
O Suplemento
Informativo da Associação dos Engenheiros do ITA Novembro/Dezembro/2006 • N0 72

• Vestibular do ITA tem menos candidatos – pág. 10
• Ex-presidente da FCMF é homenageado – pág. 4
• Regional RJ: confira os últimos eventos – pág. 5
• Livro de iteano ensina a aparecer na Internet – pág. 11
• Ethevaldo Siqueira fala sobre o ITA – pág. 8

E mais

Seminário aprova resultados 
da Missão Centenário

A Missão Centenário, que levou experimentos brasileiros para o ambiente de 
microgravidade, trouxe ganhos e demonstrou a capacidade do país em prepará-los e 

executá-los no espaço. A conclusão foi divulgada em seminário sobre os resultados da 
missão, realizado em novembro no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 
com a presença de representantes da Agência Espacial Brasileira, dos responsáveis 

pelos experimentos e do astronauta Marcos Pontes (T92) – pág. 12

São José ganha 
réplica do 14 Bis 
em aço escovado
Uma réplica em tamanho natural do 14 Bis em aço escovado 
foi inaugurada em novembro no Parque Santos Dumont, em 
São José dos Campos, encerrando as comemorações do 

Centenário do Vôo na cidade. Totalmente reformado, o parque 
tem agora caráter temático - pág. 11

Presidente da AEITA faz 
balanço do 10 ano de gestão
Aproximação com as Regionais, melhor relacionamento com os alunos e reformulação

do Sábado das Origens e do Prêmio Excelência são algumas das realizações da atual

Diretoria da AEITA, neste 1º ano de gestão. Nesta edição, o presidente da Associação,

Sidney Lage Nogueira (T74) e o diretor administrativo, Tomás Ratzersdorf (T59), fazem 

um balanço das atividades - págs 2 e 9
O presidente da AEITA, Sidney 

Lage Nogueira (T74)

Mal. Montenegro tem 
mais uma biografia

Depois da obra de Ozires Silva (T62) e Décio 
Fischetti (T60) – “Casimiro Montenegro Filho, 
trajetória de um visionário”, chega às livrarias 
a biografia do criador do ITA e do CTA escrita 
por Fernando Morais - “Montenegro, as 
aventuras do marechal que fez uma revolução 
nos céus do Brasil”. Leia entrevistas de 
Ozires Silva e Fernando Morais, concedidas 
ao jornal ValeParaibano – págs. 6 e 7

Pesquisadores, técnicos e representantes da AEB posam para foto com o astronauta Marcos Pontes 

Projeto e 
construção 

da réplica 
tiveram o 

patrocínio 
da Petrobras
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EDITORIAL

Notícias da Secretaria

Assista aos Vídeos
Os eventos do Sábado das Origens 
(Prêmio Destaque Iteano, palestras, mesa 
redonda, perguntas e respostas) estão 
disponíveis em vídeo na Internet no link 
http://interactv.netpoint.com.br/aeita/

A Diretoria da AEITA deseja a toda a 
comunidade iteana e seus familiares um Feliz 
Natal e um Ano Novo repleto de realizações, 

muita saúde e muita paz.

Engenheiros do Futuro

92 - MEC MARCO ANDRE  
  CAVALCANTI DE CARVALHO
92 - INFRA PAULO IVO BRAGA DE QUEIROZ
92 - ELE RENATO CUNHA RABELO
92 - AER ROGERIO DALPIAN GRAZIOTTIN
93 - MEC ANTONIO MARCOS DE O.COSTA
93 - MEC CARLOS ALESSANDRO 
  ZANETTI PECE
93 - INFRA CLEBERSON ALEX FRIESS
93 - ELE GAUDIO VINICIUS LOPES BESCH
93 - ELE GERD JAKOBOVITSCH
93 - ELE GILBERTO MAUTNER
93 - AER HELIO DE ASSIS PEGADO
93 - COMP JOAO MARIA A. BONNETERRE
  DE A.GUIMARAES

A lista abaixo mostra mais uma leva de colegas não localizados, que não estão recebendo O Suplemento, 
ofertas de emprego e outras notícias de interesse da comunidade. Ajude-nos a descobrir seu paradeiro físico 

ou virtual, informando a Secretaria pelo fax (12) 3941-2633 ou pelo e-mail aeita@aeita.com.br

... Onde anda você?

92 - MEC ALDO YUZO SUGIMOTO
92 - COMP ANDRE FELIPE PIRES
  SONNENBURG
92 - INFRA ANDRE RICARDO DE SOUZA
92 - AER EDMAR THOMAZ DA SILVA
92 - ELE EVANDRO SCHIMMING 
  SMITH ANGELO
92 - MEC FABIO ALESSANDRE   
  MARTINEZ PUERTO
92 - MEC FABIO FRANCA SILVA ARAUJO
92 - AER GUSTAVO ACCETTURI PETITO
92 - INFRA JOSE GERALDO FERRONI
92 - ELE JOSE ROMEU DEL 
  MORO ROBAZZI

E x p e d i e n t e
• O Suplemento é uma 
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AEITA dirigida aos seus 
associados. 
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Feliz 
Ano Novo

Confira abaixo o balanço geral da área administrativa-
financeira da AEITA em 2006, divulgado pelo diretor 

administrativo Tomás Ratzersdorf (T59):

1. Novo projeto gráfico e editorial do jornal O Suplemento com 
redução de 25% nos custos de produção e distribuição. 
Com a receita de anúncios, o jornal responde hoje por 16% 
das despesas anuais da AEITA. 

2. Redução dos Encargos Sociais e Benefícios da folha de pa-
gamento, sem redução de proventos das secretárias, ape-
nas enquadrando os benefícios na legislação trabalhista e 
com novo tratamento contábil. 

3. Suspensão do pagamento de hospedagem do Banco de 
Competências. 

4. Aumento na receita de Anuidades e no número de sócios-
contribuintes, sem aumentar o valor de 2005 e com opção 
por pagamento parcelado. 

5. Divulgação da AEITA junto aos alunos, com distribuição bi-
mestral do jornal aos formandos 06. Faltou, porém, a pales-
tra final de apresentação da AEITA aos formandos. 

6. Publicação de balancetes financeiros trimestrais em O Su-
plemento. Para 2007 o site AEITA On Line terá um link para 
consulta à planilha de Receitas e Despesas Mensais.

7. Criação de tabela especial de preços para anúncios n’O Su-
plemento - “Iteano Oferece” e “Empresa de Iteano”, volta-
dos respectivamente a pessoas físicas e a micro e pequenas 
empresas que não dispõem de verba publicitária.

AEITA reduz custos e 
incrementa seus serviços

Feliz 
Ano Novo

Feliz 
Ano Novo

Feliz 
Ano Novo

Formatura ITA
No dia 16 de dezembro foi realizada a solenidade de formatura da 57a turma de graduação 

do ITA, composta por 93 alunos. Dois alunos conseguiram a láurea máxima do Instituto, Sum-
ma cum Laude (média geral L (Louvor), isto é, aproveitamento igual ou superior a 9,5 em uma 
escala de zero a dez) - Alexandre Herkenhoff Gama (AER) e Guillherme Leite Pimentel (ELE). 
Somente quinze alunos obtiveram semelhantes desempenho na história do Instituto. Outros três 
alunos receberam a láurea Magna cum Laude (média geral MB (Muito Bom), acima de 8,5) 
— Pedro Fernando Almeida Di Donato (AER), Lucas Heitzmann Gabrielli (ELE) e Estillac Lins 
Maciel Borges Filho (COMP).

93 - AER LEONARDO MATTEO D’ORIO
93 - ELE LUIZ EDUARDO DE FARIA PEREIRA
93 - MEC MARCELO JUNDY KIMURA
93 - AER MARCO MEIRELLES AURELIO
93 - ELE MARCUS EMANUEL GALEB
93 - ELE MARCUS VINICIUS 
  CUIABANO PEIXOTO
93 - MEC RENATO BRUNO DOS 
  SANTOS MONTEIRO
93 - ELE RITERO CHI
93 - ELE ROBERTO HENRIQUE 
  JACOB DA SILVA
93 - AER ROGERIO MOTTA ARANTES
93 - ELE ROGERIO NUNES RODRIGUES
93 - MEC RONALDO VIEIRA CRUZ
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Cartas e Farpas

Regional RJ
“Pronto, de novo se superaram. Agora é o trio maravi-

lhoso: Carlos Roberto, Floriano e o Eduardo Fontes, o Ele-
mento. E seis, repito, seis damas lá estavam nos encantan-
do! E tinha ITA e COPPEAD! Trazidos pelo Eduardo. Éramos 
quarenta ao todo! 40!!! O Ricardo Rocco deu uma senhora 
palestra. Curto, objetivo, direto. Foi tão boa que depois todos 
disseram que o que falou é óbvio. Depois que ele mostrou 
o Óbvio de forma objetiva, sistemática e racional. Superou-
se nas respostas às perguntas. Linda a colocação sobre a 
pergunta: devo ensinar mandarim ao meu filho? Não fugiu de 
nenhuma. Deu seu recado. Floriano teve que nos expulsar: 
ninguém ia embora e o Rocco tinha um avião a tomar. E 
tivemos um folheto (Trabalho de profissional em seu tempo 
vago. Poucos trabalhando bem para agradar a muitos.) sobre 
as próximas atividades da AEITA. Talvez na FGV! Bela abertu-
ra, misturando ITA, COPPEAD e tentamos o IME. Quem não 
foi não sabe como o networking é importante. Está faltando 
platéia!!! O que está havendo? Repetindo: Ainda somos pou-
cos. Espalhem a mensagem, tá valendo a pena. Passem os 
convites para seus colegas. Não deixemos morrer algo bom, 
muito bom. Ao trio, meus parabéns.”

Fernando Coelho de Souza (T59)
 
“Gostaria de agradecer a presença dos colegas que fizeram 

o almoço de confraternização da Regional especial e memorá-
vel. Alguns gostariam de estar lá, mas tinham outros compro-
missos. Foi uma alegre confraternização de iteanos das turmas 
de 1959 a 2005!!! A T93 (#10) e a T75 (#4) foram as mais 
presentes. O “networking” está sendo montado... Com as cor-
diais saudações iteanas, com os melhores desejos de um Feliz 
Natal e um 2007 na construção de um mundo melhor!”

Carlos Teixeira (T74)

Diretor do INPE recebe Prêmio 
Personalidade da Tecnologia 2006

O diretor do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), 
Gilberto Câmara (T79), recebeu, 
no dia 14 de dezembro, o “Prê-
mio Personalidade da Tecnologia 
2006”, entregue pelo Sindicato 
dos Engenheiros no Estado de 
São Paulo (SEESP). Anualmente, 
são homenageados profissionais 
que reúnem competência, co-
ragem de empreender e superar 
desafios e a consciência da im-
portância de se colocar o saber 
e o conhecimento a serviço da 
sociedade. 

Esta é a 20ª edição do prê-
mio, que tem como objetivo des-
tacar uma concepção de desen-
volvimento socialmente justo e 
de inserção tecnológica. Desde 
1987 a homenagem acontece durante as comemo-
rações do Dia do Engenheiro (11 de Dezembro) aos 
profissionais que mais se destacam em suas áreas 
de atuação. Apesar disso, o Conselho Tecnológico 
do SEESP já agraciou representantes de outras pro-
fissões, como o geógrafo Milton Santos, o sociólo-
go Herbert de Souza e o médico Adib Jatene. Mais 
que a formação, o principal critério é a ação decisiva 
para a transformação da sociedade.

Seis personalidades receberam o prêmio em 
2006. Além de Gilberto Câmara, por sua atuação 

na área de Gestão Ambiental, 
foram homenageados Adriano 
Murgel Branco (Transportes), 
Paulo Antonio Skaf (Indústria), 
Marcelo Knörich Zuffo (Inova-
ção Tecnológica), Silvio Cres-
tana (Agricultura) e Horácio 
Ortiz (Valorização Profissional). 
 Gilberto Câmara é diretor do 
INPE para o período de dezem-
bro/2005 a dezembro/2009. Gra-
duado em Engenharia Eletrônica 
pelo ITA, tem Mestrado e Douto-
rado em Computação pelo INPE. 
Trabalha desde 1980 no Institu-
to e lidera a equipe de P&D em 
Geoprocessamento, responsável 
pelos desenvolvimento dos sof-
twares SGI e SITIM, SPRING, e 
TerraLib.

 Foi chefe da Divisão de Processamento 
de Imagens e coordenador-geral da área de Obser-
vação da Terra (OBT). É coordenador-adjunto da 
Rede Cooperativa em Pesquisa de Modelagem Am-
biental da Amazônia (GEOMA), formada pelo INPA, 
MPEG, INPE, LNCC, IDSM, CBPF e IMPA, sendo o 
investigador principal na área de Bancos de Dados 
e Modelos Integrados do GEOMA. Liderou a equipe 
que especificou o supercomputador do CPTEC e 
gerencia o sistema METVIEW para visualização me-
teorológica, adotado em 15 centros internacionais. 

O diretor do INPE, 
Gilberto Câmara
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Espaço FCMF

Em nome da Diretoria e do Conselho 
Curador da Fundação Casimiro Monte-
negro Filho, o presidente Ricardo Corrêa 
(T73), fez a entrega ao novo Membro 
Benemérito da FCMF, Jerônimo José 
de Araújo Souza (T63), de uma salva 
de prata a quem rendeu homenagens 
pela concessão do título, expressando 
a liderança, dedicação e resultados ob-
tidos à frente da Fundação, participante 
ativo desde o seu início como diretor e 
presidente na gestão 2000-2006.  Esta 
homenagem aconteceu durante o al-
moço de final de ano da FCMF, realiza-
do  em  28/11/06, em São Paulo, com a 
presença dos diretores, colaboradores 
e parceiros da Fundação.

“É uma justa homenagem a uma 
personalidade que  representa um dos 
pilares da manutenção da FCMF, com 

Apresentação 
do presidente 
da FCMF, 
Ricardo 
Corrêa

Com o maior desempenho registrado em um úni-
co exercício, a Fundação Casimiro Montenegro Filho 
(FCMF) conta  com a gestão de 95 projetos de ino-
vação tecnológica em andamento, envolvendo 315 
bolsistas entre professores, pesquisadores e alunos 
de pós-graduação, com os setores produtivos e de 
serviços, nas áreas de eletrônica, energia, informáti-
ca, aeroespacial e telecomunicações, em 2006. 

Neste ano, a aplicação de recursos deverá se 
manter entre R$ 20 milhões e  R$ 30 milhões, 
revelando uma evolução contínua da par ticipação 
em P&D do meio técnico-científico com os seto-

suas idéias, competência e visão de 
futuro”, destaca Ricardo Corrêa, lem-
brando ser este um bom exemplo de 
cidadania com trabalho voluntário, que 
caracterizam as atividades dos ex-alu-
nos do ITA ligados à FCMF.

Ao agradecer as homenagens, Je-
rônimo de Souza falou sobre a oportu-
nidade que teve de acumular conheci-
mento e experiência ao longo destes 
anos. “Muito mais do que superar 
desafios e desempenhar um bom tra-
balho, como até demonstram os resul-
tados obtidos pela Fundação nos últi-
mos anos, foi no enriquecimento das 
relações propiciadas pelas atividades 
e dedicação de tempo e habilidades 
que pudemos realizar este trabalho 
voluntário. Foi um começo muito di-
fícil, complicado, exigindo muita de-

dicação. Hoje, a situação está mais 
favorável, diferentemente de quando 
assumimos com a diretoria – com o 
José Luiz Bichuetti (T68), Roberto Zink 
(T65), Ronald Eckman (T62), Raul Del 
Fiol (T65), para citar alguns dos nos-
sos diretores. Não tínhamos idéia dos 
obstáculos que teríamos pela frente. É 
preciso gostar muito do que se está 
fazendo para superá-los”, afirma. 

Almoço reuniu diretores, colaboradores e parceiros da Fundação

Corrêa entrega salva de prata a Jerônimo José de Araújo Souza

Para que a Fundação tenha suces-
so “é preciso que todos nós tenhamos 
uma conduta positiva, de apoio e de 
estímulo aos nossos colaboradores, 
demonstrando  incentivo  até mesmo 
com um simples tapinha nas costas. 
Às vezes é bom e anima a quem está  
trabalhando, criando história,  man-
tendo a tradição do empreendimen-
to”, completa.

Retrospectiva: FCMF registra  
95 projetos de inovação tecnológica

res produtivos e de serviços. Esta foi uma bre-
ve análise feita pelo presidente da FCMF, Ricardo 
Corrêa, durante almoço promovido com colabo-
radores, executivos e empresários parceiros nos 
diversos empreendimentos da Fundação, no dia 
28 de novembro, em São Paulo.

De acordo com Ricardo Corrêa, essa mobilização 
faz parte dos objetivos perseguidos pela FCMF em 
fomentar a realização de projetos em P&D utilizando 
a competência e a excelência do conhecimento tec-
nológico do ITA e de outras instituições com as quais 
mantém relacionamento.  Na gestão dos trabalhos, 
a Fundação conta  com um grupo de executivos e 
diretores da FCMF,  que atuam como voluntários.   

Além da sede em São José dos Campos, a FCMF 

tem empreendimentos instalados no campus do ITA, 
como o LABTEC (Laboratório de Desenvolvimento 
Tecnológico) onde se inicia a maioria das inovações 
tecnológicas, e a Incubaero (incubadora de empre-
sas de base tecnológica), na qual a Fundação man-
tém parceria com o ITA/CTA, Sebrae, Prefeitura de 
São José dos Campos, Ciesp Regional. Na Incuba-
ero, por exemplo, “ temos 8 empresas incubadas, e 
com chamada para  mais duas brevemente, preven-
do atingir  20 empresas no futuro”, completa.

No encerramento do evento, os participantes con-
taram com uma apresentação do empresário Marco 
Antonio Stefanini, fundador e presidente da IT Solu-
tions, oferecendo sua visão sobre “Exportação de Sof-
tware e Serviços em TI, uma janela de oportunidade”.

Jerônimo Souza é 
homenageado como 
Membro Benemérito
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Notícias das Turmas

Almoço de Confraternização

Mais informações: http://aeita.rio.googlepages.com/home

Confraternização dos iteanos no Rio. Presentes 32 iteanos e 20 acompanhantes

Esq.: Shibao (T75) e esposa, Raquel, Eduardo (T95), Tumang (T61), 
Fernando (T59) Dir.: Cardoso (T75), esposa do Batista (T75)

Um encontro prá lá de animado marcou os 50 anos de formatura da T56, co-
memorados nos dias 17, 18 e 19 de novembro, em São José dos Campos. Dos 
47 formados (34 vivos) compareceram 25, acompanhados das esposas, alguns 
com filhos e netos. No total, 60 participantes provenientes de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Brasília e São José dos Campos – sucesso total. 

A programação, organizada e capitaneada por José Moacyr Seber, foi per-
feita e incluiu visita à Embraer, inauguração de placa e almoço, do qual partici-
pou o presidente da AEITA, Sidney Lage Nogueira (T74).

“O congraçamento foi tão bom que nós que não nos reuníamos com fre-
qüência já estamos pensando em novas reuniões, todos os anos, enquanto 
houver pelo menos 2 vivos (senão não será reunião)”, brinca Seber.

T56 comemora 
cinquentenário

Aguardem 

a programação 

de 2007!
Participe!

Notícias das Regionais - RJ

Lula (T00) e esposa, Edmour (T77) ao celular, 
Floriano (T93)

T93: Filipe, Paulo, Eduardo (T95), Floriano, 
Jabour, Migon, Sidney e Leonardo

Carlos Teixeira (T74) e a esposa, Marilena

Almoço de ConfraternizaçãoAlmoço de Confraternização
Confira as fotos da confraternização da 
Regional que mais se movimentou no 
ano de 2006. A AEITA deseja que outras 
Regionais sigam o exemplo do Rio de Janeiro, 
promovendo encontros e atividades que 
fortaleçam a comunidade iteana.
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Memória

Ozires volta à cena em livro-tributo ao 
homem que mudou os rumos de S. José

Livro revela os bastidores da criação do CTA e do ITA pelo marechal Casimiro Montenegro Filho

Ficha Técnica
Nome: “Casimiro 
Montenegro Filho 
- a trajetória de um 
visionário”
Autor: Ozires Silva e 
Décio Fischetti
Editora: Bizz Comuni-
cação & Produções
Páginas: 240
Preço: R$ 35 – ex-alunos do 
ITA têm direito a um exemplar 
gratuito que pode ser retirado 
na sede da AEITA ou recebido 
pelo correio mediante depósito 
prévio de
R$ 12,00 para cobrir custos de 
postagem e manuseio.
Os direitos autorais serão desti-
nados ao CASD Vestibulares

Mal. Montenegro ganha mais uma biografia
A grande figura do Marechal Casimiro Montenegro Filho começa, finalmente, a ocupar o seu merecido espaço de destaque na galeria das personalidades 

mais importantes do cenário brasileiro. Dois anos após o centenário de seu nascimento, duas biografias do idealizador e criador do ITA e do CTA foram lançadas 
– uma escrita por Ozires Silva (T62) e Décio Fischetti (T60), e outra de autoria de Fernando Morais. O Suplemento publica nesta edição entrevistas concedidas 

por Ozires e Morais ao jornal valeparaibano, às jornalistas Iara Gomes e Jovana Bubniak – respectivamente -, sobre as obras que acabam de chegar às livrarias.

O ex-presidente da Embraer (Em-
presa Brasileira de Aeronáutica), Ozi-
res Silva, voltou à cena como escritor. 
Desta vez, para contar a trajetória do 
marechal Casimiro Montenegro Filho, o 
idealizador do ITA (Instituto Tecnológi-
co da Aeronáutica) e do CTA (Coman-
do-Geral de Tecnologia Aeroespacial). 
Com o livro recém-lançado “Casimiro 
Montenegro Filho, trajetória de um vi-
sionário”, escrito em parceria com Dé-
cio Fischetti, Ozires volta ao passado e 
revela os bastidores da criação do CTA 
e da carreira do marechal.

Ele conta, por exemplo, que Monte-
negro Filho conseguiu alterar o traçado 
original da via Dutra, já aprovado pelo 
DNER e que dividiria o CTA em duas 
áreas. A seguir trechos da entrevista 
concedida por Ozires ao valeparaibano.

valeparaibano - O lançamento do 
livro coincidiu com os dez anos do 
ERJ-145, considerado um dos pilares 
do crescimento da Embraer, que sur-
giu a partir do cTA. Qual a contribui-
ção do brigadeiro Montenegro para o 
desenvolvimento de São José?

Ozires Silva - Sem o ITA, certa-
mente uma Embraer hoje não existiria. 
Do mesmo modo não existiriam os 
empreendimentos que foram cons-
truídos em função da importância 
crescente que São José ganhou em 
face dos diplomados pelo instituto que 
puderam se impor, como oriundos de 
uma instituição de ensino de superior 
qualidade. A educação de qualidade é 
o elemento fundamental para a mu-
dança da sociedade e para o progres-
so e o desenvolvimento das cidades, 
regiões, estados e países. Além do 
que vimos no passado, vemos hoje 
o extraordinário crescimento da Co-
réia, China, Irlanda, India, etc. Na raiz 
dessas mudanças está a grande força 
transformadora da educação.

valeparaibano - como surgiu a 
idéia do livro e da parceria com outro 
engenheiro do ITA?

Ozires - A idéia de resgatar a me-
mória de um grande brasileiro e educa-
dor, o Brigadeiro Casimiro Montenegro 
Filho, nasceu na cabeça do engenhei-
ro Decio Fischetti (também graduado 
pelo ITA) em razão da frustração que 
sentimos de ver o Brasil, tão generoso 
e tão promissor, marginalizado e sem 
expressão no mundo que se desen-

volve e se enriquece aceleradamente 
nas últimas décadas. Ele me propôs 
a idéia de escrevermos juntos o livro, 
cada um com atribuições específicas. 
Sentimo-nos muito contentes por ter-
mos cumprido com algo que, tenho 
a certeza, era um débito de todos 
os graduados pelo ITA. Tínhamos de 
prestar uma homenagem a tudo o que 
recebemos da instituição. Se o Briga-
deiro e sua equipe não tivessem lutado 
de forma tão intensa e entusiasmada 
e se a Aeronáutica não tivesse acre-
ditado no que eles diziam, tudo aquilo 
que a indústria de fabricação de aviões 
trouxe para a nossa comunidade não 
seria a realidade de hoje.

valeparaibano - A obra aborda os 
aspectos da personalidade de casimi-
ro Montenegro, como o sr. o define?

Ozires - Um grande homem em 
todos os aspectos. Dedicado ao seu 
sonho, um lutador persuasivo e inteli-
gente. Um visionário que enxergava o 
futuro como poucos, embora infeliz-
mente tenha passado cego os últimos 
trinta anos de sua vida. Enfim, uma 
pessoa admirável, humana e hábil ge-
renciador de relações entre indivíduos 
e instituições.

valeparaibano - O sr. foi recebido 
por ele, quando chegou no ITA. Em que 
ano foi e como foi esse encontro?

Ozires - No início de 1958, numa 
dessas coisas que somente acontece 
por sorte, soube por um colega que 
naquele momento da minha vida pro-
fissional, como piloto militar e oficial 
da FAB, preenchia as condições para 
requerer do ministro da Aeronáutica 
autorização para prestar exame de 
seleção para ingressar no ITA. Des-
de criança, nutria o desejo de ganhar 
essa qualificação profissional a qual 
foi retardada por ter nascido numa 
Bauru, no interior de São Paulo, sem 
faculdades ou ensino superior. Foi 
como um sonho estivesse para ser 
materializado. Cumpri a parte legal, 
passei pelo concurso seletivo e fui 
autorizado a me matricular. Numa 
manhã, logo antes do início das aulas 
em 1958, cheguei ao CTA e me apre-
sentei ao brigadeiro, como é formal 
na área militar. Eu, Capitão da FAB e 
ele, diretor-geral. Fui recebido como a 
qualquer outro militar e, tomando co-
nhecimento da minha aprovação para 

cursar o Instituto, perguntou-me se eu 
estaria me esquivando de ser transfe-
rido para Belém (PA), base aérea que 
na época gozava da fama injusta de 
desterro. Respondi que não, pois na 
realidade estava me transferindo de lá. 
Surpreso com minha resposta, o bri-
gadeiro encaminhou-me para uma en-
trevista com o professor Paulus Aulus 
Pompéia, um dos melhores mestres 
que conheci. Fiquei contente e percebi 
que, mesmo sem o dizer, o brigadeiro 
tinha votado naquele jovem oficial que 
não conhecia. Tornamo-nos amigos o 
que, para mim, foi um real privilégio.

valeparaibano - Teve o caso tam-
bém de um aluno que perdeu o prazo 
da matrícula..

Ozires - Sim. Esta história está no 
livro. O aluno aprovado, por deficiên-
cias de comunicação, muito comuns 
na época, tinha se atrasado para a ma-
trícula. Todos do ITA, presos aos re-
gulamentos, não aceitaram sua apre-
sentação. Por sorte, alguém sugeriu 
ao aluno que, antes de desistir deveria 
tentar uma entrevista com Montene-
gro. Recebido pelo brigadeiro, o aluno 
se estendeu nas explicações e ficou 
constrangido de ver que Montenegro 
olhava insistentemente para o relógio. 
Pedindo desculpas o aluno iniciou sua 
saída da sala quando o brigadeiro lhe 
disse que não era impaciência. Ele es-
tava preocupado em ver que o aluno, 
além de perder as aulas do período da 
manhã estava perdendo as da tarde. 
Imediatamente ele foi matriculado.

valeparaibano - Personalidades 
como o brigadeiro Montenegro, um 
homem realizador, que foi capaz de 
iniciar um processo que culminou 
no reconhecimento internacional do 
Brasil como fabricante de jatos, es-

tão extintas no Brasil?
Ozires - Não acredito que esse tipo 

de pessoas esteja extinto. Ao contrário, 
há uma quantidade de brasileiros cria-
tivos e realizadores que, lutando contra 
um país demasiadamente regulado, 
contra um Estado fortemente centra-
lizador que limita as ações inovadoras 
dos cidadãos, contra um emaranhado 
burocrático sem sentido e ultrapas-
sado, acabam gastando suas vidas e 
mesmo morrendo antes de concretizar 
seus sonhos. Se conseguirmos um dia 
nos livrar de tudo isto tenho certeza que 
veremos nascer um Brasil, grande, for-
te e vencedor, assegurando uma quali-
dade de vida superlativa a cada brasilei-
ro e um posicionamento destacado na 
comunidade mundial.

valeparaibano - O sr. pretende 
escrever outros livros?

Ozires - Não sei. Possivelmente, 
se achar que posso contribuir para que 
tenhamos uma sociedade e um Brasil 
melhores, certamente e novamente 
escreverei. O que sempre busquei foi 
escrever não somente livros, mas tam-
bém artigos e pronunciando conferên-
cias, chamando a atenção que a cultura 
atual, do Estado ocupando todos os es-
paços - transformando os cidadãos em 
simples súditos - está na raiz da nossa 
pobreza e da nossa exclusão no painel 
da riqueza mundial. Temos de lutar para 
que isto seja modificado. Não é possí-
vel que já tendo gasto os primeiros seis 
anos do novo século e milênio, ainda 
pensemos como no passado.
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Mal. Montenegro ganha mais uma biografia
A grande figura do Marechal Casimiro Montenegro Filho começa, finalmente, a ocupar o seu merecido espaço de destaque na galeria das personalidades 

mais importantes do cenário brasileiro. Dois anos após o centenário de seu nascimento, duas biografias do idealizador e criador do ITA e do CTA foram lançadas 
– uma escrita por Ozires Silva (T62) e Décio Fischetti (T60), e outra de autoria de Fernando Morais. O Suplemento publica nesta edição entrevistas concedidas 

por Ozires e Morais ao jornal valeparaibano, às jornalistas Iara Gomes e Jovana Bubniak – respectivamente -, sobre as obras que acabam de chegar às livrarias.

Façanhas do marechal Montenegro 
povoam livro de Fernando Morais

Jornalista conta como se apaixonou pela história do homem que criou o ITA e mudou o destino de São José

“Montenegro - as aventuras do 
marechal que fez uma revolução nos 
céus do Brasil”. Esse é nome do livro 
lançado pelo jornalista Fernando Mo-
rais, pela Editora Planeta, que conta a 
história de um típico herói revolucio-
nário – Casimiro Montenegro. Entre 
outras façanhas, inspirado no MIT 
(Massachussets Institute of Technolo-
gy) dos Estados Unidos, Montenegro 
criou o ITA (Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica), em São José.

Em entrevista ao valeparaibano, 
Fernando Morais afirmou que o livro 
chega num momento interessan-
te. “Primeiro por que eu discordo de 
quem disse: pobre do país que pre-
cisa de heróis. Eu diria: feliz do país 
que tem heróis como Montenegro. 
Segundo porque ele joga água no moi-
nho desenvolvimentista, uma questão 
absolutamente momentosa. Montene-
gro revelou que é possível realizar um 
sonho considerado absurdo, construir 
uma réplica do MIT num país que era 
ainda mais miserável do que hoje, com 
indicadores sociais assustadores”.

Segundo Morais, “se no século 
20 tivéssemos tido não um, mas dez 
Casimiro Montenegro, o Brasil de hoje 
seria outro, muito melhor e muito mais 
justo”, afirmou. Autor de “Na toca dos 
leões”, “Olga”, “A ilha”, “Chatô” e “Co-
rações sujos”, que ganhou o prêmio 
Jabuti de mehor livro de não-ficção 
de 2001, Fernando Morais nasceu em 
Mariana (MG), trabalhou no “Jornal da 
Tarde”, na revista “Veja” e em vários 
outros veículos.

Por suas reportagens, recebeu três 
vezes o Prêmio Esso e quatro vezes o 
Prêmio Abril de Jornalismo. Atualmen-
te escreve para a Planeta a biografia 
de Paulo Coelho.

Veja os principais trechos da en-
trevista:

valeparaibano - O que o senhor 
aprendeu ao desvendar a vida do 

marechal Montenegro?
Fernando Morais - Confesso que, 

por ignorância, à primeira vista eu 
não acreditei que a vida do marechal 
Montenegro desse um livro. Amigos 
comuns, à época da morte dele, em 
2000, sugeriram que eu avaliasse a 
possibilidade de escrever um livro so-
bre ele, mas além de saber quase nada 
da história de Montenegro, na época eu 
vivia no exterior e estava comprometi-
do com a entrega de “Corações Su-
jos” à editora. Só alguns anos depois, 
quando voltei ao Brasil é que descobri 
que Casimiro Montenegro era um des-
ses tipos raros, singulares, que cos-
tumam aparecer como cometas, uma 
vez a cada século. Descobri que além 
de ter criado um dos maiores centros 
de produção de conhecimento tec-
nológico do mundo, ele era um herói 
tenentista, um combatente da Revolu-
ção de 30, o pioneiro do Correio Aéreo 
Nacional, que acabaria prisioneiro em 
São Paulo durante todo o período da 
Revolução Constitucionalista de 32. 

Guardadas as distâncias e as pro-
porções, é como se Indiana Jones, 
depois de todas as aventuras, tivesse 
criado o MIT, nos Estados Unidos.

valeparaibano - O levantamento 
dos dados foi difícil? Quanto tempo 
levou para reunir tudo e escrever o 
livro?

Morais - Não foi muito difícil. Pri-
meiro porque a família e os amigos me 
ajudaram muito, com depoimentos, 
documentos, cartas, vídeos gravados 
por ele no fim da vida. As maiores difi-
culdades encontrei entre seus colegas 
de farda, brigadeiros e marechais já 
aposentados. Eles temiam que o livro 
levantasse polêmicas a respeito do 
comportamento do brigadeiro Eduar-
do Gomes com relação ao CTA/ITA.

Embora fossem amigos íntimos des-
de 1924, Eduardo Gomes e Montenegro 
tinham concepções diferentes do que 

deveria ser o ITA. O primeiro defendia 
que a instituição deveria ser uma gran-
de oficina mecânica para atender à FAB. 
Montenegro, inspirado no MIT norte-
americano, lutava para que o ITA fosse 
um centro de produção de conhecimen-
to para toda a sociedade, a Aeronáutica 
incluída, e não apenas para a FAB.

Uma guerra surda foi separando 
aos poucos os dois amigos até que 
após o golpe de 1964 Eduardo Gomes 
assumiu o Ministério da Aeronáutica 
e degolou Montenegro da direção do 
CTA/ITA. Ele perdeu a batalha, mas 
ganhou a guerra. Não fosse a obsti-
nação de Montenegro, o ITA de hoje 
não existiria.

valeparaibano - O senhor acredi-
ta que essa obra pode virar filme ou 
minissérie?

Morais - Não sei, mas merece. 
A história dele é mesmo cinemato-
gráfica, porque além de todas essas 
características, há algo que ajuda 
muito no cinema: Montenegro era bo-
nito, solteirão até os 50 anos, e herói 
vivo. Imagine o sucesso que ele fazia 
com as moças da época... Pode dar 
um filme muito interessante sim. Se 
isso acontecer, será o quarto, porque 
“Olga” já foi feito, “Chatô” estréia em 
dois meses e “Corações Sujos” já está 
em produção.

valeparaibano - O personagem 
nos faz voltar a sentir orgulho de ser 
brasileiros?

Morais - Sessenta anos atrás, 
quando ainda importávamos privadas 
e bicicletas da Inglaterra, Montene-
gro já sonhava com um Brasil sendo 
potência aeronáutica mundial. E para 
realizar esse sonho ele apostou tudo, 
até a carreira militar. Enfrentou presi-
dentes, ministros, brigadeiros, busca-
va apoio no Congresso Nacional e na 
mídia. Ontem enviei um exemplar do 
livro ao presidente Lula dizendo que a 
história de Montenegro é um vademe-

cum desenvolvimentista, que pode ser 
adotado como bíblia para quem, como 
ele, sonha com um Brasil culto, rico 
e justo. Aliás, não por acaso a viúva 
dele, dona Maria Antonietta, é eleitora 
militante do presidente Lula.

valeparaibano - Qual capítulo da 
vida de Montenegro o senhor consi-
dera o mais importante?

Morais - Mais importante, sem 
dúvida, foi a criação do ITA. Mas as fa-
çanhas que ele realizou como piloto de 
caça na Revolução de 30 e no Correio 
Aéreo (e que ele próprio desdenhava, 
dizendo que “qualquer tropeiro” faria) 
dão à história dele um traço particu-
larmente saboroso, aventureiro, o que 
torna a leitura sedutora mesmo para 
quem não se interessa muito pela his-
tória do Brasil.

valeparaibano - O senhor acre-
dita que se não existisse o ITA/cTA, 
São José seria a mesma?

Morais - Acredito que não. Pelas 
pesquisas que realizei na prefeitura e 
pelos depoimentos dos pioneiros do 
ITA é possível dizer que não. São José 
era mais uma das “cidades mortas” 
de Monteiro Lobato. Na época havia 
pouquíssimas indústrias instaladas na 
cidade – a Tecelagem Parahyba, uma 
pequena unidade da Rhodia, uma ce-
râmica e acabou. Por causa do clima 
ameno, a cidade era, ao lado de Cam-
pos do Jordão e de Belo Horizonte, um 
dos três centros recomendados para 
tratamento de tuberculose, as chama-
das “cidades sanatórios”. Os primei-
ros alunos e professores chegavam 
ao ITA com recomendações expressas 
para não utilizar copos, xícaras e talhe-
res em lugares públicos, por temor de 
contaminação. A decisão de Montene-
gro não trouxe apenas o CTA/ITA para 
a cidade, mas toda a galáxia de em-
presas ligadas ao ramo da engenharia 
aeronáutica. São José é o ITA, do que, 
aliás, deve se orgulhar muito.

Ficha Técnica
Nome: 
“Montenegro 
- as aventuras do 
marechal que fez 
uma revolução 
nos céus do 
Brasil”
Autor: Fernando 
Morais
Editora: Planeta
Páginas: 327
Preço: R$ 39,90
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Entenda em detalhes como fazer 
com que o site da sua 
empresa atinja um 
mercado de mais de 
33 milhões de consu-
midores que estão en-
tre o público-alvo mais 
qualificado do país.

Mais informações 
no site da editora Nova-
tec (www.novatec.com.
br) ou no hotsite do livro 
(www.encontrabilidade.com.br). Nes-
ses dois endereços eletrônicos, é pos-
sível adquirir o livro com desconto.

Artigo

O incrível valor do investimento em educação 
Leia artigo de Ethevaldo Siqueira, especialista em Tecnologia da Informação e Telecomunicações,  publicado no caderno de 

Economia do jornal O Estado de S. Paulo de 10 de dezembro, com referências ao ITA, Ozires Silva (T62) e Mal. Casimiro Montenegro:

Não é fácil quantificar o retorno 
do investimento em educação e tec-
nologia. Mas há alguns números tão 
significativos que valem mais do que 
qualquer discurso. Como brasileiro, 
gostaria muito que todos os gover-
nantes e políticos considerassem um 
dado extremamente significativo: o 
faturamento da Embraer de apenas 
um ano corresponde ao orçamento de 
102 anos do Instituto Tecnológico da 
Aeronáutica (ITA). Estamos diante de 
fatos que não deixam dúvida, leitor.

Foi Ozires Silva, um dos criadores 
da Embraer, quem me deu essa infor-
mação. Ele ainda comenta: ‘Eis aí um 
exemplo concreto e irrefutável do real 
valor agregado proporcionado pela 
educação’.

Qualquer estudioso do problema 
sabe que sem a criação do ITA há mais 
de 50 anos - e a conseqüente geração 
de competência brasileira nessa área 
- não teríamos hoje a Embraer, padrão 
de excelência mundial numa área de 
tecnologia de ponta. Vale lembrar que 
o ITA e o Centro Técnico Aeroespacial 
(CTA) só nasceram graças à pertinácia 
de um grupo de brasileiros liderado pelo 
brigadeiro Casimiro Montenegro Filho.

Pense, agora, leitor, no que seria 
nossa agropecuária sem o trabalho 
de 33 anos da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O 
grande risco por que passa hoje essa 
empresa é trocar seus dirigentes, pes-

quisadores e profissionais competentes 
por companheiros indicados pelo PT.

Em matéria de educação e tecno-
logia, no entanto, o País tem sido um 
oceano de mediocridade e de carên-
cias, com alguns picos de excelência. 
Não me lembro do autor dessa frase, 
mas ela reflete bem a realidade.

Todas essas instituições de alto 
nível comprovam de forma cabal o 
valor dos investimentos de longo pra-
zo em educação e tecnologia. É claro 
que, além do ITA e da Embrapa, exis-
tem no Brasil diversas outras áreas de 
excelência. Mas em quantidade muito 
aquém das necessidades do País. Que 
seria do Brasil sem a Universidade de 
São Paulo (USP), a Universidade de 
Campinas (Unicamp), a Escola Su-
perior de Agronomia Luiz de Queirós 
(Esalq), o Instituto do Coração (Incor), 
o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 
a Escola Politécnica da USP e seu La-
boratório de Sistemas Integráveis, os 
laboratórios de pesquisa da Petrobrás, 
da Marinha e do Exército?

Como regra geral, o maior mérito 
pela criação de projetos de excelência 
em educação no Brasil não pertence a 
nenhum presidente da República, nem 
ao Congresso e nem aos políticos. A 
educação, a ciência e a tecnologia se 
desenvolvem no País apesar da negli-
gência governamental.

Os poucos picos de excelência de 
que nos orgulhamos são o resultado 

da luta e do idealismo de alguns líderes 
e suas equipes anônimas. A título de 
exemplificação, refiro-me a brasileiros 
como Osvaldo Cruz, Vital Brazil, Anísio 
Teixeira, Armando de Salles Oliveira, Jú-
lio de Mesquita Filho, Casimiro Monte-
negro Filho, Zeferino Vaz, o comandante 
José Luiz Guaranys e tantos outros.

São líderes como esses, apoiados 
por educadores e pesquisadores, que, 
em última instância, lutaram até contra 
a indiferença ou a hostilidade governa-
mental diante dos grandes projetos de 
longo prazo.

A propaganda oficial, no entanto, 
se apropria das vitórias, com fins elei-
toreiros e populistas, desde as soluções 
baseadas em combustíveis renováveis - 
como o etanol ou o biodiesel - até à pró-
pria auto-suficiência do petróleo, obtida 
depois de 50 anos de muito trabalho, 
acertos e desacertos da Petrobrás.

Estamos cansados de discursos 
vazios e hipócritas sobre a importância 
da educação. Todos os presidentes da 
República nos últimos 50 anos juraram 
dar prioridade a esse setor. Ao final de 
seus mandatos, porém, o balanço tem 
sido medíocre ou, quase sempre, nega-
tivo. Que aconteceu, por exemplo, com 
a escola pública brasileira?

Em contraposição, há opiniões 
surpreendentes sobre a inutilidade do 
preparo cultural dos homens públicos. 
Ouvi outro dia o ex-ministro Delfim Net-
to dizer na rádio CBN esta coisa estapa-

Saiba como a Internet está mudan-
do o marketing e criando suas novas 
tendências. Saiba como deixar o site 
da sua empresa na primeira página do 
Google. Saiba qual a importância do 
marketing por meio da Internet para a 
chamada geração Y e para a geração 
digital. Descubra a importância dos 
mecanismos de busca em uma nova 
maneira de se fazer marketing na so-
ciedade da informação. Aprenda as 
técnicas mais eficazes de otimização 
de sites e na confecção de links patro-
cinados para que o site da sua empre-
sa fique na primeira página do Google 

Lançamento

Livro mostra como evidenciar sua empresa na Internet
e de todos os outros buscadores.

A maior parte das empresas sabe 
atualmente que pode conseguir um 
enorme diferencial competitivo sus-
tentável, e com isso virar a mesa do 
mercado, se conseguirem a primeira 
posição do Google. Porém, as duas 
perguntas que se configuram são: qual 
a real importância de se estar bem co-
locado em um mecanismo de busca e 
como conseguir tal feito?

Conrado Adolpho (T97), um dos 
poucos profissionais no Brasil cer-
tificados pelo Google, mostra como 
otimizar o seu site e responde ao lon-

go de 200 páginas a essas duas per-
guntas no livro Google Marketing, que 
acaba de ser lançado. 

Por meio das ricas informações 
contidas no livro, o leitor entenderá 
qual o paradigma que os buscadores 
representam hoje no mercado e tam-
bém aprender como podem trabalhar 
o site de sua empresa para que fiquem 
na primeira posição do Google.

Empresas que obtiveram tal feito 
perceberam um crescimento de até 
2.000% em seu faturamento. Uma 
porcentagem que pode levar qualquer 
empresa à liderança de mercado.

fúrdia: ‘Confio em Lula. Até porque ele 
não tem curso universitário. Mas tem 
intuição’. Para esse professor universi-
tário, ter curso superior é uma espécie 
de obstáculo aos governantes.

Ozires Silva considera ‘muito triste’ 
a situação brasileira no campo educa-
cional: ‘O Brasil está relacionado nos 
últimos lugares na comparação com 
outros países. Segundo estatísticas 
publicadas pelo Ministério da Fazenda 
do Brasil, do total arrecadado em im-
postos pelo governo federal - no perí-
odo de janeiro de 2003 até setembro 
de 2006, a União gastou em educação 
apenas 1,29%. Se tomarmos apenas 
um exemplo, o da Coréia do Sul, com-
prova-se que os coreanos não apenas 
investem bem mais em educação do 
que o Brasil, como também continuam 
a fazer uso mais eficiente do dinheiro, 
conseguindo resultados escolares e 
econômicos excepcionais. Não é por 
acaso que os produtos coreanos es-
tão cada vez mais presentes nos mer-
cados internos do mundo e no Brasil’.

Nem o exemplo de cinco países, 
entre tantos que fizeram a revolução da 
educação nos últimos 50 anos - Japão, 
Coréia do Sul, China, Taiwan e Irlanda 
- tem servido para convencer o Brasil a 
seguir o mesmo caminho. Quando tere-
mos um governo capaz de dar à educa-
ção a prioridade que ela merece?

Fonte: O Estado de S. Paulo – 10/12/2006
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O Suplemento – Após 12 meses 
de gestão, a atual Diretoria se man-
tém fiel aos princípios e diretrizes 
com os quais se elegeu?

Sidney Lage nogueira (T74) 
– Sem dúvida. Tomamos posse em ja-
neiro de 2006 com uma proposta ba-
seada em 4 pilares, descritas no nome 
da chapa “Integração” :
• ser uma diretoria de conciliação en-

tre iteanos de diversos pensamen-
tos, comunicando-se com estes 
sem polarizações;

• atuar cooperativamente com a co-
munidade iteana, regionais, alunos e 
direção do ITA;

• promover workshops e um trabalho 
analítico profundo sobre o futuro de 
nossa escola e suas diretrizes edu-
cacionais;

• ter uma postura ética no exercício 
da delegação que a atual Diretoria 
recebeu da comunidade iteana.

Acredito que temos caminhado  
nessa direção e conseguido seguir es-
ses princípios. Estamos na metade do 
mandato. Ainda há muito por fazer.

O Suplemento – Que pontos me-
recem ser destacados neste primei-
ro ano?

SLn - A AEITA deve manter firme-
mente seu papel de facilitadora, fomen-
tadora e centralizadora da manifestação 

Presidente da AEITA avalia 10 ano de gestão
Ao final do primeiro ano de gestão da atual Diretoria, o presidente da AEITA, Sidney Lage Nogueira 

(T74), fala a O Suplemento sobre as realizações e a filosofia de atuação da Associação e os planos para 
o próximo ano, que incluem a valorização e a difusão na sociedade do conceito da “excelência iteana”.

da comunidade iteana, abrindo espaço 
e criando oportunidades para que todas 
as idéias sejam expostas, assumindo o 
compromisso de defender as posturas 
que reflitam o pensamento da maioria. 
Temos incentivado bastante a coopera-
ção harmônica com o ITA e as reflexões 
sobre o futuro da escola. Isto foi bas-
tante discutido no Sábado das Origens 
de 2006, quando promovemos debates 
transmitidos ao vivo para ouvir empre-
sas, especialistas em educação supe-
rior, e principalmente os iteanos (inclu-
sive alunos) a respeito do “Engenheiro 
do Futuro”. Visitamos as Regionais e 
vimos também surgir movimentações 
maiores de atuações destas. A AEITA 
tem dado todo o apoio para a estrutu-
ração e divulgação das atividades das 
Regionais junto aos iteanos. Cabe res-
saltar que evidentemente todos os mé-
ritos dessas movimentações são fruto 
do trabalho dos colegas regionalizados 
que se empenham nessa tarefa com 
muita dedicação e carinho. Temos nos 
aproximado dos alunos, com a partici-
pação e integração da AEITA em even-
tos e atividades promovidos por eles. 
Parcerias como a que mantemos com 
o CASD para cursos de inglês subsidia-
dos também demonstram nosso inte-
resse para com os futuros engenheiros. 
O resultado desse primeiro ano de tra-

balho tem se refletido no crescimento 
sensível da participação dos iteanos na 
Associação. Na área financeira e admi-
nistrativa, aumentamos a visibilidade 
dos balanços e empreendemos uma 
gestão eficiente.

O Suplemento – O que ainda falta 
fazer?

SLn - Precisamos avançar nas 
diretrizes de valorização do iteano no 
mercado (para os próprios alunos 
inclusive), evidenciando melhor os 
novos desafios e perfil profissional re-
queridos nos tempos atuais, para que 
a famosa “excelência iteana” continue 
a ser uma realidade. O Banco de Com-
petências, criado ainda na gestão an-
terior, precisa ser melhor operacionali-
zado e dinamizado, para que realmente 
cumpra suas funções. Estamos em 
busca de parcerias que viabilize esse 
projeto. Cabe-nos ainda ampliar a par-
ticipação da comunidade nos destinos 
e projetos da AEITA, melhorar o uso de 
ferramentas de apoio a essas tarefas, 
ampliar a participação dos alunos, e 
facilitar os recursos “networking” para 
a comunidade como um todo.

O Suplemento – Tudo isso será 
feito em 2007?

SLn – Esperamos que sim! O por-
tal da AEITA precisa ser reestruturado, 
para integrar a área de notícias com 

as áreas institucional e de banco de 
dados. O trabalho iniciado no Sábado 
das Origens precisa ser concluído, 
com a realização de um seminário 
que resulte em um documento sobre 
o Engenheiro do Futuro – contribuição 
da AEITA a ser encaminhada à Direção 
da escola. Precisamos também conti-
nuar a tarefa de renovação e inovação 
da AEITA para que esta Associação, 
mantendo-se guardiã fiel das nossas 
memórias e bom veículo das nossas 
amizades, seja também um canal de 
apoio e preservação da excelência da 
adaptação do iteano ao cenário do 
mundo em mutação acelerada.

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 serviçosAgradecimento A AEITA agradece aos patrocinadores 
do Sábado das Origens 2006.



ITA Informa

Espaço Alunos

Prêmios refletem qualidade da pós-graduação
Trabalhos desenvolvidos em cur-

sos de pós-graduação do ITA foram os 
vencedores do Prêmio ABCM-EMBRA-
ER 2006, nas categorias Mestrado e 
Doutorado. A entrega dos prêmios aos 
autores, professores-orientadores e 
coordenadores dos respectivos pro-

gramas de pós-graduação, ocorreu no 
dia 7 de dezembro, em Curitiba (PR). 

Foram avaliadas pela comissão de 
prêmios da Associação Brasileira de En-
genharia e Ciências Mecânicas (ABCM), 
29 teses de mestrado e 22 de doutora-
do, defendidas e aprovadas no âmbi-

Vestibular: cai o número 
de candidatos ao ITA

O vestibular do ITA 2007 recebeu 5.555 inscrições este ano – 23% a menos 
do que em 2006 (7.217, 1,4% a mais em relação a 2005). As provas foram reali-
zadas em 26 cidades do país nos dias 11 a 14 de dezembro. As vagas oferecidas 
se mantêm em 130, distribuídas em engenharia aeronáutica, eletrônica, mecâni-
ca, de computação e de infra-estrutura. A concorrência média candidato/vaga foi 
de 42,73 para 1. Confira abaixo os dados estatísticos:

curso 2006 2007
Engenharia Aeronáutica 2.432 2.053
Engenharia Eletrônica 1.153 919
Engenharia de Computação 1.629 1.090
Engenharia Mecânica-Aeronáutica 1.524 1.125
Engenharia de Infra-Estrutura Aeronáutica 479 368

Fo
nt

e:
 IT

A AIESEC apresenta Projeto 
Empreendedor Global

Em novembro foi apresentada mais uma iniciativa da equipe do escritório 
da AIESEC em São José dos Campos, que funciona no campus do ITA — o 
Projeto Empreendedor Global (PEG). Através de palestras e da realização de um 
workshop com a presença de representantes do terceiro setor, os alunos demons-
traram a importância de investimentos destinados ao fortalecimento da respon-
sabilidade social corporativa, como forma de fomentar o empreendedorismo.

Diante da sociedade da informação e de uma economia globalizada eviden-
cia-se que muitas empresas, embora priorizem a responsabilidade corporativa, 
deparam-se com novas questões e desafios que pedem soluções abrangentes 
e sustentáveis. É aí que os estudantes da AIESEC pretendem atuar, principal-
mente, junto a ONG’s da região do Vale do Paraíba, propondo estudos que re-
sultem em implementação de idéias inovadoras e sustentabilidade financeira, 
mantendo um equilíbrio das demandas sociais e ambientais.

to dos Programas de Pós-Graduação 
credenciados pela CAPES, cujos temas 
estavam relacionados à Engenharia, Ci-
ências Mecânicas e áreas afins.

Na categoria melhor dissertação 
de mestrado, venceu o trabalho “Simu-
lação de Escoamentos Aerodinâmicos 
Compressíveis Utilizando Esquemas 
Não-Oscilatórios de Alta Ordem de 
Precisão em Malhas Não-Estrutura-
das”, desenvolvido pelo mestre em 
Engenharia Eletrônica e Computação 
pelo ITA, William Roberto Wolf, sob a 
orientação do Prof. João Azevedo. Se-
gundo a comissão de avaliação, este 
trabalho “(...) destaca-se por apre-
sentar o estudo e a implementação de 
diversos esquemas numéricos para a 
avaliação de escoamentos com núme-
ros de Mach extremamente elevados, 
em uma inequívoca combinação de 
forte solidez científica e importante 
aplicação tecnológica. No trabalho a 
robustez numérica dos algorítmos de 
alta ordem de precisão implementados 
é extensivamente avaliada assim como 
os custos computacionais envolvidos. 

A excelência do trabalho é certificada 
por publicações, em co-autoria au-
tor-orientador, em duas conferências 
da AIAA, antes mesmo da defesa da 
mesma ocorrer”.

“Pelo rigor científico, originalidade 
e relevância tecnológica”, como des-
tacado pela comissão de avaliação 
da ABCM, a tese intitulada “Análise de 
Compatibilidade de Dados de Ensaio 
de Vôo e Calibração dos Dados do Ar 
em Tempo Real por Filtragam Estocás-
tica Adaptativa”, de autoria do doutor 
em Engenharia Aeronáutica e Mecâni-
ca pelo ITA, Celso Braga de Mendon-
ça, foi a vencedora na categoria dou-
torado. Este trabalho, desenvolvido 
sob a orientação dos professores Luiz 
Carlos Sandoval Góes e Elder Moreira 
Hemerly, recebeu, também, o Prêmio 
Capes de Tese na área Engenharias III 
deste ano. Os resultados deste estudo, 
que propõe uma nova metodologia em 
que os dados de ensaio de aeronaves 
em vôo são calibrados em tempo real, 
foram publicados em quatro congres-
sos internacionais.

Conheça a organização
A AIESEC é uma organização internacional formada por estudantes e 

configura-se como uma plataforma para que jovens descubram e desenvol-
vam seus potenciais, de modo a ter um impacto positivo na sociedade.

Presente em mais de 800 universidades de 89 países, o escritório 
da AIESEC em São José dos Campos existe há seis anos e funciona no 
campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), reunindo cerca de 
45 alunos do ITA, da Universidade Paulista (Unip) e da Universidade do 
Vale do Paraíba (Univap).

Especialidade Escolhida na Inscrição
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Informe-se com a Secretaria e aproveite esta oferta especial!

Tel. (12) 3941-4002 ou aeita@netvale.com.br

Neste espaço 
de 1/8 pag. 

empresas de 
iteanos podem 
anunciar seus 
produtos ou 
serviços para 
outros 4.000 

iteanos.

Espaço para 
empresa de iteano

60%
de desconto

sobre os preços de tabela 
do Suplemento. 
Basta estar em dia com a 
anuidade da AEITA.



AEITA Informa

Informe Publicitário

Seminário fecha discussões sobre o Engenheiro do Futuro
A AEITA realizará em 2007 o seminário de conclu-

são dos debates e apresentações promovidas durante 
o Sábado das Origens 2006, sobre o Engenheiro do 
Futuro. Na oportunidade, serão compilados os prin-

cipais temas abordados, bem como os formulários e 
participações que serão encaminhadas à Associação 
pelas Regionais. Solicitamos aos representantes das 
Regionais que promovam encontros e reuniões em 

suas cidades, para elaborar documento que integrará 
o texto final a ser entregue à reitoria do ITA.

No início do ano, a AEITA enviará a cada Regional 
subsídios para o início dos trabalhos. Participe!

Após reformas, o Parque Santos Dumont se tornou 
temático, com outras réplicas de foguetes e aeronaves

Réplica 14 Bis é 
inaugurada em São José

O Parque Santos Dumont, tradicional área verde de São José dos Campos, recebeu, 
no dia 12 de novembro uma réplica do avião 14 Bis, toda construída em aço escovado. 
Especial por encerrar as comemorações do Centenário do Vôo do 14 Bis na cidade, a 
inauguração aconteceu exatamente quando se completaram os 100 anos do segundo 
vôo do avião em Paris.

A réplica, em tamanho natural, foi feita no CTA (Comando-Geral de Tecnologia Aero-
espacial), órgão do Comando da Aeronáutica instalado em São José dos Campos, com 
iniciativa da Prefeitura de São José em parceria com a ABCAER (Associação Brasileira de 
Cultura Aeroespacial) e patrocinada pela Petrobras.

A solenidade contou a presença de familiares de Santos Dumont, especialmente con-
vidados para a inauguração, público da cidade e autoridades civis e militares. O tenente-
brigadeiro Carlos Alberto Pires Rolla, atual comandante do CTA, e outros oficiais gene-
rais, que comandaram a unidade e que participaram de todo trâmite para a construção da 
imponente réplica foram destaque no evento. A Banda do CTA abrilhantou a solenidade, 
com apresentações musicais.

Turma ITA COC 2006 comemora 
as primeiras aprovações

A Turma ITA COC São José 
dos Campos celebra as primei-
ras aprovações dos vestibulares 
2007: 10 alunos prestaram o IME 
e seis passaram, além das duas 
aprovações na AFA.

Os resultados acontecem por-
que na Turma ITA os alunos têm 
mais tempo e melhores recursos 
para estudar: as aulas acontecem 
em período semi-integral (tarde e 
noite), com maior carga horária, 
simulados freqüentes nos moldes 
da prova do ITA e do IME e mate-
rial didático específico. 

Além disso, na Turma ITA o 
aluno tem acompanhamento indi-
vidual nos estudos para maximizar 
o aprendizado e garantir o apoio 
diferenciado que cada um precisa. 
E, além das disciplinas específicas 
para o Vestibular ITA, a Turma ITA 
COC São José dos Campos tam-
bém prepara para os vestibulares 
do  IME, Fuvest, AFA e Unicamp.

ALOJAMEnTO
O COC tem um alojamento 

tranqüilo e seguro, bem pertinho 
do ITA, com todas as facilidades e 
condições ideais ao aprendizado. 
A estrutura familiar permite que o 
aluno se sinta em casa, fazendo 
todas as refeições no local. 

cOncuRSO DE BOLSAS
Em janeiro o COC vai realizar um 

concurso de bolsas para a Turma 
ITA. Os participantes fazem a ins-
crição no colégio e, de acordo com 
o seu aproveitamento na prova, ob-
têm desconto nas mensalidades.

As aulas da Turma ITA COC 
São José dos Campos começam 
dia 12 de fevereiro e a escola 
está dando a oportunidade para 
os alunos interessados conhece-
rem o curso, assistindo à primeira 
semana de aula gratuitamente, 
para comprovar a qualidade do 
curso.  Mais informações podem 
ser obtidas pelos telefones (12) 
3911.7777 e 2134 9300 ou pelo 
e-mail turmaita@cocsjc.com.br . 

 
Fonte: Regional Press
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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	___/___/___

Seminário avalia resultados da Missão Centenário

uERJ e InPE
Segundo Heitor Evangelista, co-

ordenador da pesquisa, foi possível 
estudar a capacidade de reparo de 
lesões no DNA de microrganismos 
devido à exposição à radiação prove-
niente do Sol e das galáxias, recebidas 
durante a permanência na Estação Es-
pacial Internacional (ISS). A radiação 
recebida em cerca de 10 dias fora da 
Terra é equivalente àquela registrada 
durante um ano comparativamente à 
superfície do planeta. Para o cientista, 
no entanto, os maiores ganhos foram 
o desenvolvimento tecnológico de 
uma nova instrumentação e a possibi-
lidade de quantificar a sobrevivência e 
a mutagênese (mutação genética) de 
cepas bacterianas selvagens e mutan-
tes, a fim de compreender a resposta 
do código genético à radiação ionizan-
te, com vistas à análise de risco de 
viagens espaciais. 

uFSc
A Universidade Federal de Santa 

Catarina também mostrou os resulta-
dos do experimento com evaporadores 
capilares. “Conseguimos comprovar 
que o experimento funcionou bem no 

espaço e está qualificado”, informou o 
engenheiro Edson Bazzo. O sistema é 
destinado ao controle térmico de equi-
pamentos que funcionam no espaço, 
tais como satélites. Para o professor, 
o experimento pode contribuir para o 
aprimoramento da tecnologia nacional 
voltada ao setor aeroespacial. 

Embrapa
Segundo a engenheira florestal 

Antonieta Salomão, da Embrapa/Ce-
nargen, as sementes da árvore Gon-
çalo-Alves trouxeram resultados in-
teressantes sobre a biossíntese de 
pigmentos da fotossíntese (clorofilas 
e carotenóides). Folíolos de plântulas 
que iniciaram a germinação na Esta-
ção Espacial Internacional (ISS) apre-
sentaram concentrações maiores des-
ses pigmentos. “Isto pode contribuir 
para estudos posteriores sobre as vias 
metabólicas dos carotenóides, que 
são importantes fontes de vitamina A 
e atuam como antioxidante, dentre ou-
tras funções no organismo humano”, 
aponta Antonieta. 

FEI
No experimento do Centro Uni-

versitário da FEI com enzimas, os 
pesquisadores observaram que as 
reações químicas ocorreram mais 
rapidamente que na Terra para a en-
zima inver tase. “A velocidade foi sete 
vezes maior que em solo”, revelou a 
cientista Adriana Luccarini. O estudo 
da FEI busca auxiliar a geração de 
conhecimento técnico em biotecno-
logia para melhorar o desempenho 
de processos que usam enzimas, de 
aplicação na indústria alimentícia e 
de química fina, por exemplo.

MInITuBOS DE cALOR
A Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC) conseguiu qualificar 
os minitubos de calor, também parte 
de sistemas de controle térmico para 
equipamentos espaciais. De acordo 

com Márcia Mantelli, coordenadora, 
a principal novidade do experimento 
foi comprovar que os minitubos bra-
sileiros, feitos por um processo de 
fabricação inovador e mais simples, 
funcionam. A pesquisa do grupo já 
gerou derivações para outros setores 
industriais, tais como petroquímico e 
até fabricação de fornos de padaria.

cenPRA
As primeiras imagens obtidas pelo 

experimento do Centro de Pesquisas 
Renato Archer (CenPRA/MCT) e exi-
bidas com exclusividade no Seminário 
impressionam pela beleza, numa pes-
quisa que envolve ciência e arte. Luzes 
azuladas e pontos verdes surgiram em 
meio a um fundo preto no interior da 
câmara de reação, quando iluminadas 
por luz ultravioleta. Para o pesquisador 
Aristides Pavani Filho, esta é a matéria-
prima que permitirá iniciar as análises 
sobre fenômenos como a atomização 
e as reações químicas através da in-
fluência da gravidade nos padrões de 
luminescentes obtidos. Este estudo 
poderá contribuir para o desenvolvi-
mento de novos sistemas de síntese 
e análise de compostos químicos e 
biológicos.

Experimentos escolares
Os resultados das pesquisas sobre 

germinação do feijão e cromatografia 
da clorofila mostraram diferenças para 
as sementes cultivadas no espaço e 
na Terra, e semelhanças entre a sepa-
ração dos pigmentos da clorofila entre 
aquelas testadas nos dois ambien-
tes. Para Elisa Saeta, professora da 
Secretaria de Educação de São José 
dos Campos, no entanto, os maiores 
benefícios da pesquisa foram outros: 
estimular o interesse por ciência e 
tecnologia, enfatizar a importância do 
trabalho em equipe e permitir aos alu-
nos vivenciar o método científico pela 
comparação, criação de gráficos, ta-
belas e levantamento de hipóteses. 

Participantes do seminário pro-
movido em novembro pela Agência 
Espacial Brasileira para avaliar os re-
sultados da Missão Centenário – da 
qual participou o astronauta Marcos 
Pontes (T92) – concluíram que os 
experimentos submetidos ao am-
biente de microgravidade trouxeram 
ganhos e demonstraram a capacida-
de do país em prepará-los e executá-
los no espaço.

Realizado no Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), o se-
minário reuniu os gerentes dos oito 
experimentos embarcados na nave 
Soyuz, e contou com a presença de 
Marcos Pontes, que foi responsável 
pelo acompanhamento dos estudos 
durante a missão à Estação Espacial 
Internacional e de representantes do 
Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais e do Comando Geral de Tec-
nologia Aeroespacial.

Segundo o assessor técnico-
científico da AEB, Raimundo Mus-
si, os oito estudos, que abrangem 
áreas distintas, contribuíram à sua 
maneira para “aumentar o conheci-
mento sobre ciência básica ou so-
bre tecnologias em andamento”.

O que concluíram os pesquisadores

Da esq. para a dir.: O assessor técnico-científico da AEB, Raimundo Mussi; o 
presidente da AEB, Sérgio Gaudenzi, e o astronauta Marcos Pontes


