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E mais

Durante as atividades do Sábado das 
Origens haverá exposição dos trabalhos 
do 1º Concurso de Fotografia da AEITA. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 3 de 
outubro e todos os alunos e ex-alunos do 
ITA podem participar.

A atividade tem como objetivo incentivar 
a prática amadora da fotografia e mostrar o 
ITA através do olhar da comunidade iteana. 
As fotografias inscritas devem contemplar 
os temas Histórias para Contar (para ex-
-alunos) e Retratos de uma Nova Geração 
(alunos). Págs. 4 e 5

O Sábado das Origens de 2011 será rea-
lizado nos dias 21 e 22 de outubro. Além de 
importantes decisões, como eleições para a 
nova Diretoria da AEITA e votação de proposta 
de alterações no Estatuto da Associação, have-
rá uma programação de atividades e atrações 
dirigidas à Família Iteana (música, massagem, 
brinquedos infláveis, sorteio de brindes). Parti-
cipe! Na sexta-feira haverá a terceira palestra do 
FeedCenter do ITA, iniciativa coordenada pela 
AEITA com patrocínio da Embraer. A apresenta-
ção será seguida de coquetel para networking. 
No sábado, será homenageado como Sócio 
Honorário o Prof. Carl Herrmann Weis, famo-
so pesquisador e professor de Química. Veja a 
programação completa nas págs. 4 e 5

Cuidar muito bem da comunicação, sem-
pre prestar contas do que está fazendo e sa-
ber ouvir as pessoas são as três premissas 
básicas para um bom gestor, na opinião de 
Conrado Engel (T80), presidente do HSBC 
Bank Brasil. No dia 22 de agosto ele falou à 
comunidade iteana de várias turmas, prin-
cipalmente alunos, em palestra programada 
pelo FeedCenter, o Centro de Feedback do 
ITA, coordenado pela AEITA com patrocínio 
da Embraer. Durante uma hora, Conrado 
Engel descreveu sua trajetória profissional, 
fazendo questão de salientar a importância 
do ITA e da convivência no H-8 para a sua 
carreira. Pág. 3

25 de março de 2011 é uma data que ficará 
marcada na memória dos fãs do Iron Maiden que 
trabalham na Embraer. Nesse dia, a empresa rece-
beu a ilustre visita de ninguém menos que Bruce 
Dickinson, o vocalista da banda. E foi uma visita de 
quem entende do assunto, já que o músico é piloto 
comercial há vários anos e um entusiasta da avia-
ção. Pág. 7

Sábado das 
Origens 2011

Na sexta-feira haverá palestra do FeedCenter e coquetel para networking

O presidente da AEITA, Marcelo Dias Ferreira (T94) fará apresenta-
ção de Prestação de Contas da gestão atual

Conrado Engel (T80), presidente do HSBC Bank Brasil

FeedCenter traz 
Conrado Engel (T80)

Vocalista do Iron Maiden visita Embraer

Bruce Dickinson no centro 
histórico da Embraer: 
fanático por guaraná

1º Concurso de 
Fotografia da AEITA

Eleições e mudança no Estatuto – veja Editais na pág. 2
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editorial educação

edital de convocação edital de convocação

Leia reportagem publicada no 
jornal ovale em 31 de maio de 2011:

A proposta de tirar impostos de 
escolas e serviços educacionais feita 
ao Ministério da Educação pelo enge-
nheiro Ozires Silva, 80 anos, foi bem 
recebida por políticos e secretários 
de educação da região. Eles consi-
deraram a "cruzada" de Ozires pela 
educação como uma iniciativa a ser 
apoiada.

Ozires Silva entregou ao ministro 
Fernando Haddad, da Educação, um 
texto intitulado "Transformando o 
país pela educação", com sugestões 
sobre o ensino no país.

Além da desoneração das es-
colas, Ozires pede que doações a 
serviços educacionais não sejam tri-
butadas. E que também não incidam 
impostos aos valores pagos pelos 
empregadores a seus funcionários 
em eventuais cursos de qualificação 
e formação.

Petista. Para o deputado federal 
Carlinhos Almeida (PT), a propos-
ta de Ozires é positiva como toda e 
qualquer contribuição que se faça 
para a educação. "Hoje, o nosso de-
safio é fazer uma revolução no ensi-
no público", disse o parlamentar.

Segundo Carlinhos, a meta prin-
cipal é melhorar a qualidade do en-
sino. "Esse é um desafio que a pre-
sidente Dilma Rousseff está ciente. 
Toda a prioridade será dada à educa-
ção", afirmou o deputado.

Tucano. O secretário estadu-
al de Desenvolvimento e Planeja-
mento Regional, Emanuel Fernan-
des (PSDB), elogiou a atitude do 
engenheiro. "Ozires deu grandes 
contribuições para o Brasil e, mais 
uma vez, ele dá mais um exemplo 
de disposição. A educação é o nos-
so principal problema." Segundo 
Emanuel, a figura pública de Ozires 
pode contribuir para esquentar o 
debate sobre a qualidade da edu-
cação. "A gestão da educação no 
Brasil precisa ter mais qualidade", 
disse.

Para Alberto Mano Marques, se-
cretário de Educação de São José, 
Ozires tem visão geral do país e pode 
ajudar a promover nacionalmente o 
debate sobre a educação. "Acho que 
a iniciativa privada pode ajudar, mas 
é o governo quem deve assumir a 
qualidade na educação".

Eleições e mudanças
No próximo dia 22 de outubro será 

realizado mais um Sábado das Ori-
gens, com uma programação recheada 
de atividades para os nossos diversos 
públicos – iteanos de várias gerações, 
esposas, maridos, namorados, filhos, 
convidados. Será mais um momento 
de encontros e reencontros, de colocar 
o papo em dia, de trocar informações e 
ficar a par das novidades. 

Mas, antes do lazer, teremos o 
dever. Nessa data, será eleita a nova 
Diretoria da AEITA, para os próxi-
mos dois anos. Haverá também uma 
assembleia extraordinária para vo-

A diretoria da AEITA, nos termos do capítulo III, Art. 
14 e parágrafos, do Estatuto Social, convoca os seus as-
sociados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se 
no dia 22 de outubro de 2011, Sábado, às 09h00 em pri-
meira convocação, com a presença de 10% dos sócios 
quites e às 10h00 em segunda e última convocação, com 
qualquer número de presentes, no Auditório Francisco 
Lacaz Netto ITA/CTA - São José dos Campos – SP, com a 
seguinte Ordem do Dia: Apresentação das Contas da Atual 
Diretoria biênio 2010/2011, Eleição da Diretoria e do Con-
selho Fiscal para o biênio 2012/2013 e outros assuntos 
da associação.

Marcelo Dias Ferreira
Presidente da AEITA

A Diretoria da AEITA biênio 2010/2011, nos ter-
mos do capítulo III, Art. 14 e parágrafos, do Estatuto 
Social, convoca os seus associados para a Assem-
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 22 de 
outubro de 2011, Sábado, às 08h00 em primeira 
convocação, com a presença de no mínimo 10% 
dos sócios no gozo dos direitos sociais e às 09h00 
em segunda e última convocação, com qualquer 
número de presentes no Auditório Francisco Lacaz 
Netto - ITA/CTA - São José dos Campos – SP, com 
a seguinte Ordem do Dia: Alterações no Estatuto da 
AEITA.

Eng. Marcelo Dias Ferreira
Presidente da AEITA

O Anel de Graduação do ITA, 
confeccionado pela joalheria Vivara, 
ainda pode ser encomendado pela 
comunidade. A peça tem a logomar-
ca do ITA e é de prata, 7mm, com ga-
rantia permanente (polimento). 

Material do anel: prata com lo-
gomarca do ITA

Valor: R$ 400,00

Anel de Graduação

tarmos a proposta de alteração do 
Estatuto da Associação. O objetivo é 
atualizá-lo, modernizá-lo e adequá-lo 
às necessidades e ao perfil atual da 
AEITA, facilitando diversos procedi-
mentos e iniciativas em benefício da 
comunidade.

Na assembleia ordinária faremos 
nossa prestação de contas e apresen-
taremos nossas realizações, mos-
trando o que consideramos positivo 
de nossa gestão, e o que ainda está 
por fazer, ou precisa ser melhorado. 
Estamos certos de que nossa gestão 
foi pautada pela vontade de acertar e 

de aproximar a AEITA de seus sócios 
atuais – de bixos a veteranos – e fu-
turos – os alunos.

Convidamos a comunidade a 
comparecer a esse Sábado das Ori-
gens tão importante para o futuro da 
AEITA e a se envolver nas questões 
que serão debatidas, com opiniões, 
sugestões, críticas e, por que não, 
elogios. Esperamos você e, mais 
uma vez, lembramos que AEITA É 
UM PATRIMÔNIO DO ITEANO. PAR-
TICIPE!

 
Diretoria da AEITA 

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

Ozires quer 
isentar escolas
de impostos

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

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

DEPósITo bAnCáRIo:
AG. 3845 C/C: 130000385

Banco Santander
**Enviar comprovante de depósito**

Mais informações:
(12) 3941-4002/3947-5832 ou 

eventos@aeita.com.br ou
elaineae@ita.br
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feedcenter

turmas

unimed

“Numa cerimônia simples, bonita 
e emocionante, foi descerrada no fi-
nal de julho a placa da Turma 75 no 
corredor do E2 do ITA, ao lado de ou-
tras dezenas de placas já instaladas 
por outras turmas. Nosso mestre de 
cerimônias Berquó cumpriu mag-
nificamente seu papel, passando a 
palavra ao Magnífico Reitor, que nos 
prestigiou com sua presença, e de-
pois à esposa do Corsetti, Marta.

No churrasco, depois de muitas 
conversas e histórias, provavelmente 
aqueles que ainda ficaram até o final 
devem ter dado conta das últimas 4 
garrafas de vinho das 23 que o Guer-
ra levou.

Foi uma tarde agradabilíssima, 
com ótimas conversas e a promessa 
de reencontro em 2012, com a coor-
denação do Bentim. Desta vez deverá 

Presidente do HSBC fala aos iteanos
Cuidar muito bem da co-

municação, sempre prestar 
contas do que está fazendo 
e saber ouvir as pessoas 
são as três premissas bá-
sicas para um bom gestor, 
na opinião de Conrado En-
gel (T80), presidente do 
HSBC Bank Brasil. No dia 
22 de agosto ele falou à 
comunidade iteana de várias turmas, 
principalmente alunos, em palestra 
programada pelo FeedCenter, o Centro 
de Feedback do ITA, coordenado pela 
AEITA com patrocínio da Embraer.

Durante uma hora, Conrado En-
gel descreveu sua trajetória profis-
sional, fazendo questão de salientar a 
importância do ITA e da convivência 
no H-8 para a sua carreira. “É preciso 
destacar e valorizar a capacidade que 
o ITA nos dá de trabalhar em equipe, 
sob pressão, e de entregar conforme 
o prometido”. Para o iteano, mais 
importante do que ter um bom plano, 

é executá-lo bem. “Não são poucos 
os excelentes projetos que acabam 
morrendo na execução”.

Conrado Engel está no Grupo 
HSBC desde 2003, tendo assumido 
o cargo de presidente do HSBC Bank 
Brasil em junho de 2009. De janeiro 
de 2007 a maio de 2009, baseado 
em Hong Kong, comandou a área 
de varejo do HSBC na Ásia e Ocea-
nia, que engloba 19 países e terri-
tórios. De agosto de 2004 até a ida 
para Hong Kong em janeiro de 2007, 
Conrado foi membro do Comitê Exe-
cutivo e responsável pela área de va-

rejo do HSBC Bank Brasil. 
Tendo passado pelo Citi-
bank, pelo Banco Nacional 
e Unibanco, e pela Losan-
go Promotora de Vendas, 
Conrado afirmou estar feliz 
com a escolha que acabou 
distanciando-o da enge-
nharia.

“Eu gosto do que faço. 
E gosto de mandar”, brincou. Para ele, 
o iteano tem condições de contribuir 
com o país e de retribuir os benefícios 
oferecidos pela escola em qualquer 
área de atuação. “Os engenheiros do 
ITA têm capacidade para desenvolver 
uma brilhante carreira em qualquer 
segmento, devido ao preparo que re-
ceberam durante a graduação – sabe-
mos nos virar, sabemos dar respostas 
rápidas, sabemos buscar soluções”.

Após a palestra, foram sorteados 
brindes entre os presentes e, em se-
guida, foi servido um coquetel para 
networking.

A AEITA preparou um Guia do 
Usuário Unimed, com o objetivo 
de melhorar a comunicação e fa-
cilitar a utilização do plano. Leia 
a íntegra do guia no AEITA Online 
– www.aeitaonline.com.br

• Quando devo contatar a AEITA 
e quando devo contatar a Uni-
med?

Contato AEITA: Pagamentos, 
inclusão e exclusão de beneficiá-
rios, alterações no cadastro (en-
dereço, telefones, etc), 2ª via de 
boletos, carteirinhas, Declarações 
para Imposto de Renda e dúvidas. 
Elaine Barbosa (12) 3947-5832 ou 
(12) 3941-2633(Fax) E-mail: uni-
med@aeita.com.br

Telefones úteis UNIMED: Li-
beração de procedimentos, pro-
blemas com a tarja magnética, 
reclamações, relação de médi-
cos conveniados, SOS e emer-
gências e informações diversas. 
Atendimento ao cliente UNIMED 
0800 727 4141 (todo o Brasil). 
SOS UNIMED SJC e Jacareí 0800 
723 1225

• Como funcionam a emissão 
de boletos e os vencimentos?

Os boletos são emitidos no 
início de cada mês, entre o 1º e o 
5º dia, e direcionados por remessa 
ao banco para envio aos beneficiá-
rios. Prazo para entrega do banco 
é de até 10 dias úteis. Caso o be-
neficiário não receba o boleto até 
o dia 15 do mês (05 dias antes ao 
vencimento), acionar a AEITA para 
providências. Dia 20 é a data limite 
de pagamento para que haja tem-
po hábil para a AEITA processar os 
pagamentos bancários e efetuar 
o pagamento do convênio para a 
UNIMED no dia 30 do mês vigente.

T75 inaugura placa
Leia depoimento do Salazar (T75) sobre o encontro de turma 

para a inauguração da placa:

ser em São Lourenço (a não ser que 
o Rezende nos convença a ir para a 
praia novamente!).

Aguardamos que os colegas nos 
enviem pelo menos uma parte das 
centenas de fotos tiradas durante 
todo o evento e que abrilhantem a 
lista com seus comentários.

Especial agradecimento aos co-
legas Batista, Yamamoto, Berquó e 
Guerra, que gentilmente e com muita 
competência se dedicaram à organi-
zação.

Eis a lista dos presentes, muitos 
acompanhados de esposas, filhos e 
também netos: Spani, Lavelha, Guer-
ra, Rossi, Shinkai, Graminho, Batista, 
Schreyer, Berquó, Gonzalez, Cardo-
so, Mossri, Bentim, Pimentel, Shi-
bao, Yamamoto, Magalhães, Corato, 
Góes, Mario Hori, Mario Sato, Moret-

A AEITA ESTá NO
FACEBOOk!

Acompanhe as notícias
e novidades, curta

e comente.

A placa inaugurada no corredor do ITA

ti, Higino, Trevisan, Ventura, Cartaxo, 
Ricardo Pinto, Bessa, Sergio França, 
Fuchs, Salazar, Shunsuke, Sidney, 
Suzuki, Viriato e Eickhoff. Além dis-
so, esteve presente o Luiz Henrique 
Morais (Matão) e, como registrado 
acima, a família do Corsetti: sua mu-
lher Marta e dois filhos.”

Foto oficial do 
encontro da T75

Conrado Engel, alunos e ex-alunos do ITA

Tire suas 
dúvidas
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aeita informa

O Sábado das Origens de 2011 será realizado nos dias 21 
e 22 de outubro. Além de importantes decisões, como eleições 
para a nova Diretoria da AEITA e votação de proposta de altera-
ções no Estatuto da Associação, haverá uma programação de 
atividades e atrações dirigidas à Família Iteana (música, massa-
gem, brinquedos infláveis, sorteio de brindes). Participe!

Na sexta-feira haverá a terceira palestra do FeedCenter do 
ITA, iniciativa coordenada pela AEITA com patrocínio da Embra-
er. A apresentação será seguida de coquetel para networking.

No sábado, será homenageado como Sócio Honorário o Prof. 
Carl Herrmann Weis, famoso pesquisador e professor de Química.

A novidade deste ano é o Concurso de Fotografia, com ex-
posição dos trabalhos finalistas.

No churrasco, além de boa comida e bebida e as atrações 
e atividades para esposas e filhos, promoveremos em conjunto 
com o Bixaral excursões ao H-8.

Aguardamos você para esse Sábado das Origens muito es-
pecial para a comunidade iteana. Acesse a Ficha de Inscrição no 
AEITA Online – www.aeitaonline.com.br

Vem aí o Sábado das Origens 2011!
VAloREs

• R$ 50,00 - (para iteanos que estão com a anuidade 
paga e seus familiares)

• R$ 65,00 - (para iteanos que não estão com a 
anuidade paga e seus familiares)

• R$ 65,00 - (para convidados (não familiares)
• Crianças abaixo de 07 anos não pagam.
 

Depósito, DOC ou Transferência Bancária até o dia 
14/10/2011 
 

Banco Santander - 033 
Agência: 3845 - C/C: 130000385 
CnPJ: 53.318.408/0001-72 
Titular: Associação dos Engenheiros do ITA 

Para pagamento com cartão VISA/MASTER/AMEX 
entrar em contato com a AEITA – aeita@aeita.com.br 
ou (12) 3941-4002.

Concurso de Fotografia Sócio Honorário
A AEITA homenageará o Prof. Carl 

Herrmann Weis com o título de Sócio 
Honorário. Weis iniciou sua atividade 
docente no ITA como auxiliar de ensi-
no, em março de 1953, onde permane-
ceu até sua aposentadoria compulsória 
em novembro de 1998. Obteve o título 
de mestre e o de Ph.D. em Química na 
Louisiana State University, Baton Rou-
ge (LA, Estados Unidos).

O Prof. Weis é um dos químicos 
mais respeitados do Brasil. Muito mais 
do que simples química, ensinava os 
alunos a pensar.

Durante as atividades do Sábado das 
Origens haverá exposição dos trabalhos 
do 1º Concurso de Fotografia da AEITA. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 
3 de outubro e todos os alunos e ex-alu-
nos do ITA podem participar.

A atividade tem como objetivo incen-
tivar a prática amadora da fotografia e 
mostrar o ITA através do olhar da comuni-
dade iteana. As fotografias inscritas devem 
contemplar os temas Histórias para Contar 
(para ex-alunos) e Retratos de uma Nova 
Geração (alunos).

Cada participante poderá inscrever 
no máximo 03 (três) fotografias inédi-
tas que podem ser coloridas ou preto e 
branco. 

Na avaliação e julgamento dos tra-
balhos, serão observados os seguintes 
critérios: Consonância com o tema; Cria-
tividade; Originalidade; Estética; Quali-
dade fotográfica (técnica). Para ambas 
as categorias (alunos e ex-alunos), ha-
verá as seguintes premiações: 1° lugar: 
Troféu e 250,00 reais; 2° lugar: Troféu e 
100,00 reais; 3° lugar: Troféu.

O Prof. Carl 
Herrmann Weis, 
no Sábado das 
Origens de 2009

Acesse a íntegra do Regulamento no AEITA online – www.aeitaonline.com.br

Procissão ao  
Túmulo do  

Profeta, em 
2010

A votação para a 
Diretoria da AEITA será 
feita somente pelo cor-
reio e presencial (esta 
última até 11h do dia 
22/10). Não haverá vo-
tação eletrônica. Você 
receberá em breve a 
cédula para votação 
pelo correio. A votação 
da proposta de mudan-
ça do Estatuto será so-
mente presencial.

Eleições

4 O Suplemento nº 98



21 DE ouTubRo – sExTA-FEIRA

19h – Coquetel de recepção no Salão Negro
19h30 – Palestra do FeedCenter no Auditório Lacaz Netto
21h – Coquetel para networking no Hall do Auditório Lacaz Netto

22 DE ouTubRo – sábADo

8h – Welcome coffee no Salão Negro
8h – AGE Primeira Convocação no Auditório Lacaz Netto
9h – AGE Segunda Convocação e início (Discussão do Estatu-
to); AGO Primeira Convocação
10h – Término da AGE; AGO Segunda Convocação e início 
(Prestação de Contas)
10h45 – Coffee break
11h – Apresentação da AASD
11h30 – Anúncio do resultado das eleições
11h45 – Homenagem ao Sócio Honorário Prof. Weis
12h15 – Apresentação do representante do ITA
12h45 – Encerramento das atividades do Auditório Lacaz Netto
13h – Churrasco com atrações para a família
17h - Encerramento

Vem aí o Sábado das Origens 2011!
A proposta da Diretoria da AEITA para a alteração do Estatuto compreende seis itens:

Capítulo I – Sede, Foro, Finalidades
Acrescentar ao Art. 2º (Finalidades):
Item VI – Desenvolver, criar, intermediar relações ou administrar planos e seguros de saúde, 

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

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

Capítulo I – Sede, Foro, Finalidades
Acrescentar ao Art. 2º (Finalidades):
Item VII – Constituem Receitas da Associação: 
a – Contribuições dos associados e de terceiros Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas; 
b – Taxas e remuneração de seus serviços, eventos e publicações; 
c – Patrocínios, locações, doações, legados e subvenções; 
d – Rendimentos de aplicações financeiras. 
§ 1º - A Associação aplica suas rendas, recursos e resultados operacionais integralmente em 

território nacional, na manutenção e desenvolvimento de suas finalidades institucionais; 
§ 2º - A Associação não distribui, sob nenhuma forma ou pretexto, renda, lucro, bonificação 

ou prêmio a seus membros 
Motivo: Regularizar as receitas recebidas pela AEITA, viabilizar doações de iteanos no exte-

rior e evitar tributação (de patrocínios e doações) por não haver previsão estatutária para estas 
receitas.

Capítulo II - Sócios
ART 5 - São sócios natos os diplomados pelos Cursos de Engenharia do ITA, assim conside-

rados a partir de sua Colação de Grau.
Acrescentar: “desde que estejam em dia com a anuidade definida no Art. 10, parágrafo 

único.”
(ART. 10, Parágrafo Único - Os sócios fundadores, natos e efetivos contribuirão para os co-

fres sociais com a anuidade fixada pela Diretoria Executiva, sendo isentos por um ano os sócios 
natos recém-formados. Ficam também isentos da contribuição anual: os diretores da Associa-
ção, os desempregados e os afastados do trabalho por questões de saúde.).

Capítulo II - Sócios
Acrescentar ao Art. 6º - Poderão ser admitidos como Sócios Efetivos
“Item IV – Os dependentes de sócios fundadores e natos única e exclusivamente para os fins 

previstos no art. 2º, item VI, a saber: os pais que possuam dependência econômica com o associado; 
cônjuge ou companheiro; filho menor ou com até 24 anos se estudante; filhos de qualquer idade com 
necessidades especiais ou inválidos; enteado ou menor sob tutela, equiparados aos filhos naturais.”

Motivo: Adequar realidade da UNIMED e poder amparar família do iteano no caso de faleci-
mento.

Cap. III– Órgãos da Associação
I -Assembleia Geral
ART 14, §3º - A cada dois anos, serão eleitos em reunião da Assembleia Geral, dentre os 

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

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

Cap. III– Órgãos da Associação
I -Assembleia Geral
ART 14, §4º - Serão computados os votos por correspondência desde que recebidos na Secreta-

ria da Associação até o início da realização da Assembleia.
Acrescentar – “e por votação eletrônica”

Leia a íntegra do Estatuto atual no AEITA Online – www.aeitaonline.com.br

Estatuto: veja a proposta de mudança

P R o G R A m A ç ã o

H O T é I S  C O M  D E S C O N T O

Confira abaixo os hotéis que oferecem tarifas especiais para 
os participantes do Sábado das Origens 2011:

• hotel Promenade – www.promenade.com.br
Single ou Double com café da manhã: R$ 159,00 + 5% ISS

• hotel Intervale othon – www.intervaleothon.com.br
Single com café da manhã: R$ 94,00 + 5% ISS
Double com café da manhã: R$ 129,00 + 5% ISS
Triplo com café da manhã: R$ 164,00 + 5% ISS

• novotel – www.accorhotels.com
Single ou Double com café da manhã: R$ 159,00 + 5% ISS

Churrasco do Sábado das Origens 2010: 
momento de colocar o papo em dia e 

de rever velhos amigos
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lançamento

Acaba de ser lançado o livro No 
Céu, na Terra e no Mar – Memórias 
de um Piloto de Provas, de autoria do 
Ten Cel Av Ref Luiz Fernando Cabral 
(Prova 02, Jaguar 50), (T69), o mais 
antigo piloto de ensaios em voo do 
Brasil. Cerca de 200 pessoas com-
pareceram ao evento, que aconteceu 
no dia 4 de agosto no Salão Verde do 
Hotel de Trânsito de Oficiais no cam-
pus do DCTA, Departamento de Ciên-
cia e Tecnologia Aeroespacial.

O livro mescla a história pessoal 
do autor com a história da aviação 
nacional. Está subdividido em 20 
capítulos e conta numa linguagem 
simples e de fácil entendimento os 
acontecimentos marcantes da carrei-
ra do autor, no período em que atuou 
como Piloto de Caça e Piloto de Pro-
vas entre 1949 a 1996.

A obra inclui narrativa sobre a 
formatura do autor como Engenheiro 
Aeronáutico, na especialidade Aero-

Memórias de um Piloto de Provas 
Livro traz registro inédito da carreira do mais antigo piloto de ensaios em voo do Brasil

naves, na Turma de 1969 do ITA e 
sua graduação como Experimental 
Test Pilot Engineer na Turma 71-B 
da ARPS-Aerospace Research Pilot 
School, escola de pilotos de provas 
da USAF-United States Air Force, em 
abril de 1972

Como segundo piloto de provas 
do Brasil, o autor vivenciou momen-
tos únicos de pioneirismo e desbra-

vamento da indústria aeronáutica 
nacional. Dentro desse contexto, 
contribuiu sobremaneira para tornar 
mais seguros e fáceis de voar aviões 
civis e militares desenvolvidos no 
país que posteriormente se torna-
riam sucesso de vendas nos merca-
dos interno e externo.

O trabalho aborda as atividades 
de Ensaios em Voo por ele desenvol-
vidas no CTA e como Piloto de Pro-
vas Chefe e, posteriormente, Piloto 
de Voos de Aceitação da Embraer. 
Inclui, também, sua última atuação 
como Piloto de Provas, no desen-
volvimento de um turboélice de trei-
namento militar para o Ministério da 
Defesa da Coreia.

O livro termina com um relato das 
atividades do autor como aposentado, 
criando pequenos animais de corte e 
produzindo hortifrutigranjeiros num sí-
tio em Monteiro Lobato, distrito de São 
José dos Campos (SP).

lIVRo:
Memórias de um Piloto de 

Provas 
Páginas: 322

Preço: R$80,00
Onde comprar:

mbV EDIToREs
Tel.: (12) 3921-4669

E-MAIL:
mariovinagre@uol.com.br

somos EDIToRA
www.somoseditora.com.br

A Fundação Casimiro Montene-
gro Filho, em contínua comemoração 
pelos seus 20 anos, vem contribuin-
do para o desenvolvimento tecnoló-
gico do país, através de projetos de 
grande relevância, decorrentes de 
parceria com órgãos de fomento e 
empresas privadas, na forma de Con-
vênio de Cooperação Técnico-Cientí-
fica. Tem a responsabilidade por toda 
gestão administrativa (contratações 
e compras nacionais/importadas) 
e controle financeiro dos projetos, 
dentre eles o AME – Automação da 
Montagem Estrutural de Aeronaves, 
viabilizado por meio do Convênio de 
Cooperação com a FINEP - Financia-
dora de Estudos e Projetos, ITA-Ins-
tituto Tecnológico de Aeronáutica, e 
Embraer S/A.

Nos últimos anos, a indústria ae-
ronáutica tem sinalizado a necessida-
de de utilização intensiva de soluções 
de automação para montagem estru-
tural de aeronaves. 

Fundação apoia o desenvolvimento da automação aeronáutica
Esse cenário motivou a elaboração 

de um projeto em conjunto com o ITA 
e a Embraer, para desenvolver e testar 
um sistema flexível e de baixo custo 
de automação da montagem estrutural 
de aeronaves, adequado à realidade 
brasileira, bem como a capacitação de 
recursos humanos nesta área tecnoló-
gica. O projeto Automação da Monta-
gem Estrutural de Aeronaves – AME, 
conta com o financiamento da FINEP 
(Fundo Setorial Aeronáutico) e com a 
gestão administrativa e financeira da 
Fundação Casimiro Montenegro Filho.

A equipe técnica de desenvol-
vimento desse Projeto encontra-se 
sob a coordenação técnica geral do 
Prof. Dr. luís Gonzaga Trabasso, 
da Divisão de Engenharia Mecânica 
do ITA. Sendo esta composta por 4 
professores doutores, 3 técnicos, 1 
pesquisador, e envolvendo também 
Alunos de Pós-Graduação em nível 
de Mestrado e Doutorado. 

O Laboratório de Automação Es-

trutural de Aeronaves (LAME /CCM) 
foi inaugurado no dia 24 de junho de 
2009, com área de 300 m2 (Figura 
1.) nele estão instalados equipamen-
tos, dispositivos e sistemas do proje-
to AME, considerados inovadores em 
suas áreas respectivas, entre eles:

Célula robótica constituída de 
dois robôs industriais de alta capa-
cidade de carga e grande volume de 
trabalho;

Célula de medição de grandes vo-
lumes constituída por sistema GPS 
indoor, sistema de calibração dinâ-
mica de robôs e laser radar, mostra-
do na Figura 2;

Processo de nivelamento e ali-
nhamento automático de fuselagens 
com o uso de robôs antropomórficos 
orientados pelo sistema metrológico 
GPS indoor. Nesse processo, o robô 
antropomórfico posiciona uma seção 
de fuselagem em relação a outra se-
ção de fuselagem de maneira a com-
por uma estrutura de aeronave com-

pleta. A outra seção de fuselagem é 
posicionada por um robô de 12 graus 
de liberdade especificamente projeta-
do e construído para esta tarefa. Esse 
processo é apresentado na Figura 3. 
Esse processo de nivelamento e ali-
nhamento foi patenteado nos EUA 
(patente US61/286, 295 “Automated 
Positioning and Alignment Method 
and System for Aircraft”), Europa, 
Brasil, China, Canadá e Japão.

Efetuador robótico multitarefa 
com capacidade de furação, crava-
ção e inspeção de rebites, conforme 
mostrado na Figura 4. 

Processo de furação com robóti-
ca cooperativa em que os dois robôs 
da célula robotizada atuam de forma 
sincronizada para realização de furos 
na estrutura aeronáutica, como pode 
ser visto na Figura 5.

Várias empresas têm participado 
do projeto AME na qualidade de par-
ceiros de pesquisas nas suas respec-
tivas áreas de competência.

ozires silva (T62) recebe seu exemplar auto-
grafado das mãos do autor
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Robótica cooperativa para execução de 
furos em estrutura aeronáutica

Efetuador de Furação e Inserção de Pren-
dedores

Processo de nivelamento automático com 
robô antropomórfico e robô de quatro torres

laser RadarVista do interior do lAmE
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iteanos

resPonsaBilidade social

25 de março de 2011 é 
uma data que ficará marca-
da na memória dos fãs do 
Iron Maiden que trabalham 
na Embraer. Nesse dia, a 
empresa recebeu a ilustre 
visita de ninguém menos 
que Bruce Dickinson, o vo-
calista da banda. E foi uma 
visita de quem entende do 
assunto, já que o músico é 
piloto comercial há vários 
anos e um entusiasta da 
aviação.

Comandante de Boeing 
757 e 737, ele é diretor de marke-
ting da empresa britância Astraeus 
Airlines. Famoso por voar um Boeing 
757 nas turnês mundias do Iron Mai-
den levando não apenas a banda e 
equipe técnica, mas também equipa-
mentos e instrumentos a bordo, Bru-
ce Dickinson é uma figura peculiar 
no cenário da aviação e musical.

Fã do Iron Maiden desde os 8 
anos de idade, o iteano Augusto 
Salgado da Rocha (T99), gerente de 
Estratégia de Produto da Embraer, 
aproveitou ao máximo a oportunida-
de que teve de ciceronear Dickinson 
durante o fim de semana. “Foi uma 
experiência única para mim”, afirma. 
É ele quem nos conta detalhes sobre 

a curta passagem do artista por São 
José dos Campos:

“No dia 25 Dickinson começou 
a visita à Embraer pelo nosso centro 
histórico, onde pôde apreciar uma sé-
rie de fatos e dados relevantes sobre a 
história da empresa, desde suas mais 
remotas raízes, como a criação do CTA 
e do ITA. A seguir, tive a oportunida-
de de fazer uma apresentação sobre 
nossos produtos da aviação executiva 
em maiores detalhes. Após o almo-
ço, visitamos a linha de produção de 
diferentes produtos, fizemos uma vis-
ta estática a um Lineage 1000, onde 
o artista-piloto gastou alguns bons 
minutos conhecendo a aviônica e os 
sistemas daquele avião, e, finalmen-

Um roqueiro na Embraer
te, terminamos o dia no 
simulador de engenharia 
do sistema fly-by-wire do 
novo jato Legacy 500, onde 
o próprio Bruce testou as 
avançadas leis de controle 
e proteções de envelope do 
novo produto.”

No final da vista, a 
Embraer presenteou Bru-
ce Dickinson com uma 
maquete do Legacy 500 
pintada nas cores do "Ed 
Force One", o Boeing 757 
que leva a banda em suas 

turnês. Esse avião tem uma pintura 
particular, temática da banda e da 
turnê em questão.

CuRIosIDADEs
• Quando perguntado se é um piloto 

que canta ou um cantor que voa, 
Bruce Dickinson respondeu: "pilo-
tos existem aos milhares, mas Iron 
Maiden só tem um... respondeu?"

• No pedestal da maquete do Legacy 
500, foi gravado um trecho de uma 
música do Iron Maiden chamada 
Aces High, que fala sobre os com-
bates aéreos na Segunda Guerra: 
"Live to Fly, Fly to Live", seguida 
de uma saudação típica dos fãs da 
banda: "Up the Irons!".

• Bruce Dickinson adora guaraná! Quan-
do possível, durante a visita, estava 
sempre com um copo ou latinha na 
mão.

ElE mAnJA Do AssunTo
Segundo Augusto Salgado da Rocha 

(T99), Bruce Dickinson não é apenas um 
entusiasta da aviação. Ele conhece muito 
sobre o assunto. “Sua família tem vários 
engenheiros e técnicos aeronáuticos, 
que atuaram tanto na RAF (Royal Air For-
ce) como também em empresas aéreas. 
Cresceu no meio”, explica o iteano. Mas 
foi somente anos depois, já no Iron Mai-
den, que ele resolveu tirar sua carteira de 
piloto privado após se dar conta que o 
baterista havia feito o mesmo. Pensou: 
"se ele pode, eu também posso". A par-
tir daí acumulou horas e, entre turnês e 
gravações de discos, dedica seu tempo 
à atividade.

“Durante a visita, ele demons-
trou profundos conhecimentos sobre 
aviação... aviões da Segunda Guerra, 
detalhes técnicos de diversas aero-
naves, sistemas, protótipos, novas 
tecnologias. Sozinho identificou em 
uma pintura um dos modelos da Piper 
construído sob licença pela Embraer 
no passado, relembrando inclusive o 
nome adotado para o mesmo no Bra-
sil: Tupi.”, admira-se Augusto.

Quem, em seu tempo de ITA, não 
conviveu com um colega em situ-
ação de carência financeira? Ou, se 
você mesmo teve dificuldades, acre-
dita que o recebimento de uma Bolsa 
Aluno teria ajudado?

Pensando na grande influência 
que a falta de dinheiro tem no de-
sempenho dos alunos, a AEITA e a 
Associação Acadêmica Santos Du-
mont (AASD) estruturaram a Bolsa 
Aluno, um projeto que objetiva su-
prir as necessidades financeiras de 
alunos carentes do ITA. A iniciativa 
começou oficialmente em abril de 
2010, mas já em 2009 houve repas-
se para alguns estudantes de forma 
eventual.

A princípio, o programa teria 
como metas garantir fundos para a 
manutenção das despesas e o auxí-
lio no pagamento de passagens de 

Conheça o projeto Bolsa Aluno AEITA-AASD
retorno para casa e períodos de se-
maninha e de férias dos estudantes 
beneficiados.

Esses valores são distintos, con-
forme a demanda, mas cada um dos 
estudantes recebe mensalmente va-
lores entre R$ 100,00 e R$ 200,00.

O foco da ação AEITA-AASD são 
os alunos carentes da T15. Durante 
o primeiro ano, os bixos recebem o 
soldo do CPOR. No entanto, a partir 
do segundo ano, ficarão sem suporte 
financeiro.

Uma pesquisa realizada em 2011 
apontou que pelo menos 20 alunos 
de cada turma precisariam desse au-
xílio.

Assim, a AEITA-AASD busca ite-
anos e empresas interessados em 
conceder bolsas para mais alunos.

Em 2010, cinco alunos foram 
atendidos pelo projeto, totalizan-

do R$ 4.427,00. Até junho de 
2011, haviam sido repassados R$ 
2.932,00, a quatro alunos.

As doações podem ser efetu-
adas via FADA – Fundo AEITA de 
Apoio.

Como DoAR

Para doar qualquer quantia, 
faça um depósito ou DOC para a 
conta:

Assoc. dos Engenheiros do ITA
CnPJ: 53.318.408/0001-72
Banco Santander – Ag. 3845
Conta corrente: 130000079

Depois envie email para a AEI-
TA informando seu nome, sua tur-
ma, quantia doada e o destino da 
doação.

bruce Dickinson e Augusto salgado da Rocha (T99),
no cockpit do Lineage 1000

ERRAmos

Na última edição de O Suple-
mento (nº 97), informamos que 
pelo serviço de controle e repasse 
de recursos via FADA “a AEITA de-
duz uma taxa de 3% sobre o valor 
captado, mais eventuais impostos 
ou taxas incidentes sobre o repas-
se aos destinatários.”. Entretanto, 
em alguns casos (por ex. destina-
ção social do recurso) poderá ha-
ver dispensa dessa taxa, a critério 
da Diretoria.

ANUIDADE
Nos próximos dias você estará 

recebendo o boleto para pagamen-
to da anuidade da AEITA, com ven-
cimento em 7/10. Caso não receba 
até uma semana antes do venci-
mento e deseje efetuar o pagamen-
to, por favor, entre em contato com 
a AEITA.
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Por francisco Galvão (t59) 

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

para uso dos correios

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

Em ___/___/____ Ass __________________________

Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___
Fui para a França, e os primeiros 

meses em Toulouse na Sup’Aero 
(Escola Superior de Aeronáutica) não 
foram nada fáceis. Era inverno, e de-
pois de oito anos tendo secretária e 
subordinados, lá estava eu só, sem 
carro, e sem nem mesmo colegas 
brasileiros. O Hiran era da área de 
eletrônica e o Lampi havia ido para a 
uma Universidade em Poitiers.

Algum iluminado me matricula-
ra na área de espaço e só a duras 
penas consegui me transferir para 
a área de aeronáutica. E o pior, ao 
invés de cursos de pós-graduação, 
tive que seguir cursos normais 
de graduação, junto a jovens que 
dominavam com maestria uma 
matemática que eu não usava há 
uns bons 16 anos! No início foi só 
pauleira, mas aos poucos fui me 
adaptando e me reequilibrando nos 
cursos. 

Comprei uma FIAT 147 e passei a 
frequentar um clube de voo a vela a 
apenas 30 km de Toulouse. Quando 
a família chegou na véspera do Na-
tal, fomos passar uma semana num 
centro de Voo a Vela nos Pirineus a 
1700m de altura, cercados por neve 
de 2 metros.   Um Natal simplesmen-
te inesquecível!

Por ter a maior família (gran-
de pelos padrões franceses) da fila 
de espera dos alunos, pude alugar 

De volta a Toulouse
um apartamento com 3 quartos da 
Sup’Aero, e ao frequentarem a Uni-
versité du Mirail minhas filhas desco-
briram que eu tinha direito a receber 
a “alocation familialle”, uma ajuda do 
governo francês, que obviamente vi-
rou “mesada” delas.

Reencontrei velhos amigos fran-
ceses como Mr. Costecalde com 
quem eu havia trabalhado em meu 
estágio em 1961, na então SUD 
AVIATION. Naquela ocasião ele e 
seus colegas haviam se divertido 
muito à custa de meu estojo de dese-
nho “Kern” suíço, e super moderno, 
mas ainda total-
mente virgem 
quanto a proje-
tos feitos.  

Cada um de-
les me apresen-
tava um de seus 
velhos e surra-
dos instrumen-
tos de desenho, 
como compas-
sos ou tira-li-
nhas remendados, com fita adesiva, 
e me diziam. “Com este eu desenhei 
o Ouragan!”, ou então: “Com este eu 
desenhei o Mistral”, etc. 

Decorridos 18 anos, eu já podia 
tirar a forra, e lhes mostrar orgu-
lhosamente as fotos do Regente, do 
T-25, e do Bandeirante ! 

No final do ano letivo, eu não 
havia conseguido ainda fechar 
os créditos necessários para 
iniciar o curso de “doctor en-
genieur”, e em aerodinâmica 
só haviam orientadores de te-
ses relacionadas a trabalhos 
no túnel de vento criogênico 
do laboratório (CERT) vizinho 
à escola, e pouco relacionados 
aos que eu poderia ter na EM-
BRAER.

O Ozires então, durante 

o salão de “Le Bourget” em Paris, 
obteve da AEROSPATIALE licença 
para eu efetuar um ano de estágio de 
aerodinâmica numérica no “bureau 
d’étude” (departamento de projetos) 
da mesma, local normalmente veda-
do a estrangeiros. 

Finalmente estava eu de volta à 
engenharia aplicada, usando método 
de painéis, para verificar um perfil 
de asa supercrítico desenvolvido em 
minha tese de mestrado, e para obter 
a distribuição completa de pressões 
sobre um avião real como um Airbus 
A310. 

Pude ainda 
acompanhar os 
ensaios de uma 
maquete do mes-
mo avião, no túnel 
com escoamento 
alto subsônico de 
“Chalet Meudon”, 
e de verificar expe-
rimentalmente os 
cálculos realizados.

Esse túnel, hoje 
equipado pelos franceses com mo-
dernas balanças e instrumentação 
eletrônica, é um dos maiores da Eu-
ropa, e juntamente com uma repre-
sa feita só para alimentar sua enor-
me turbina hidráulica propulsora, 
foi construído ainda no tempo da II 
Guerra pelos alemães!  

Graças ao seu engenhoso siste-
ma de controle (mecânico!), apre-
senta uma incrível estabilidade do 
fluxo de ar até velocidades muito 
próximas à do som!

Aproveitei os feriados de fim de 
ano para mais uma temporada de 
vôo nos Pirineus. Desta vez consegui 
em voo de onda, atingir 6500 m de 
altitude, voando solo num planador 
biplace “Bijave” com uma grande 
garrafa de oxigênio no assento tra-
seiro.  

Foi um vôo magnífico, e dava 
para se ver as montanhas desde An-
dorra ao Mediterrâneo, bem como o 
sul da França e da Espanha. Fora a 
temperatura devia estar por volta de 
menos trinta graus Celsius!

Enfim, o estágio na AEROES-
PATIALE foi excelente, e mais tarde 
escrevi um artigo com os resultados 
do mesmo: “Comparing Improved 
1st Order Panel Method Results 
with Wind Tunnel Measurements for 
Complete Airplane Configuration”, 
publicado como um capítulo do livro 
“Boundary Elements Techniques; Ap-
plications in Fluid Flow Computatio-
nal Aspects” (Ed. Brebbia, Computa-
tional Mechanics Publication).

  Terminado o estágio fui in-
formado pelo Eng. Guido Pessotti, 
que eu deveria me transferir para 
Torino na Itália para trabalhar no pro-
jeto do AMX.   

Mesmo considerando que isso 
mudaria para melhor a minha con-
dição financeira de mero bolsista 
da CAPES, não concordei pois meu 
entusiasmo pelo AMX não era dos 
maiores, o trato inicial fora passar 
dois anos na Europa, e eu havia cum-
prido a minha parte!   Eu estava vol-
tando...

Minhas filhas já haviam retornado 
ao Brasil, retomando seus estudos, e 
eu já atingira meu limite de tolerância 
ao ambiente e clima europeus.   Mes-
mo passando as férias no Brasil, o 
inverno com pouco sol e úmido de 
Toulouse me dava “mofo na alma”.

Aeródromo de "La Llagone” a 1700 metros 
nos “Pirineus”

Voando e subindo de planador numa “onda” 
nos Pirineus

O Túnel de alto subsônico de Chalet Meudon em Mo-
dane nos Alpes


