depois de freqüentar 
diversas oficinas de teatro, encontrou, 
na dramaturgia, um segundo ofício. 

Sua primeira peça – Piantao es-
treou no final de maio em São Paulo, 
no Teatro Fábrica, onde ficou por três 
semanas. A montagem estará em car-
taz novamente a partir do dia 7 de ju-
lho, no Teatro Julia Bergmann. 

Piantao (termo portenho usado 
para alguém perturbado e afeito a fi-
xações) é composto por três histórias 
pseudo-absurdas, inseridas em um 
contexto realista. O Retrato, Um Q e 
Sinal Verde falam sobre as formas de 
agir frente a uma paixão por uma mu-
lher comprometida: ocultar, substituir 
ou assediar.

Para concretizar a meta de ver seu 
texto em cena, Mauro Hirdes decidiu 
assumir ele mesmo o papel de produ-
tor e, para isso, foi atrás de patrocínios. 
Essa primeira montagem do espetácu-
lo foi 75% financiada por seus colegas 
de turma, por meio da Lei Rouanet. 
Muitos não sabem, mas esse incentivo 
é aberto também à pessoa física, que 
pode reverter até 6% de seu imposto 
de renda devido em patrocínio cultural. 
Já para empresas, este percentual é 
de 4%, mas somente para aquelas que 
optaram pelo sistema de Lucro Real.

Leia a seguir, entrevista de Mauro 
Hirdes a O Suplemento: 

O Suplemento - Você sempre 
gostou de escrever ou só descobriu 
essa vocação recentemente?

Mauro hirdes - Nunca fui um gran-
de leitor e jamais tinha colocado nada 
em papel, que não fosse relatórios téc-
nicos. Escrever para teatro se aproxima 
muito da elaboração de um roteiro de 
fabricação, em que você diz o que tem 
que ser feito e como deve ser feito. O 
segredo é a qualidade dos diálogos, 
coisa que só se aprende sendo um 
bom ouvinte e, principalmente, lendo 
e assistindo muito teatro. Quatro anos 
atrás, depois que fiquei viúvo, resolvi fa-
zer algo para me distrair. Acabei fazen-
do por um ano uma oficina de interpre-
tação em SP. Adorei a experiência, mas 
percebi que eu gostava mesmo era de 
conceber as histórias. No ano seguinte 
me matriculei na oficina de dramaturgia 
de Samir Yazbek (autor de: “O Fingi-
dor”, Prêmio Shell de 1999) e de lá para 
cá não parei mais estudar e escrever.

O Suplemento - E o gosto pelo te-
atro, vem de quando?

Mauro hirdes - Eu estava no 30 

Mauro Hirdes (T82), engenheiro e dramaturgo

ano do ITA (1980) e fui levado pela mi-
nha esposa, na época namorada, para 
assistir a minha primeira peça de teatro 
– Rasga Coração (texto de Oduvaldo 
Viana Filho, direção de Zé Renato, com 
Raul Cortez) – peça que inaugurou o 
Teatro Sérgio Cardoso, em São Pau-
lo. Foi paixão à primeira vista. A partir 
daí, este passou a ser o meu progra-
ma predileto. Hoje em dia assisto em 
média umas 4 peças e uns 6 filmes 
por mês, além da leitura sistemática 
de textos teatrais e roteiros de cinema.

O Suplemento - Em que área 
você atua na Embraer, como enge-
nheiro? Já pensou em abandonar a 
engenharia para se dedicar somente 
à dramaturgia?

Mauro hirdes - Para mim, o im-
portante é trabalhar com coisas cria-
tivas. Sou um dos poucos da minha 
turma que ainda atuam em projeto. 
Tenho 25 anos de experiência como 
engenheiro de pesquisa e desenvol-
vimento, e acredito que posso ainda 
contribuir bastante nesta área. Tra-
balhar só com teatro é coisa para o 
futuro, no momento quero estar perto 
da onde as coisas acontecem, tanto 
que transferi minha residência para SP, 
mesmo ainda trabalhando em SJC.

O Suplemento - como é possível 
desenvolver duas carreiras tão dife-
rentes?

Mauro hirdes - As pessoas têm 
muitas facetas, às vezes desconhecidas 
delas próprias, mas que com o tempo 
acabam se revelando. Sou um iniciante 
na dramaturgia, até agora, só fui capaz 
de produzir um texto com qualidade su-
ficiente para ser mostrado ao público. 
Fora isto, não se pode esquecer que 
quem paga as minhas contas é a enge-
nharia. como também sou o produtor 
da peça, por ora a minha meta não é 
ganhar, é conseguir empatar as contas.

O Suplemento - como você finan-
ciou a sua peça?

Mauro hirdes -  Poucas pessoas 
sabem que a bilheteria não paga nem 
20% dos custos de uma produção te-

atral. O resto é bancado pelo produtor 
ou por patrocínio. O problema é que só 
empresas tributadas no regime de Lu-
cro Real é que podem se beneficiar da 
renúncia fiscal concedida pela Lei Ro-
aunet a quem apóia eventos culturais. 
Isso reduz o universo praticamente às 
grandes empresas que, ou financiam 
artistas consagrados ou utilizam edi-
tais de difícil acesso para quem está 
começando. A outra possibilidade é 
a doação de pessoa física, que pode 
compensar integralmente o valor des-
tinado na declaração de ajuste anual 
do IRPF. Foi este o caminho que eu 
utilizei. Até o presente momento já le-
vantei 75% do custo do projeto junto a 
colegas do ITA, em particular da T82.

O Suplemento - A AEITA está pro-
movendo discussões sobre o Enge-
nheiro do Futuro, e um ponto quase 
que unânime é que falta, na estrutu-
ra curricular do ITA, uma formação 
mais “humanística”, que amplie os 
horizontes dos futuros engenheiros, 
nas áreas cultural, de relacionamen-
to, de marketing... Você concorda 
com essa colocação?

Mauro hirdes - É só ver o esta-
cionamento do H-8 para perceber que 
alunos atuais têm muito mais facilidade 
de se relacionar com o mundo real (ou 
externo) que na minha época, quando 

só se achava uns poucos carros e um 
monte de bicicletas. De qualquer for-
ma, o sistema de vestibular que des-
considera a formação geral* dos can-
didatos, o acantonamento dos alunos 
em alojamentos isolados e o sistema 
de freqüência rígida e avaliação con-
vencional, não contribuem para pre-
parar o iteano para se relacionar com 
o mundo, tampouco torná-lo criativo. 
Concordo com a tese de que o ITA deve 
se preocupar em propiciar uma maior 
formação humanística e práticas de 
relacionamento aos alunos, mas acho 
que isto não deveria ser feito dentro do 
CTA e sim na cidade, junto com outros 
universitários e a sociedade em geral.
*= História, geografia, biologia, etc... 
todos estes assuntos ficam de fora do 
vestibular.

O Suplemento - Qual os planos 
futuros?

Mauro hirdes - Depois da tem-
porada em julho no Teatro Julia Berg-
mann, o grupo pretende inscrever a 
peça em festivais e utilizá-la em con-
junto com uma oficina de dramaturgia 
como treinamento empresarial voltado 
à criatividade. Tenho ainda três peças 
em gestação: uma baseada em histó-
rias de Cora Coralina (poetisa goiana) 
outra sobre a relação de liderança em 
uma família, e a última que abordará a 
deterioração da relação de um casal.

Mauro 
Hirdes 
(T82) e 
as atrizes 
Juliana 
Crifes 
(esq.) e 
Tininha 
Melo

A S S I S T A
PIAnTAO (Teatro Julia Bergmann)

www.teatrojb.com.br 
sábado e domingo - 21h 

de 7 a 29 de julho
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Espaço Alunos

Prestar serviços de excelência, 
com alto nível de competência, ga-
rantindo a satisfação dos clientes 
pela qualidade do produto final, e 
desenvolver pesquisas e estudos 
inovadores são os propósitos da ITA 
Júnior, empresa dirigida por alunos do 
ITA, que comemorou em 16 de junho 
seu 150 aniversário. A programação 
do evento incluiu uma apresentação 
sobre a organização, visita às insta-
lações, no H-8, e churrasco, com a 
presença dos diretores, ex-membros e 
convidados, entre eles o presidente da 
AEITA, Sidney Lage Nogueira.

Embora adolescente na idade, a 
ITA Júnior vive atualmente um mo-
mento bastante maduro, em que os 
resultados da sua nova fase organi-
zacional, iniciada em 2003, começam 
a aparecer. Em 2006, foi a segunda 
colocada no Prêmio de Qualidade da 
Federação das Empresas Juniores do 
Estado de São Paulo (Fejesp). 

ITA Júnior comemora 150 aniversário
A credibilidade que vem sendo ad-

quirida graças ao trabalho competente 
dos dirigentes, consultores e profes-
sores do ITA resultou também em 
convite feito pelo presidente da AEITA, 
para discutir parceria com a indústria 
aeronáutica, visando o desenvolvim-
ento de projetos na área de pesquisa e 
desenvolvimento. “É muito importante 
essa aproximação, para que os alunos 
do ITA comecem, já durante o curso, 
a ter contato com as necessidades e 
exigências do mercado”, afirmou.

A ITA Júnior se apresenta com cre-
denciais diferenciadas em relação às 
empresas convencionais: qualidade 
dos serviços garantida pelos profes-
sores do ITA e preços competitivos 
em comparação com a concorrência, 
visto que a instituição não tem fins lu-
crativos. A receita obtida com os con-
tratos são utilizadas na remuneração 
dos professores e dos consultores 
(alunos de graduação e mestrandos) 
e na manutenção da organização, que 
conta ainda com parceiros institucio-
nais na iniciativa privada, que contri-
buem periodicamente com recursos 
(veja texto nesta página). Em 2006, a 
ITA Júnior teve um faturamento de R$ 
26.280,00. Nenhum dos 32 membros 
da empresa júnior recebe pelo trabalho 
de administração e gerenciamento.

Parte dos integrantes da ITA Jú-
nior começa sua ‘carreira’ no início 
do Fundamental e fica até o quarto 
ano do ITA. Nesse período, os alunos 
percorrem uma trajetória ascendente, 
em que adquirem experiência nas di-
versas áreas internas da empresa: ad-
ministrativa, marketing, qualidade, RH, 

Um pouco 
de história
 
A ITA Júnior foi fundada em ju-

lho de 1992 em São José dos Cam-
pos - SP, através de uma iniciativa 
dos alunos em parceria com o ITA. 
A filosofia de trabalho da empresa 
seguiu o conceito de Empresa Jú-
nior: surgido na França na década 
de 60, as empresas juniores são 
uma maneira de permitir que o mer-
cado tenha acesso ao conhecimen-
to gerado nas universidades e, ao 
mesmo tempo, dar aos universitá-
rios experiência de mercado.

Uma Empresa Júnior possui 
CNPJ, paga impostos, mas não 
tem fins lucrativos. Com seus dife-
rentes departamentos, gerentes e 
diretores, é completamente admi-
nistrada por estudantes de gradu-
ação, com apoio dos professores 
e da universidade a qual estão liga-
dos. A ITA Júnior, segundo esses 
moldes, cresceu rapidamente devi-
do à excelência dos alunos do ITA e 
ao suporte fornecido pelo Instituto. 
Em menos de dois anos, já havia 
realizado diversos projetos, tendo 
entre seus clientes a Johnson & 
Johnson, a SAE Brasil, a RHODIA 
e a ABC Dados Informática.

Hoje, a ITA Júnior é uma opção 
atraente e viável na realização pro-
jetos de tecnologia para empresas 
de pequeno, médio e grande porte 
de São José dos Campos e região.

A partir de 2005, a ITA Júnior 
iniciou um programa de parcerias 
com grandes empresas, obtendo 
benefícios como melhoria na infra-
estrutura e treinamentos. Os atuais 
parceiros da ITA Júnior são: McKin-
sey & Company, Banco Itaú, Procter 
& Gamble, Motorola e Dixtal.

Em solenidade realizada no dia 16 de 
junho, no Auditório Lacaz Netto, foram ou-
torgados os diplomas dos formandos dos 
cursos de pós-graduação stricto sensu 
oferecidos pelo ITA (Turma 2007) — 18 
Doutores em Ciências, 106 Mestres em 
Ciências e 130 Mestres Profissionais. 

Como paraninfo dessas turmas, o 
iteano José Renato Oliveira Melo (T71), 
Diretor de Projetos Avançados da Em-
braer, mencionou a sua participação na 
formação do Programa de Especializa-
ção em Engenharia (PEE), uma parceria 
ITA-Embraer e, dirigindo-se aos forman-
dos, destacou que estes alunos “saem 

projetos e time de TI.
Atualmente, o portfolio da ITA 

Júnior engloba: pesquisa operacio-
nal, logística, gestão de produção e 
da qualidade, materiais compostos, 
transporte aéreo, simulações numéri-
cas, sistemas de informações, aplica-
ções web, entre outros. 

O presidente da AEITA, Sidney Nogueira 
(T74), anunciou possibilidade de parceria 

entre a ITA Júnior e a Embraer em 
projetos de pesquisa e desenvolvimento. 
Na foto abaixo, a sala de computadores 

do escritório da ITA Júnior

Da esquerda para a direita: Gustavo 
Bonfim (T09), futuro presidente da 
ITA Júnior, Sidney Nogueira (T74), 
Vinícius Ferriani (T07), ex-membro, e 
Thiago Costas (T08), atual presidente

ITA Júnior   •  www.itajunior.com.br
contato@itajunior.com.br  -  (12) 3947-7850

Diretor da Embraer é paraninfo da pós-graduação do ITA
prontos para desenvolver seus trabalhos 
tanto no setor industrial quanto no setor 
acadêmico”, enfatizando que os mesmos 
“vão se deparar com um mercado de alta 
competitividade, dinâmico e mutante” e, 
por isso, “têm uma responsabilidade mui-
to grande em criar produtos inovadores”, 
devendo estar conscientes da “importân-
cia do seu papel para o desenvolvimento 
tecnológico do País”. Desejando sucesso 
a todos, José Renato finalizou seu dis-
curso deixando o seguinte recado: “não 
tenham a recompensa econômica como 
único objetivo, que ela seja conseqüência 
de suas atuações”, realçando que “não 

basta alcançar o sucesso profissional, é 
preciso alcançar outras realizações para 
serem plenamente felizes”.  E concluiu: 
“sejam profissionais conscientes mas 
tentem sempre manter o coração de es-
tudante”.

Agradecendo as palavras de incen-
tivo e desafio proferidas pelo paraninfo, 
o reitor do ITA, Reginaldo dos Santos, 
agradeceu, também, a presença do Prof. 
Cecchini, relembrando ter sido ele seu 
professor e o primeiro reitor brasileiro 
desta Escola, em 1971, época em que 
foi criado o programa de Pós-Graduação 
no ITA — pioneiro no Brasil na área de 

Engenharia. 
Ao encerrar a solenidade, Reginaldo 

dos Santos cumprimentou todos os for-
mandos e familiares, desejando aos pós-
graduados que, “ao retornarem às suas 
atividades, considerem o aprendizado e 
conceitos repassados por este Instituto”, 
e finalizou repetindo as palavras de Lord 
Rutherford, citadas no início desta ceri-
mônia, enfatizando que, apesar de terem 
sido ditas em 1908, continuam atuais: 
“Um povo que não desenvolve sua Ciên-
cia e Tecnologia está fadado a transfor-
mar-se em carregador de lenha e latas 
d’água para os povos civilizados”.

Torne-se cliente ITA Júnior

Sem dúvida, esta é a melhor 
forma de crescermos juntos

Indique a ITA Júnior

 Contamos com sua rede de 
contatos para aumentar nossa 

carteira de clientes

Seja um Parceiro 
Institucional

 Ao lado da ITA Júnior, a ma-
neira certa de aparecer no ITA

compartilhe conhecimentos 
e Experiências

 Bons treinamentos podem 
mudar, para melhor, o futuro 

da ITA Júnior
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Nos últimos três meses, três ite-
anos receberam merecido reconhe-
cimento da sociedade brasileira, pela 
excelência de seu trabalho, cada qual 
em sua área de atuação.

O pesquisador carlos nobre (T74), 
do Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (INPE) foi um dos ganhadores 
do Prêmio FCW - considerado o Nobel 
brasileiro na área de Ciência -, conce-
dido pela Fundação Conrado Wessel 
a personalidades de reconhecimento 
nacional, em seis categorias. 

Agraciado na área de Ciência Apli-
cada ao Meio Ambiente, Nobre desta-
cou “a forte formação em matemática 
e física dos anos do Fundamental no 
ITA”, como diferencial em seu doutora-
do em meteorologia, no MIT. O prêmio 
concedido a cada ganhador foi de R$ 
100 mil isentos de impostos. Os perfis 
dos escolhidos, de acordo com a FCW, 
revela “qualidades de talento inovador, 
liderança, abrangência social, trabalho 
incansável, integridade e ética”.

Nobre foi coordenador geral do 

Iteanos fora de série
Centro de Previsão de Tempo e Estu-
dos Climáticos (CPTEC-INPE) de 1991 
a 2003. Durante o período de 1996 a 
2002, atuou como coordenador cientí-
fico do Experimento de Grande Escala 
da Biosfera-Atmosfera na Amazônia 
(LBA). Atualmente é representante da 
área Multidisciplinar da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior. Também é o presidente do 
Comitê Científico do International Ge-
osphere-Biosphere Programme (IGBP). 
Tem experiência na área de Geociên-
cias, com ênfase em Meteorologia, 
atuando principalmente nos seguintes 
temas: ciências atmosféricas, clima, 
meteorologia, Amazônia e modelagem 
climática, interação biosfera-atmosfera 
e desastres naturais e ministra a disci-
plina Interação Biosfera-Atmosfera no 
Programa de Pós-Graduação do INPE.

O diretor do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), gilberto 
câmara (T79), recebeu, no início de 
maio, em Brasília, a Ordem do Rio 
Branco, concedida pelo Itamaraty, no 
grau de Comendador.

Assim intitulada em homenagem 
ao Patrono da Diplomacia brasileira 
– o Barão do Rio Branco -, a Ordem de 
Rio Branco foi instituída pelo presiden-
te João Goulart, em fevereiro de 1963, 
e é destinada a premiar aqueles que 
tenham se tornado merecedores desse 
reconhecimento pelo governo federal, 
por serviços prestados ao país, como 
forma de estimular a prática de ações 
e feitos dignos de honrosa menção.

Gilberto Câmara 
está no INPE des-
de 1980, onde fez 
mestrado e doutora-
do em Computação. 
Como coordenador 
geral de Observa-
ção da Terra, esteve 
envolvido no desen-
volvimento de im-
portantes softwares 
de sensoriamento 
remoto e processa-
mento de imagens 
de satélites, como 
o SPRING, e das 
metodologias dos 
projetos DETER e PRODES, usados 
na detecção e monitoramento do 
desmatamento da Amazônia.

Nesse período, também foi res-

ponsável pelo estabelecimento de uma 
política de acesso livre aos dados do 
INPE sobre desmatamento e às ima-
gens do satélite CBERS (Satélite Sino-
brasileiro de Recursos Terrestres). 
Esta política resultou na distribuição 
de mais de 300 mil imagens do CBERS 
entre maio/2004 e abril/2007.

Na área acadêmica, o diretor do 
INPE publicou cinco livros e produ-
ziu mais de 120 artigos, além de ser 
orientador de diversos trabalhos de 
mestrado e doutorado. Professor em 
cursos de pós-graduação nos pro-
gramas de Sensoriamento Remoto e 
Computação Aplicada do INPE, Câ-
mara é bolsista de produtividade em 
pesquisa do CNPq (produtividade em 
pesquisa), além de consultor de insti-
tuições renomadas na área de ciência 
e tecnologia.

O bispo auxiliar do Rio de Janeiro, 
Dom Dimas Lara, foi eleito secretá-
rio-geral da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), realizada em 
maio. O bispo recebeu 192 dos 275 
votos do votos no terceiro escrutínio 
feito pela entidade, nesta 45ª Assem-
bléia Geral, em Itaici, bairro de Indaia-
tuba (SP).

Dom Dimas Lara substituiu Dom 
Odilo Scherer. O bispo do Rio de Ja-
neiro também foi um dos delegados 
do Brasil na V Conferência Geral do 
Episcopado da América Latina e do 
Caribe, realizada em Aparecida (SP).

A secretaria geral da CNBB é um 
cargo executivo. Ao responsável por 

esta função ca-
be falar em nome da 
Conferência e repre-
sentá-la, organizar 
os encontros dos 
bispos e coorde-
nador os trabalhos 
das  assemblé ias 
gerais, que aconte-
cem todos os anos.

Pela primeira 
vez na história das 
assembléias, a vo-
tação é com urna 
eletrônica, o que 
tem tornado mais 
rápida a divulgação 

dos resultados.
Dom Dimas é bispo titular de Me-

galopolis in Proconsulari e auxiliar de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, no-

Reconhecimento 
Gilberto Câmara (T79)

“Como diretor do INPE, é uma gran-
de honra receber a Ordem do Rio 
Branco. Ela é um reconhecimento 
institucional ao INPE, pelo seu tra-
balho de cooperação internacional. 
Um exemplo deste trabalho é nos-
sa cooperação com a China, para 
o desenvolvimento dos satélites 
sino-brasileiros de sensoriamen-
to remoto (CBERS). O programa 
CBERS é um exemplo de como dois 
países  emergentes podem realizar 
projetos com impacto mundial em 
áreas de tecnologia de ponta.”

Dom Dimas Lara (T79)

Um desafio 
para o ITA

Carlos Nobre (T74)

“Minha carreira como Enge-
nheiro Eletrônico (T74) foi muito 
curta, pois logo me interessei 
por questões ambientais e tomei 
a decisão de aprender sobre este 
assunto na pós-graduação. A 
forte formação em matemática e 
física dos anos do Fundamental 
fez a diferença no meu doutorado 
em meteorologia, no MIT. Desde 
aquela época, eu sempre me per-
gunto porque o ITA forma somente 
engenheiros. Os talentosos recur-
sos humanos, a tradição de rigor 
científico e o ambiente acadêmico 
favorável mais do que justificariam 
ao ITA ter assumido historicamen-
te um papel muito mais relevante 
ao desenvolvimento do Brasil. 
Mas, nunca é tarde para mudar. 
Dentro ou fora do Ministério da 
Defesa, o ITA deve seriamente fa-
zer uma reflexão sobre se deseja 
continuar a ser uma das impor-
tantes escolas de engenharia do 
país, ou se deveria ampliar seus 
horizontes e mudar para se tornar 
uma escola tecnológica atuante 
nos maiores desafios que o país 
deve enfrentar para atingir desen-
volvimento, incluindo as questões 
ambientais.  Irá o ITA, algum dia, 
enfrentar este desafio?”

meado em 11 de junho de 2003.
Depois de ser formar no ITA, traba-

lhou como Engenheiro no IAE - Instituto 
de Atividades Espaciais, e na Ericsson 
do Brasil, em São José dos Campos-
SP. Cursou Filosofia no Instituto de Filo-
sofia de São Bento, em São Paulo-SP e 
Teologia no Instituto Teológico Sagra-
do Coração de Jesus, em Taubaté-SP.



Humor  à Vela
ao remetente - para uso dos correios

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

Em	___/___/___					Ass	______________________

Reintegrado	ao	Serviço	Postal	em	___/___/___

Uma das três provas que dão direi-
to a um piloto de planador usar a insíg-
nia denominada brevê de ouro é a de 
percorrer uma distância 300 km, e se o 
destino for pré-fixado, pode-se anexar 
ao ouro um diamante. 

Já tendo direito ao brevê de prata 
(vôo de 5 horas, 50 km percorridos e 
ganho de altitude de 1000 m), em 1967 
iniciei minhas tentativas de conseguir o 
dourado galardão.

Com os planadores da época (Olím-
pia e Neiva BN-1), para se fazer 300 
km partindo de S. José dos Campos 
era necessário se aguardar ocasiões muito especiais, 
que só aconteciam em março ou outubro, no terceiro 
dia após a passagem de uma frente fria, e obviamente 
que coincidisse com um fim de semana!  Era preciso 
decolar cedo, por volta das 10 da manhã, com condi-
ções ainda fracas e contar com a ajuda de um vento de 
cauda durante o percurso. 

Após uma primeira tentativa na qual pousei na vár-
zea de Jacareí, tendo percorrido só 25 km, em outubro 
de 64 consegui chegar até a pista de Piracicaba voan-
do 200 km!

Em março do ano seguinte ocorreu novamente a 
condição esperada, e decolando as 10h, às 11h15 já 
estava sobrevoando Cumbica a 1000 m. Entusiasmado 
com as condições, segui veloz aproando para Franco 
da Rocha para a travessia da Mantiqueira, como havia 
feito sem maiores problemas no vôo anterior. Desta 
vez, porém, um ciclo de nuvens se desfazendo me fez 
perder altura em demasia e cheguei nas montanhas 
sem altura para atravessá-las.

Voltando em direção a Cumbica encontrei as mes-

Por Francisco Galvão

O aeromodelo 
que cresceu

mas descendentes e o que é 
pior, agora com o vento de 
frente. A pista foi subindo em 
relação ao nariz do planador 
e percebi que não mais con-
seguiria atingi-la. Embaixo, 
ruas, casas, e os eucaliptos 
da Vila....Galvão (chiii.. que 
nome.)! Tinha que ser por 
ali mesmo. À esquerda havia 
uma praça de tamanho razoá-
vel, e sem calçamento. Entrei 
de freios abertos e glissando 
por sobre uma rua e plaquei o 

Olímpia estolado no meio da praça. 
O choque fez a cabine se desprender e voar, mas a 

fera parou em menos de 30 metros em frente ao bar de 
um japonês. Foi a primeira vez que vi um nipônico de 
olhos tão redondos... era de espanto.

Telefonei para São José pedindo resgate e fiquei 
aguardando enquanto uma pequena multidão vinha em 
romaria apreciar aquele estranho avião sem hélice.

Eis que chega um fusca amarelo e dele salta nada 
mais nada menos que meu ex-colega dos tempos de 
ginásio em Guaratinguetá, o Antônio Carrijo, que parou 
estupefato, olhando ora para mim, ora para o planador, 
tentando recompor as idéias.

Acontece que o “Tonho” estava participando de 
uma competição de aeromodelismo em Cumbica para 
modelos de planadores da classe FAI Nordic A2, e o 
seu aeromodelo havia sido pego por uma térmica e de-
saparecido na direção da Vila Galvão. Procura planador 
aqui, procura ali, lhe disseram que um planador havia 
descido na praça! E realmente lá estava um, ....mas a 
escala era outra! Rimos muito, mas como nunca mais 
o vi, até hoje não sei se ele reencontrou o seu modelo!

Este pouso deixou minhas pretensões à insígnia 
dourada, abaladas por um bom tempo. Finalmente em 
5 de novembro de 67 consegui meu brevê de ouro com 
um diamante, voando um “Olímpia” de São José até a 
pista da fazenda “J.O”, 20 km ao sul de Bauru, famosa 
por sua aguardente homônima! Um vôo sem incidentes 
e de apenas 5 horas e meia. Valeu!

O Olímpia do 
CVV CTA o PBM

Um modelo de planador Nordic A2

Um dos Olímpia (PP-ZVK) que 
continuam voando!

Eleições AEITA 
para 2008-2009

Em outubro será realizada a votação para 
a Diretoria Executiva e para o Conselho Fiscal 
da AEITA cobrindo o biênio 2008-2009. Como 
das vezes anteriores, ela poderá ser feita pela 
Internet, graças aos serviços contratados da 
Safevote, de nosso colega Ed Gerck (T77). 
Seguem abaixo as principais instruções.
• chapas: cada chapa deverá constar de 6 

nomes para a Diretoria Executiva (Presi-
dente, Vice, 2 Diretores e 2 Adjuntos) e 6 
nomes para o Conselho Fiscal (3 efetivos 
e 3 suplentes).

• Qualificação: Todos os 12 iteanos da 
chapa devem estar em dia com a anuida-
de da AEITA.

• Prazo: As chapas deverão estar registra-
das na Secretaria da AEITA até 21 de se-
tembro de 2007.

• Eleitores: Só podem votar iteanos em dia 
com a anuidade da AEITA. Quem com-
parecer ao Sábado das Origens, poderá 
acertar suas contas com as recepcionis-
tas e votar até o horário-limite abaixo.

• Votação: Os votos on-line poderão ser 
enviados de 15 a 25 de outubro. Os votos 
presenciais até as 10h de 27 de outubro, 
no Sábado das Origens.

• Apuração: Encerrada a votação às 10h, a 
Safevote totalizará os resultados e enviará 
para a Secretaria para que seja anunciada a 
chapa vencedora na Assembléia Geral Ordi-
nária, ou durante o churrasco, que estarão 
ocorrendo durante o Sábado das Origens.

• Posse: Os membros eleitos da nova Dire-
toria e Conselho tomarão posse em 10 de 
janeiro de 2008.

• Lembretes: Os cargos são não-remune-
rados e exigem a presença de um ou dois 
diretores em São José dos Campos para 
acompanhar os trabalhos da associação, 
especialmente os contatos políticos, a 
execução financeira e as orientações para 
o trabalho da Secretaria. Um dos diretores 
deverá se encarregar da pauta e da prepa-
ração do jornal O Suplemento.

Em 2005 concorreram 3 chapas e a cam-
panha foi bem movimentada, um fato inédito 
na história da AEITA. Este ano esperamos 
que isto se repita, evidenciando o interesse 
dos iteanos pelos rumos de sua associa-
ção e que o número de eleitores também 
seja bem maior do que em anos anteriores.
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