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Eleições para a Diretoria: 
atenção para os prazos

AEITA lança campanha 
de esclarecimento sobre 

Segurança de Vôo
A Associação dos Engenheiros do ITA (AEITA), consciente da preocupação 
nacional sobre Segurança de Vôo, e muito em especial sobre as condições 
vigorantes no Brasil, iniciou em agosto uma campanha de esclarecimento 

através da mídia AEITA, utilizando artigos, entrevistas, vídeos, e simpósio sobre 
o assunto. A campanha é aberta a contribuições e depoimentos. Págs. 3 e 4

Phenom 100, da Embraer, 
voa pela primeira vez

O jato executivo Phenom 100, nova referência criada pela Embraer para o 
segmento de jatos muito leves (very light jets, em inglês) realizou no final de julho 
seu vôo inaugural. O Phenom 100 tem preço de US$ 2,98 milhões (configuração 
básica, sem opcionais) e deverá entrar em serviço em meados de 2008. Pág. 11

O Phenom 
100 decola 
em São José 
dos Campos

Em outubro será realizada a votação para a Diretoria Executiva e para o Conselho 
Fiscal da AEITA cobrindo o biênio 2008-2009. As chapas deverão estar registradas 
na Secretaria da AEITA até 21 de setembro de 2007. O programa de cada chapa 
poderá ser publicado no site AEITA On Line (www.aeitaonline.com.br) a qualquer 
tempo, bastando encaminhá-lo à Associação (aeita@aeita.com.br). Como das 
vezes anteriores, a votação poderá ser feita pela Internet, graças aos serviços 
contratados da Safevote, de nosso colega Ed Gerck (T77). Pág. 5

O workshop “Engenheiro do Futuro”, que seria 
realizado em agosto, foi transferido para o dia 
27 de outubro, durante o Sábado das Origens. 
Na oportunidade, as Regionais apresentarão 

o resultado de suas discussões sobre o tema, 
tendo como base os subsídios (apresentações 

e pesquisa) fornecidos pela AEITA. Pág. 5
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A Associação dos Engenheiros 
do ITA, consciente da preocupação 
nacional sobre a Segurança de Vôo 
e, muito em especial, sobre as con-
dições vigorantes no Brasil, iniciou, 
em agosto, uma campanha de escla-
recimento a ser divulgada nos canais 
de comunicação da AEITA (site na 
Internet, O Suplemento, newsletter), 
apresentando artigos, entrevistas e 
vídeos, e, possivelmente, organizando 
um simpósio sobre o tema. 

A abordagem é claramente profis-
sional e firmada em dados e conceitos 

Balancete 10 
semestre de 2007

Segurança de Vôo
concretos que formam a Engenharia 
de Segurança de Vôo. Não pretende-
mos resvalar para o lado emocional, 
nem especular sobre os acidentes 
últimos, mas dar voz a especialistas, 
criando assim um fórum organizado 
e estruturado através do AEITA On 
Line e O Suplemento. A idéia é que 
seja, de fato, uma campanha de es-
clarecimento 

Se um dia, visionários sonharam 
em criar uma escola e fazer surgir 
uma indústria aeronáutica, carrega-
mos hoje a genética que se traduz no 

impulso de mostrarmos o que tem 
sido construído de forma séria e o 
desejo de batalhar por um profissiona-
lismo no setor, fazendo isto não com 
discursos ou ataques desmedidos, 
mas pelo prevalecer de argumentos 
de excelência apresentados de uma 
forma estruturada. 

A campanha é aberta a contribui-
ções e depoimentos. A Diretoria da 
AEITA, juntamente com sua Assesso-
ria de Comunicação, irá avaliar o me-
lhor canal e a melhor forma de apre-
sentação do material enviado (site, 

newsletter, jornal O Suplemento, etc.). 
Neste sentido, teremos um comitê de 
experts que será acionado sempre 
que for necessária uma opinião sobre 
a qualidade técnica do artigo e ali-
nhamento deste com as diretrizes da 
campanha. 

Sidney L. Nogueira (T74) 
– presidente da AEITA 

 
Leia primeiro artigo sobre 
o tema na pág. 4 e repercussão 
da campanha na pág. 3

* Rubricas corrigidas nos lançamentos Fev.
Veja planilha e gráfico mês a mês no link
http://aeita.secr.googlepages.com/

Saldo 31/12/2006 18.856,52______________________________
Despesas 
Salários 20.336,45
Encargos 12.626,11
Benefícios 5.582,01
Consumos 10.217,91* 
Terceiros 2.354,60
Impostos 1.306,22
Outros 3.520,11
Sub-Total Desp. Meio 55.943,41
Jornal 31.243,58*
Livro, Site, etc. 1.064,00
Sábado das Origens 1.026,85 
Bco. Competências 0,00
Sub-Total Desp. Fim 33.334,43
Total Despesas 89.277,84______________________________
Receitas 
Anuidades 143.984,03
Anúncios jornal 18.040,00
Anúncios site 700,00
Outros 1.610,76
Rend. Aplic. Financ. 1.640,09
Total Receitas 165.974,88______________________________
Saldo 30-06-2007 95.553,56

Anuidade da AEITA
Se você não recebeu o boleto para pagar a anuidade da AEITA, se o perdeu 

ou ainda, se mora no exterior, pode efetuar o pagamento por meio de depósito 
bancário, DOC ou transferência.

• Valor: R$ 160,00 (ou mais, para quem puder contribuir com quantias maiores)
• Banco: ABN Amro – 356   • Agência: 0845  • Conta corrente: 4703545-3
• Titular: Associação dos Engenheiros do ITA  •CNPJ: 53.318.408/0001-72

Mantenha contato!
Por falta de atualização de endereço de contato, vários colegas deixam de receber O Suplemento, ofertas de emprego 
e outras notícias de interesse da comunidade. Se você tem informações sobre algum dos nomes relacionados abaixo, 

por favor, entre em contato com a Secretaria pelo fax (12) 3941-2633 ou e-mail: aeita@aeita.com.br
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Cartas e Farpas

Segurança de Vôo
“Meu caro Sidney, estou entrando em 

contato consigo depois de uma conversa 
com nosso colega T64 Guy de Manuel, da 
nossa Regional, sobre o acidente do avião 
da TAM. No e-group da Regional Paraná 
houve muitas trocas de e-mails entre cole-
gas que conhecem aspectos de aeronáutica 
e outros que reconhecem que existem mui-
tas notícias que mais atrapalham a nossa 
compreensão sobre o ocorrido. Na conver-
sa que tive com o Guy achamos que a AEITA 
poderia contribuir para tornar mais realista a 
análise de todo o ocorrido, dentro do espí-
rito de buscar a verdade e evitar que fatos 
futuros potenciais de acidentes possam 
ocorrer. Ele me relatou que uma repórter da 
Band News gostaria de entrar em contato 
com especialistas do ITA e achamos que 
você pode nos ajudar neste intuito. O pes-
soal de Regional gostaria muito de partici-
par no que for adequado e possível.”

Roberto Heinrich (T70)
Regional Paraná da AEITA

Resposta: “Caro Roberto, veja por fa-
vor a iniciativa da AEITA sobre Segurança 
de Vôo, conforme www.aeitaonline.com.br, 
e de antemão saiba que haverá uma pales-
tra que anunciaremos para transmissão por 
Internet, ao vivo, dia 11 de setembro, com 
direito a perguntas. Vamos começar uma 
série de reportagens esclarecedoras sobre 
o tema, não necessariamente sobre o aci-
dente. Após a palestra com o engenheiro 
Paulo Serra, podemos até pensar em enviá-
lo ao Paraná para um debate com vocês, 
por conta da AEITA. Um grande abraço”

Sidney Lage Nogueira (T74)
Presidente da AEITA  

“Caro Sidney, Parabéns pela iniciativa 
da AEITA. É fundamental, neste momento 
de caos e desinformação do setor de trans-
porte aéreo, que o assunto seja discutido 
e a opinião pública informada com infor-
mações sérias, transparentes, públicas e 
democráticas, bem ao contrário do que nos 

temos visto através da imprensa. Abraços”
Carlos Nobre (T74)

“Parabéns por esta iniciativa. Final-
mente neste cipoal de opiniões sobre os 
últimos acontecimentos em que, de acor-
do com a tradição nacional, todo o mundo 
dá palpites em assuntos de que não enten-
de, os engos. do ITA, supostamente a elite 
nacional de Aeronáutica estarem ausentes, 
é difícil de explicar.”

 Carlos Luiz Peiter  (T62)

“Obrigado Sidney e parabéns pela 
iniciativa. Como Secretário de Estado 
dos Transportes Metropolitanos, de 2001 
a 2006, e agora presidindo a Emplasa 
– Empresa Paulista de Planejamento Me-
tropolitano, gostaria de contribuir, caso 
as matérias abordem possíveis soluções. 
Trabalhamos muito com a concepção do 
Expresso Aeroporto para Cumbica, bem 
como o Trem Expresso Bandeirantes, que 
pode servir, além de Campinas, o Aeropor-
to de Viracopos. Grande abraço”

Jurandir Fernando Ribeiro Fernan-
des (T72)

“Deixo como sugestão a ser avaliada: 
que se prepare uma nota para contato e 
chamando os meios de informação do 
Brasil e Exterior para verificarem o tra-
balho. O resultado para os quesitos de 
segurança e entendimento geral poderão 
ter melhores proporções. Assim, muito 
dos desvios conceituais e especulativos 
divulgados pelos meios de informação po-
derão ser corrigidos. Creio que muitos de 
nossa rede iteana podem contribuir nesse 
relacionamento com os canais de comuni-
cação. Parabéns aos envolvidos desde a 
concepção dessa idéia. Quem sabe essa 
tragédia não possa ser um marco para que 
nossa Associação e membros se aproxi-
mem, com o objetivo de ter um papel mais 
ativo ainda na sociedade.”

Felipe Santana Lopes - Sarará (T05) 

“Caro Sidney, embora fora do Brasil, 
acompanho (preocupado) a evolução do 
caos que se estabeleceu no país. Pesso-

almente, tenho minha opinião. É que tem 
muita, muita gente que não tem o menor 
conhecimento do setor em posições-chave. 
A quantidade de besteira que autoridades, 
jornalistas, etc. falam é impressionante. 
Deputados, em vez de fazerem seu traba-
lho, agora são “investigadores”. Não têm 
a menor idéia das coisas (lembra do curso 
de investigação de acidentes?). Apóio to-
talmente a iniciativa e, se puder colaborar 
de alguma forma, pode contar comigo. Um 
grande abraço”

Artur Bove (T76)

“Super!”
Roberto Thiele (T87)

“Parabéns, Sidney!!! Muito oportuna e 
tempestiva,  a ação da AEITA. Abraços”

 Tatani (T69)

“Prezado Sidney, tendo trabalhado por 
seis anos no antigo DAC, com cursos no 
FAA e UK CAA, todos sobre Segurança de 
Vôo (não prevenção de acidentes) e aerona-
vegabilidade continuada, gostaria de partici-
par do painel da AEITA. À sua disposição.”

Bruno Serapiao (T95)

“Sidney, caso necessite de apoio, sou 
ASV pelo CENIPA e especializado pelo 
ITA - PE SAFETY. Atenciosamente”

Jefferson Vieitas FRAGOSO

Resposta: “As colaborações à campa-
nha sobre Segurança de Vôo lançada pela 
AEITA devem ser encaminhadas por e-mail 
para aeita@aeita.com.br, colocando no 
campo “Assunto”: Segurança de Vôo. O 
material (artigo, apresentação, vídeo, etc.) 
deve vir acompanhado de currículo resu-
mido do autor. A Diretoria da AEITA, junta-
mente com sua Assessoria de Comunica-
ção, irá avaliar o melhor canal e a melhor 
forma de apresentação do material envia-
do (site, newsletter, jornal O Suplemento, 
etc.). Neste sentido, teremos um comitê 
de experts que será acionado sempre que 
for necessária uma opinião sobre a quali-
dade técnica do artigo e alinhamento des-
te com as diretrizes da campanha.”

Diretoria

CaSa do CaSd
Leia a seguir contribuição do colega 

Amadeu Machado (T63) sobre a Casa do 
CASD, encaminhada ao “descobridor” da 
história, Christiano Sadock de Freitas (T04)

“Prezado Sadock, em 1961 eu parti-
cipava do CASD - não me lembro em que 
Departamento. Quando o CASD ganhou o 

terreno da Prefeitura de Caraguatatuba para 
a construção da “Colônia de Férias” surgiu 
o problema de conseguir dinheiro para a 
obra. Como  o Renner comentou, o projeto 
foi feito por um arquiteto de São José dos 
Campos - ao que me consta ele era irmão 
de um iteano e não cobrou nada pelo tra-
balho. Além de um saldo de caixa já bas-
tante corroído pela inflação - de um projeto 
anterior a esse (cujo objetivo era comprar 
uma carroceria de ônibus para um chassis 
presenteado pela Mercedes Benz), imagi-
namos conseguir uma parte do dinheiro 
com antigos alunos. Em 1961 eram pouco 
mais de 400 e decidimos pedir a cada um 
uma quantia em dinheiro. Eu fiquei encar-
regado de fazer as cartas e enviá-las. Não 
consegui o endereço atualizado de todos, 
pois ainda não existia cadastro de ex-alu-
nos e por isso muitos não devem tê-la 
recebido. Um número razoável respondeu 
a carta e enviou dinheiro - o qual foi se 
juntar ao “Fundo do ônibus” e também 
deve ter continuado a corrosão pela infla-
ção - já que a correção monetária só foi 
criada mais tarde, e os juros eram baixos. 
Uma das cartas recebidas que me chamou 
a atenção foi escrita pelo General Juarez 
Távora em nome do filho Carlos Juarez 
Távora (JK) - T60 - que estava residindo 
fora do país. Na carta ele elogiava o ITA e a 
iniciativa que havíamos tomado de buscar 
a ajuda de antigos alunos para fazer uma 
obra para os futuros iteanos, destacando a 
importância do espírito de união entre an-
tigos, atuais e futuros iteanos. Infelizmente 
a “Colônia de Férias de Caraguatatuba” 
nunca existiu. Em 2003 - na comemora-
ção de 40 anos de formatura - encontrei 
com o colega Pardal (Pedro Aguinaldo de 
Macedo Moura), então residente em Ca-
raguatatuba, que me relatou que a nossa 
“Colônia de Férias” literalmente afundou. 
Segundo suas explicações, houve um pro-
blema com o solo da região, onde chegou 
a ser construído o alicerce da obra, o qual, 
com o movimento do solo, foi soterrado. 
Em resumo, antecipando-se ou triste com 
morte do CASD, a “Colônia de Férias” en-
terrou-se, por sua própria conta, e depois 
morreu. Prezado Sadock, sabemos o início 
e o fim mas não sabemos o meio da histó-
ria. Alguém deve ter contratado pedreiros, 
visitado o canteiro das obras, acompanha-
do o desastre - deslizamento de encosta 
que houve em Caraguatatuba - e outros 
detalhes referentes ao sonho da “Colônia 
de Férias”. Vá em frente e boa sorte. Sau-
dações”

Amadeu Machado (T63)
amadeu.machado@terra.com.br

O logotipo da AEITA mudou
 
Pois é. Parece que ninguém percebeu a mudança do logotipo, que apareceu pela 

primeira vez na capa de O Suplemento n0 75, de maio-junho.
A pergunta que logo surge é “Para quê mudar?” Não foi para satisfazer o gosto parti-

cular de algum diretor; tampouco foi resultado de uma enquete ou concurso entre iteanos. 
Foi um trabalho profissional solicitado ao Edvânio Silva, responsável pela programação 
visual e diagramação de nosso jornal O Suplemento.

O que motivou o pedido de mudança foi tentar evitar a “quebra” de leitura do nome 
da associação, que ocorria no logotipo existente.  Além disso, o novo logotipo deveria 

respeitar outras três premissas básicas:
1- Ficar o mais próximo possível do logotipo existente. Como 
praticamente ninguém percebeu a mudança, o objetivo de não 
causar descontinuidade parece ter sido atingido.
2- Usar tipologia semelhante à usada nos logotipos do ITA e 
da antiga AAAITA (Associação dos Antigos Alunos do ITA). Foi 

usada a mesma tipologia para manter a identidade com estas instituições.
3- Permitir reprodução gráfica e reduções minimizando serrilhados ou outras distorções. 

A adoção de tipologia normal, em vez da itálica, reduz esses efeitos.
Adicionalmente, o número de cores empregado também foi reduzido de 3 (preto, azul 

e amarelo) para 2 (azul e amarelo) para simplificar impressões. Seguem abaixo os logoti-
pos mencionados, para comprovação.

 Tomás Ratzersdorf (T59) Dir. Administrativo
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72 ELE IGOR SILVA DE MARTINS NAPOLEAO
72 ELE JONAS DE OLIVEIRA JUNIOR
72 ELE JOSE OSCAR DE ALMEIDA MARQUES
72 ELE KUNIME IWAMOTO
72 ELE PAULO SIN-ITI ONODA
72 ELE PEDRO AURELIO GUAZELLI PEREIRA SILVA

Logo do ITA Logo antigo da AEITA Logo da antiga AAAITA
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Artigo

Segurança de Vôo

Fatores Humanos tem sido definido 
como o conjunto de interações entre 
pessoas e máquinas, pessoas e proce-
dimentos, pessoas e o meio ambiente e 
entre pessoas e pessoas. Essa defini-
ção, um tanto vaga, representa o maior 
campo de pesquisa na área de seguran-
ça aeronáutica da atualidade.

Há 30 anos atrás a proporção de 
acidentes aeronáuticos causados pela 
máquina era da ordem de 23%, enquanto 
que a dos causados pelos homens era 
de 77%, no que se chamava na época de 
“erro do piloto”. Hoje em dia, o progresso 
da tecnologia e a implementação de no-
vas técnicas e processos de engenharia 
tendem a reduzir o número de acidentes 
causados pela máquina, aumentando 
proporcionalmente a porcentagem dos 
causados pelo homem. Isso porque 
os progressos tecnológicos não foram 
acompanhados por progressos equiva-
lentes na área das ciências humanas. Ou 
melhor, na compreensão dos mecanis-
mos que proporcionam o erro.

O que era chamado de “erro do 
piloto” é hoje uma expressão obsole-
ta. Ao se pesquisar “porque” o erro foi 
cometido, encontra-se invariavelmente 
um ou mais fatores que influenciaram 
ou induziram esse erro, como um defici-
ência de projeto, um procedimento am-
bíguo, uma manutenção inapropriada, 
condições ambientais desfavoráveis, 
pressões comerciais, situações latentes 
muitas vezes conhecidas mas não tra-
tadas, e tantas outras. É justamente o 
estudo dessa combinação complexa de 
fatores que constitui o que chamamos 
de Fatores Humanos.

Uma abordagem abrangente e mo-
derna da questão dos fatores humanos 
nos leva a concluir que o erro está pre-
sente em TODOS os acidentes aero-
náuticos. De alguns anos para cá essa 
abrangência nos levou a dar um passo 
adicional, ou seja, não avaliar somente o 
erro, mas principalmente PORQUE o erro 
foi cometido. A experiência nos mostra 
que pilotos experientes, altamente quali-
ficados, cometeram erros que se combi-

naram com outros fatores operacionais 
e acabaram causando acidentes graves. 
Erro, portanto, não é necessariamente 
decorrência de inexperiência, desleixo, 
ou incompetência. Errar é uma carac-
terística inerente ao ser humano. Todos 
nós erramos (obviamente os incompe-
tentes e desleixados erram mais....), e 
se tivermos a humildade de aceitar isso 
como um fato inerente à nossa condi-
ção de seres humanos, o passo lógico 
seguinte é desenvolver estratégias para 
minimizar a ocorrência do erro (aceitan-
do que é impossível eliminá-lo), buscan-
do quais os fatores que podem induzir 
o erro, e implementando barreiras para 
que um erro não tenha conseqüências 
de elevado nível de gravidade.

Devemos diferenciar entre o erro e a 
transgressão (violation), onde o erro é um 
ato incorreto involuntário, e a transgres-
são é um ato voluntário de violação de um 
procedimento, de um limite operacional, 
ou de uma prática de segurança consa-
grada. A aviação tem historicamente uma 
tradição de não punir o erro, partindo do 
princípio de que o erro não é cometido 
voluntariamente, e incentivando a sua 
declaração e discussão aberta. O mesmo 
não se aplica às transgressões que, por 
serem atos voluntários e conscientes que 
afetam a segurança das pessoas, devem 
ser analisadas e, se necessário, punidas. 
Trata-se da chamada cultura justa (just 
culture). Esse princípio, que é um dos 
fundamentos da cultura aeronáutica, está 
sendo ameaçado atualmente pela partici-
pação dos poderes judiciário e legislativo 
na investigação de acidentes, e na cha-
mada “criminalização” dos erros; apesar 
da comunidade internacional estar hipo-
critamente criticando o Brasil contra essa 
prática, é importante lembrar que ela não 
é uma invenção brasileira. Existem ante-
cedentes nos Estados Unidos, Itália, Suí-
ça, e principalmente na França.

Não existem defesas muito eficientes 
contra as violações; entende-se que se 
alguém quiser voluntariamente transgre-
dir algum procedimento ou forçar uma 
situação (desarmando uma proteção, 

excedendo uma limitação, etc.), muito 
provavelmente conseguirá. 

Uma das filosofias de projeto atuais é 
de proteção de envelope, ou seja, procu-
rar impedir por meios eletrônicos que os 
pilotos excedam os limites do avião, vo-
luntária ou involuntariamente. Isso levou 
a um excesso de automação (chamado 
over-automaton), onde o grande incon-
veniente é que a segurança operacional 
passa a ser dependente da qualidade do 
software (e, em menor grau, da confia-
bilidade dos equipamentos, que pode ser 
compensada com redundâncias múlti-
plas). Mesmo nos dias de hoje, 20 anos 
após a entrada em operação de aviões 
fly-by-wire com proteção de envelope, 
ainda somos surpreendidos por situa-
ções operacionais, falhas e erros que se 
combinam numa determinada seqüência 
e que produzem reações dos automatis-
mos que não são compreensíveis pelas 
tripulações, resultando em conflitos e al-
gumas vezes em acidentes graves.

Torna-se, portanto, necessário in-
troduzir barreiras de proteção entre o 
erro e a catástrofe; essas barreiras po-
dem ser de diversas ordens, como pro-
cedimentos, treinamento, ambiente de 
trabalho, ergonomia, uso apropriado de 
tecnologia e automação, etc. Nenhuma 
dessas barreiras é perfeita e capaz de 
impedir sozinha que um erro tenha con-
seqüências graves. É por isso que são 
usadas diversas barreiras, cada uma 
com suas características específicas, 
para que no conjunto, tragam como re-
sultado final duas coisas diferentes: (a) 
reduzir ao mínimo possível a probabili-
dade do erro ser cometido e (b) reduzir 
a gravidade do erro caso, apesar de (a), 
ele venha a ser cometido.

O projeto e a certificação dos aviões 
estão sendo cada vez mais influenciados 
pelos Fatores Humanos. Um avião é hoje 
projetado tendo o homem como centro, 
com a máquina sendo desenvolvida em 
volta dele, ou seja, sendo adaptada aos 
seus hábitos, comportamento e cultura; 
isso contrasta com projetos anteriores 
que eram centrados na máquina, com o 

homem tendo que se adaptar a ela.
O erro está presente na nossa vida 

cotidiana. Estudos recentes indicam que 
para cada acidente aeronáutico causado 
por erro humano, são cometidos milha-
res de erros que não causam acidentes. 
Portanto, o erro por si só não é neces-
sariamente um causador de acidentes. 
As barreiras têm demonstrado a sua 
eficiência, ou seja, a sua capacidade 
de evitar que os erros causem aciden-
tes. Mas não são perfeitas, nem nunca 
serão. Para cada erro cometido existem 
milhares de pessoas trabalhando nes-
sas barreiras de proteção, melhorando o 
sistema, aprimorando os procedimentos 
e desenvolvendo novas técnicas de pro-
jeto. Portanto, o que se persegue com 
enorme afinco é a melhoria das estra-
tégias de defesa, é aprimorar o nosso 
entendimento do erro e dos seus meca-
nismos, ampliar a nossa análise sobre 
as causas dos erros e minimizar as suas 
conseqüências. Mas a complacência e 
o excesso de confiança são os maiores 
inimigos dessa linha de ação. O primeiro 
erro humano ocorre quando começa-
mos a achar que o avião é o meio de 
transporte mais seguro do mundo.

Sobre o autor
Paulo Roberto Serra, formado em en-

genharia mecânica na PUC - Rio em 1969, 
trabalhou na Engenharia de Manutenção 
da VARIG no Rio de 1968 a 1970, quan-
do foi para a recém criada Embraer, onde 
assumiu diversas posições na engenharia, 
tendo participado do projeto e desenvol-
vimento de diversos aviões. Foi  chefe da 
Engenharia de Sistemas Hidromecânicos 
e Ambientais quando, a partir de 1977, 
começou a direcionar sua ação para ati-
vidades de engenharia relacionadas a se-
gurança de vôo. 

Posteriormente foi transferido para 
a sucursal da Embraer na França, onde 
atuou de 1985 a 1991, tornando-se diretor 
de 1992 a 2002, quando então retornou 
ao Brasil, desligou-se da Embraer, com 36 
anos de serviços prestados, e passou a 
lecionar matérias relacionadas a seguran-
ça de vôo em cursos de especialização na 
Embraer e no ITA.

AEITA faz campanha de esclarecimento
Leia a seguir a relação de temas que 

serão abordados por profissionais e es-
pecialistas da área, sejam eles iteanos 
ou não. Vamos proporcionar à socieda-
de um debate sério e competente.
1) Estrutura Reguladora e de Inves-

tigação da Segurança de Vôo no 
Brasil e no mundo

2) Segurança de Vôo - alguns concei-

tos fundamentais
3) A questão dos Fatores Humanos
4) Os precursores - como procurá-los 

e como combatê-los
5) FOQA - a grande ferramenta de pre-

venção de acidentes do século 21
6) O MEL - Minimum Equipment List - 

sua filosofia e sua utilização prática
7) A gestão dos riscos em aviação

8) Overruns - excursões fora da pista 
(laterais e longitudinais)

9) As novas ferramentas de engenha-
ria na análise de segurança

10) Os desafios trazidos pela aplicação 
de novas tecnologias, e o papel da 
manutenção na Segurança de Vôo

A campanha é aberta a contribui-
ções e depoimentos. Se você se sente 

Segurança de Vôo - Fatores Humanos
Leia artigo do engenheiro Paulo Serra, que inaugura a campanha de esclarecimento da AEITA sobre Segurança de Vôo. 

apto a participar, por favor, encaminhe 
sua contribuição para: aeita@aeita.
com.br, colocando no campo “Assunto” 
do e-mail: Segurança de Vôo.

A Diretoria da AEITA, juntamente com 
sua Assessoria de Comunicação, irá ava-
liar o melhor canal e a melhor forma de 
apresentação do material enviado (site, 
newsletter, jornal O Suplemento, etc.).
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Aeita Informa

Em outubro será realizada a vota-
ção para a Diretoria Executiva e para 
o Conselho Fiscal da AEITA cobrindo 
o biênio 2008-2009. Como das vezes 
anteriores, ela poderá ser feita pela 
Internet, graças aos serviços contra-
tados da Safevote, de nosso colega Ed 
Gerck (T77). Seguem abaixo as princi-
pais instruções.

chapas: cada chapa deverá cons-
tar de 6 nomes para a Diretoria Execu-
tiva (Presidente, Vice, 2 Diretores e 2 
Adjuntos) e 6 nomes para o Conselho 
Fiscal (3 efetivos e 3 suplentes).

Qualificação: Todos os 12 iteanos 
da chapa devem estar em dia com a 
anuidade da AEITA.

Prazos: As chapas deverão estar 
registradas na Secretaria da AEITA até 
21 de setembro de 2007. Já o progra-
ma de cada chapa poderá ser publica-
do neste site a partir de 7 de setembro, 
bastando encaminhá-lo à Associação 
(aeita@aeita.com.br). 

Eleitores: Só podem votar itea-
nos em dia com a anuidade da AEITA. 
Quem comparecer ao Sábado das Ori-
gens, poderá acertar suas contas com 
as recepcionistas e votar até o horário-
limite abaixo.

Votação: Os votos on-line poderão 
ser enviados de 15 a 25 de outubro. 

Conclusão do workshop 
“Engenheiro do Futuro” será no 

Sábado das Origens
A data de realização do workshop 

“Engenheiro do Futuro”, inicialmente 
prevista para 25 de agosto, foi trans-
ferida para 27 de outubro, durante o 
Sábado das Origens. 

As Regionais da AEITA receberam, 
em junho, arquivos digitais que servirão 
como subsídio para discussões com a 
comunidade iteana sobre o “Engenhei-
ro do Futuro”. A iniciativa dá prossegui-
mento ao workshop realizado pela As-
sociação durante o Sábado das Origens 
2006, com apresentações de especia-
listas em educação e representantes do 
ITA, dos alunos e de empresas.

A idéia é que cada Regional reúna 
seus membros, assista às apresenta-
ções e sintetize suas conclusões em 
roteiro pré-estabelecido, encaminhan-
do-o à AEITA. No Sábado das Origens 
2007 será realizado um novo encontro, 
para reunir as diversas contribuições 
que forem enviadas e compilá-las em 
um único texto.

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

Os votos presenciais até às 10h de 27 
de outubro no Sábado das Origens.

Apuração: Encerrada a votação às 
10h, a Safevote totalizará os resulta-
dos e enviará para a Secretaria para 
que seja anunciada a chapa vencedora 
na Assembléia Geral Ordinária, ou du-
rante o churrasco, que estarão ocor-
rendo durante o Sábado das Origens. 
Posse: Os membros eleitos da nova 
Diretoria e Conselho tomarão posse 
em 10 de janeiro de 2008.

Lembretes: Os cargos são não-
remunerados e exigem a presença de 
um ou dois diretores em São José dos 
Campos para acompanhar os traba-
lhos da associação, especialmente os 
contatos políticos, a execução finan-
ceira e as orientações para o trabalho 
da Secretaria. 

Um dos diretores deverá se en-
carregar da pauta e da preparação do 
jornal O Suplemento.

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

Eleições para a Diretoria: 
atenção aos prazos

Prêmio Excelência: Oscar 
Niemeyer é o mais votado

Oscar Niemeyer, arquiteto brasi-
leiro reconhecido internacionalmen-
te, autor do projeto do CTA/ITA, foi a 
personalidade mais votada pela co-
munidade iteana para receber o Prê-
mio Excelência 2007, seguido pela 
médica pediatra e sanitarista Zilda 
Arns. Seu nome foi referendado pela 
Diretoria, atendendo à preferência 
da maioria.

A AEITA aguarda resposta do 
convite feito ao homenageado, para 
a solenidade de entrega do Prêmio. 
Caso seja da preferência do convi-
dado, a cerimônia poderá ser reali-
zada no Rio de Janeiro.

O Prêmio Excelência é uma ho-
menagem da AEITA a uma persona-
lidade residente no Brasil, que tenha 
se sobressaído em sua atividade, 
destacando-se pela qualidade de 
suas realizações, pelos préstimos 
oferecidos à sociedade e pela re-
percussão de seus feitos no âmbito 
nacional e internacional. 

Já receberam a homenagem em 
anos anteriores Maurício Botelho 
(presidente da Embraer), Ozires Sil-
va (ex-ministro), Comandante Rolim 
Amaro (ex-presidente da TAM, já 

O arquiteto Oscar Niemeyer

falecido), José Bonifácio de Oliveira 
Sobrinho (diretor da Rede Vanguar-
da, afiliada Rede Globo), Fernando 
Pessoa Rebello (professor emérito 
do ITA, já falecido), Jô Clemente 
(fundadora da APAE), Sepúlveda 
Pertence (ministro do STF) e Anto-
nio Ermírio de Moraes (empresário). 
A escolha do homenageado é feita 
por indicações dos ex-alunos do ITA 
e posteriormente referendada pela 
Diretoria da Associação.
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Espaço FCMF

O Projeto SARA está em sua pri-
meira fase de desenvolvimento (SARA 
Suborbital) no Instituto de Aeronáutica 
e Espaço (IAE), sob a responsabilidade 
administrativa e financeira da FCMF, com 
recursos concedidos pela Financiadora 
de Estudos e Projetos - FINEP, por meio 
do convênio ref. 3722/2004 e partici-
pação na execução da empresa CENIC 
Engenharia Indústria e Comércio Ltda., 
sob a coordenação do Dr. Luis Eduardo 
Vergueiro Loures da Costa.

Ele representa uma etapa no desen-
volvimento de uma plataforma orbital 
para experimentos em ambiente espacial 
de microgravidade denominada Satélite 
de Reentrada Atmosférica 
(SARA), destinada a operar 
em órbita circular terrestre 
de 300 km de altitude por 
um período máximo de dez 
dias. O SARA Suborbital 
representa uma fase em 
que alguns subsistemas do 
SARA são verificados em 
um vôo suborbital.

O Sara Suborbital con-
siste em uma plataforma 
suborbital de 350 kg, a ser 
lançada por um veículo de sondagem 
VS-40 modificado, a partir do Centro de 
Lançamento de Alcântara (MA), com a 
finalidade de realizar experimentos de 
microgravidade de curta duração (cerca 
de 8 min). A plataforma SARA Suborbital 
é subdividida em quatro subsistemas – o 
Subsistema Estrutural, o Subsistema de 
Redes Elétricas, o Subsistema de Recu-
peração e o Módulo de Experimentação. 
Os subsistemas a serem verificados 
para o vôo orbital são o subsistema de 
recuperação, o subsistema de redes elé-
tricas e o módulo de experimentação.

O Subsistema Estrutural é responsável 
tanto pela resistência às cargas em vôo e 
de impacto com a água, quanto pela pro-
teção térmica nas fases mais críticas da 
missão. Uma destas fases críticas é a da 

Fa le c imentos
Comunicamos o falecimento do físico-matemático Alfredo Fernan-

des de Almeida, 77 anos, no dia 17 de agosto, vítima de câncer no fíga-
do. Almeida era empresário do ramo hoteleiro e professor aposentado do 
ITA. Nascido em São Paulo, veio em 1955 para São José dos Campos, 
onde ajudou a criar o curso de Computação no ITA e a Faculdade de 
Engenharia Eletrônica da Univap. Também trabalhou como pesquisador 
no CTA e atualmente administrava sua pousada Dom Alfredo José, em 
Campos do Jordão e alguns imóveis. 

Morreu no acidente do vôo 3054 da TAM o colega Gustavo Pereira 
Rodrigues (T06), o “curralinho”. Rodrigues, de 23 anos, prestava con-
sultoria à empresa aérea e estava no prédio da TAM Express no momento 
do acidente, participando de uma reunião. Ainda nesse acidente, o cole-
ga Dedé (José Manoel de Paula Pessoa) (T78), perdeu o filho Fernando 
Pessoa e a sogra Sueli, passageiros no vôo da TAM.

Projeto SARA Suborbital  - produto que permitirá 
a realização de experimentos científicos e tecnológicos

reentrada, pois o veículo deixa a atmosfe-
ra mais densa (que termina em cerca de 
100 km de altitude), e retorna a ela após 
trafegar no vácuo. Muito embora o veícu-
lo não possua uma velocidade similar à 
de um veículo retornando da órbita terres-
tre, ainda assim o aquecimento cinético 
é significativo, demandando um cuidado 
especial para que a estrutura não seja 
submetida a temperaturas muito altas.

O Subsistema de Recuperação é 
constituído de um conjunto de três tipos 
de pára-quedas: uma aba piloto, para 
extração dos demais pára-quedas, um 
pára-quedas de arrasto para a redução 
principal de velocidade, e um conjunto 

de pára-quedas principais 
para levar a plataforma até 
a velocidade de descida es-
pecificada para o impacto 
com a água.

O Subsistema de Re-
des Elétricas engloba toda 
a eletrônica embarcada no 
veículo. O SARA Suborbi-
tal se estrutura segundo 
uma arquitetura eletrônica 
descentralizada baseada 
em eletrônica digital. Ele 

possui uma Rede de Serviços, destinada 
ao suprimento de energia e ao seqüen-
ciamento dos eventos em vôo, uma Rede 
de Telemetria, destinada à transmissão 
dos dados de vôo para a estação de solo, 
uma Rede de Controle, onde estão loca-
lizados os sensores inerciais e o compu-
tador de bordo, incluindo os atuadores de 
controle de gás frio, destinados a zerar 
as velocidades angulares da plataforma, 
e uma Rede de Segurança, responsável 

por comandar a teledestruição do veículo 
VS-40, caso este assuma uma trajetória 
anômala. Neste particular o Sara Subor-
bital apresenta uma proposta inovadora, 
pois toda a eletrônica do veículo VS-40 
se encontra dentro da plataforma SARA 
Suborbital. Assim sendo, esta eletrônica 
pode ser recuperada após o vôo.

O Módulo de Experimentação é o 
subsistema que abriga os experimentos, 
fornecendo energia elétrica, controlando 
a temperatura, adquirindo os dados para 
envio pela telemetria do SARA Suborbital 
e, ao mesmo tempo, guardando-os na 
memória para posterior utilização, caso 
ocorra algum problema com a telemetria.

Os experimentos embarcados no 
SARA Suborbital poderão ser de cunho 
científico ou tecnológico e serão acio-
nados após a separação da plataforma 
do veículo lançador e a estabilização em 
zero de suas velocidades angulares nos 

três eixos (pitch, roll e yaw). O vôo do 
Sara Suborbital deverá atingir um apo-
geu de 400 km e um alcance de 300 km, 
com amerissagem na água a 100 km da 
cidade de Parnaíba (PI), de onde será 
coordenada a operação de resgate. Esta 
operação contará com um avião paque-
ra para a localização da plataforma no 
mar e o subseqüente acionamento de 
dois helicópteros estacionados em Par-
naíba que conduzirão a equipe de resga-
te até o ponto de impacto e organizarão 
o transporte da plataforma de volta até 
Parnaíba. De lá, após a retirada dos ex-
perimentos, a plataforma será recondu-
zida para Alcântara.

Estes subsistemas serão testados 
para o vôo em S. José dos Campos, 
transportados para Alcântara e integra-
dos no Centro de Lançamento antes 
de seu acoplamento final ao veículo de 
Sondagem VS-40.

Alberto Moreira (T84) foi indicado para receber Prêmio Kiyo 
Tomiyasu, edição 2007, concedido pelo Instituto de Enge-
nharia Elétrica e Eletrônica, Estados Unidos, pelo desenvol-
vimento de um novo conceito de radar de abertura sintética 
(SAR). Segundo o site do IEEE na Internet, o iteano é uma 
liderança na área de tecnologia e aplicações de imageadores 
radar. Diretor do “Microwaves and Radar Institute”, do Cen-
tro Aeroespacial da Alemanha, Moreira também é professor 
na Universidade de Karlsruhe, na Alemanha.

Iteano ganha prêmio internacional

      Concedente/Financiador        Convenente           Interveniente     Executor
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O encontro de agosto da Regional 
Rio teve como palestrante convidado 
Luiz Enéas Fortes (T70), que falou aos 
60 presentes sobre “Estratégias me-
nos usuais para seus investimentos”. 

Carioca, Fortes formou-se Enge-
nheiro Mecânico e de 1971 a 1999 
trabalhou na Shell, no Brasil e no ex-
terior, em quase todas as áreas de 
atuação da companhia, entre as quais 
finanças, logística, comercialização 
de derivados do petróleo, produção e 
comercialização de produtos químicos 

Rio apresenta “Estratégias menos usuais para seus investimentos”
e de metais. Aposentou-se como vice-
presidente de Operações. 

Desde os tempos do ITA mantém 
interesse ativo no Mercado de Capi-
tais, principalmente na Bolsa de Valo-
res. A partir de sua saída da Shell atua, 
em tempo integral, como investidor 
independente. Leia abaixo uma breve 
apresentação do tema, relatada pelo 
próprio palestrante: 

“Pouco depois de me formar, eu 
tive uma discussão razoavelmente séria 
com meu pai por ter declarado que pre-
tendia me aposentar como engenheiro 
aos 34 anos e, a partir daí, me dedi-
car exclusivamente a investimentos na 
Bolsa. A afirmação era suportada por 
orçamentos e estudos da rentabilidade 
dos investimentos que eu já fazia.

Na verdade, não foi possível realizar 
meu sonho antes dos 53 anos, princi-
palmente porque pouco tempo depois 
de me formar eu estava casado e não 
podia mais manter um orçamento ba-
seado num apartamento de quarto e 
sala, um Fusca e uma prancha de surf.

Mas realizei o sonho. Durante todo 
meu tempo de executivo na Shell, man-
tive um acompanhamento quase diário 
de quanto faltava para eu poder largar 
tudo e ser apenas um investidor profis-
sional. Confesso que quando a curva 
do patrimônio cruzou o limite mínimo 
de auto-suficiência – uma reta que um 
amigo batizou com um nome menos 
polido, que chamarei aqui de “buzz-off 
point” - eu me tornei uma pessoa muito 
difícil de ser gerenciado.

Hoje dedico umas dez horas por 
dia quase que exclusivamente à Bolsa. 
Ao longo do tempo desenvolvi algumas 

estratégias e métodos de operação di-
ferentes dos mais usuais no mercado.

Alguns dos mais interessantes ou 
controversos foram apresentados na 
conversa de agosto, na Regional do 
Rio: 
• Gerenciando a vida em razão de um 

“buzz-off point”
• Renda fixa - só se for inevitável
• Diversificação: pé na geladeira, 

cabeça no forno
• Uma alternativa para o “stop loss” 
• “Dicas quentes” ou informações frias? 
• Day trade e o vício do jogo
• Opções – onde o Dow Jones 

comanda a Petrobras
• A Bolsa não é racional, é humana 

- uma instituição formada de tribos
• Análise fundamental, gráficos ou 

métodos matemáticos
Acesse o site da AEITA Rio:  

http://aeita.rio.googlepages.com

Oportunidades de emprego
O Grupo de Desenvolvimento de Carreira da Regional do Rio de 

Janeiro oferece em seu site http://aeita.rio.googlepages.com 
oportunidades de emprego dirigidas à comunidade iteana. O GDC pode 

ser contatado através do seu coordenador Floriano - telefone: (21) 
2123-6482 e email: aeita.rio.carreira@gmail.com

O público desse 
encontro foi de 
60 convidados, 
entre iteanos, 
amigos e 
familiares. No 
destaque, o 
iteano Luiz 
Fortes (T70)

Notícias das Regionais
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Espaço Alunos

Aeita Informa

O CASD Vestibulares, pré-vesti-
bular assistencial organizado por alu-
nos do ITA, comemorou, no dia 1º de 
setembro, uma década de fundação 
desde sua reabertura com fins assis-
tenciais em 1997. 

Estiveram presentes ao evento os 
parceiros e protagonistas de todos es-
tes anos: ex-alunos, alunos, represen-
tantes de empresas, mantenedores, 
vereadores, ex-membros, membros, 
colaboradores, etc.

Incentivador da retomada das 
atividades do CASD Vestibulares, o 
deputado federal Emanuel Fernandes 
(T81) falou aos presentes sobre sua 
experiência como aluno e diretor do 
antigo curso CASD da década de 70 e 
propagador de ideais em 1997, quan-
do fomentou nos alunos do ITA o espí-
rito da responsabilidade social.

O CASD (Curso Alberto Santos 

Aprovações do cASD

Simpósio de Guerra Eletrônica
O ITA sedia nos dias 26 e 28 de setembro, o 9º Simpósio de Guerra Eletrônica 

(SIGE). O evento, que terá como tema principal “Desafios da Defesa Brasileira no Sé-
culo XXI”, visa criar um ambiente adequado à troca de experiências entre representan-
tes de setores da sociedade civil e militar que atuam nas áreas de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, em particular, naquelas de interesse da Defesa Nacional. 

A comissão organizadora recebe, até o dia 30 de julho, trabalhos que se enqua-
drem em uma das 12 áreas temáticas a serem abordadas durante o Simpósio. Entre 
elas: Guerra Eletrônica, Análise Operacional, Armamento Aéreo, Comando e Controle, 
Sistemas de Informação, Sensoriamento Remoto, Armamento Inteligente, Sensores 
Ativos e Passivos, Controle de Assinaturas, Guerra Cibernética, Integração de Siste-
mas Embarcados, e Veículos Aéreos Não-Tripulados. Serão aceitos trabalhos originais 
e aqueles já publicados em outros eventos e/ou revistas. 

Para mais informações acesse http://www.ele.ita.br/~labge/sige.htm

A FNQ - Fundação Nacional da Qualidade - divulgou o nome do seu 
novo presidente-executivo. Michal Gartenkraut foi nomeado recente-
mente para o cargo, com o objetivo de reforçar a missão da entidade 
de se tornar um centro de referência mundial.

Com um currículo extenso e diversificado, o Professor Michal, 
como é conhecido, já ocupou o cargo de reitor do ITA, presidente do 
IPEA e secretário-geral do Ministério do Planejamento, no governo Sar-
ney. Michal ocupou também a função de presidente do Conselho de 
Administração do CECOMPI – Centro para Competitividade e Inovação 
do Cone Leste Paulista durante os dois primeiros anos da instituição.

Ao tomar posse na FNQ, Michal afirmou que seus esforços serão 
voltados para a melhoria da competitividade para o país, para a solu-
ção dos problemas de gestão enfrentados pelas empresas e as falhas 
no sistema educacional brasileiro. Para acompanhar a entrevista com-
pleta de Michal à Revista FNQ, acesse o site www.fnq.org.br

Fonte: Temas Comunicação

Michal Gartenkraut 
assume presidência da FNQ

Acesse o site www.aeitaonline.com.br e fique sempre atualizado
sobre as atividades da Associação, notícias de iteanos e das

Regionais, oportunidades de emprego e muito mais!

Na década de 1970, alu-
nos de graduação do ITA 

fundaram o “Curso CASD”, que logo se destacou por sua 
excelência na atuação no ramo educacional. O cursinho 
fortaleceu-se através das aprovações de seus alunos nos 
vestibulares mais concorridos do país. Alguns anos depois, 
o ex-prefeito de S.José dos Campos, ex-Secretário de Ha-
bitação do Estado e deputado federal Emanuel Fernandes 
ingressou como aluno no “Curso CASD”, e veio a se tornar, 
anos mais tarde, professor e diretor do cursinho.

Ao final dos anos 70, outros cursos pré-vestibulares 
comerciais surgiram na cidade. Em virtude da concorrên-
cia no setor e de dificuldades internas, o “CASD” encerrou 
suas atividades em 1978. Em 1993 o CASD Vest reabriu. 
Funcionou durante um ano e conseguiu uma aprovação 
em Medicina na UNICAMP e duas aprovações no ITA. As 
aulas eram ministradas no próprio Instituto. Devido à falta 
de apoio da prefeitura e da desativação do Centro Acadê-
mico, o curso foi novamente fechado.

Em 1997, alunos de graduação do ITA decidiram re-
ativar a iniciativa. O CASD Vestibulares renasceu em 1º 
setembro daquele ano, quando uma turma composta por 
60 alunos passou a receber regularmente aulas prepara-
tórias para o vestibular.

Embora recriado em suas atividades, o CASD Vestibu-

Um pouco de história
lares passou a apresentar um novo enfoque educacional, 
não mais voltado para o setor comercial. A nova proposta 
do curso, essencialmente sem fins lucrativos, visava aten-
der à população carente da cidade de São José dos Cam-
pos e regiões vizinhas, oferecendo ensino de qualidade 
àqueles que, por razões diversas, não podem arcar com 
os custos de um pré-vestibular comercial.

Em outubro de 1998, o CASD Vestibulares teve sua 
pessoa jurídica definida como uma Associação Civil sem 
fins lucrativos: a “Associação Curso Vencedor” (CNPJ no 
02.839.255/0001-78). Em 11 de julho de 2000, a Lei Mu-
nicipal no 5696/00, de São José dos Campos, declarou de 
“Utilidade Pública” a Associação Curso Vencedor. Já em 
2004, o CASD conseguiu o título de OSCIP (Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público).

Em 1997, a primeira turma de alunos do CASD Vestibu-
lares contou com 60 alunos. Em 1998, este número cres-
ceu para 100 alunos; em 1999 e 2000, o curso contou com 
120 alunos; em 2001, uma nova parceria com o Colégio 
Anglo - Cassiano Ricardo permitiu o aumento do número de 
discentes para 200. Em 2002 e 2003 o CASD Vestibulares 
contou com 220 alunos. Em uma nova parceria com o Co-
légio COC, houve a possibilidade de aumentar o número de 
alunos para 270 no ano de 2004 e 2005. A partir de 2006, 
já em sua sede própria, atende a 450 alunos.

CASD Vestibulares completa 10 anos de reabertura
Dumont) Vestibulares é uma iniciativa 
dos alunos do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica que, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos e outros parceiros, tem 
o objetivo de oferecer uma oportuni-
dade de preparação para os exames 

vestibulares àqueles que não tem con-
dições financeiras de freqüentar um 
curso pré-vestibular convencional. 

Para fazer parte do CASD, o aluno 
precisa ser aprovado no processo de 
seleção, que constitui de uma prova 
(o Vestibulinho) e de uma Entrevista 

de Renda. Os alunos aprovados no 
Vestibulinho passam então pela Entre-
vista de Renda. Comprovada a incapa-
cidade de arcar financeiramente com 
os custos de um cursinho particular, 
o aluno está aprovado e poderá cursar 
o CASD.

CASD Vestibulares completa 10 anos de reabertura

55
66

117
107

2003 2004 2005 2006 2007

180

38

156

2002

150

0

120

90

60

30

� O Suplemento nº 76



Programa Espacial Brasileiro

O Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE) e a Academia Chi-
nesa de Tecnologia Espacial (CAST) 
lançam em setembro o CBERS-2B 
– Satélite Sino-Brasileiro de Recursos 
Terrestres. O terceiro satélite do Pro-
grama CBERS (o CBERS-1 foi lançado 
em 1999 e o CBERS-2, em 2003) foi 
montado, integrado e testado na sede 
do INPE, em São José dos Campos. 
Em abril, embarcou para a China, onde 
passou por nova bateria de testes.

Todo o trabalho de integração de 
testes e a campanha de lançamen-
to são realizados em conjunto por 
chineses e brasileiros. Cerca de 30 

CASD Vestibulares completa 10 anos de reaberturaCASD Vestibulares completa 10 anos de reabertura

Iteano assume a 
presidência da AEB

O diretor de Satélites e Aplicações da Agência Espacial Brasileira, Miguel Henze (T62), assumiu interinamente a presidência da institui-ção, em substituição a Sérgio Gaudenzi, novo presidente da Infraero. Segundo a AEB, a nomeação de Henze respeitou um rodízio entre os diretores para a substituição da presidência. Natural do Rio de Janeiro, Henze, se formou em engenharia eletrônica no ITA. Na cerimônia de posse, o novo diretor disse que pretende manter a estrutura do órgão.

Dados de telemetria mostram que 
o experimento do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), embarca-
do no foguete VSB-30, lançado pela 
Agência Espacial Brasileira no dia 19 
de julho, funcionou perfeitamente em 

INPE lança 30 satélite 
da série CBERS

técnicos chineses estiveram no INPE 
durante a fase de montagem, integra-
ção e testes. Uma equipe de 12 brasi-
leiros está na China para a seqüência 
dos trabalhos.

O CBERS-2B é quase uma réplica 
do CBERS-2, que está em órbita e ge-
rando imagens há quase quatro anos. 
Assim como este, o CBERS-2B pos-
sui três câmeras a bordo: CCD, WFI e 
HRC. As duas primeiras são câmeras 
que já voam no CBERS-2, enquanto a 
HRC é uma câmera experimental pan-
cromática de alta resolução (2,5 m), 
que substitui a câmera IRMSS (Infra-
red Multispectral Scanner).

O satélite tem como 
objetivo garantir que o 
fornecimento de imagens 
iniciado em 1999 com o 
CBERS-1 não seja inter-
rompido. A vida útil projetada dos sa-
télites CBERS 1, 2 e 2B é de dois anos 
e a dos satélites CBERS 3 e 4 é de 3 
anos. O CBERS-1 operou com sucesso 
até agosto de 2003, além de sua vida 
útil, êxito que está se repetindo com o 
CBERS-2. O lançamento do CBERS-3 
está previsto para 2009, e o do CBERS-
4, para 2011.

Graças ao Programa CBERS, o 
Brasil é hoje o maior distribuidor de 

imagens de satélite do mundo. Com a 
política de livre acesso a dados públi-
cos implantada pelos governo brasilei-
ro e chinês em 2004, o INPE distribui 
cerca de 300 imagens/dia a 1,5 mil 
instituições do país. Metade desses 
usuários são empresas,  o que de-
monstra o sucesso dessa iniciativa na 
geração de emprego e renda em áreas 
de alta tecnologia. 

Concepção artística 
do CBERS-2B

Operação Cumã II: telemetria mostra 
sucesso do experimento do INPE

ambiente de microgravidade. A Ope-
ração Cumã II integra o Programa de 
Microgravidade da Agência Espacial 
Brasileira.

O Forno Multiusuário para Solidifi-
cação em Microgravidade, projeto do 
Laboratório Associado de Sensores e 
Materiais, desenvolvido pelos pesqui-
sadores Irajá Bandeira, Chen Y. An e 
César Boschetti, realizou com suces-
so o seu ciclo de aquecimento e o seu 
deslocamento. O forno permite tempe-
raturas de até 1.000 ºC para solidifi-
cação em microgravidade, de amostra 
de ligas metálicas semicondutoras.

O foguete de sondagem VSB-30, 
fabricado pelo IAE/CTA, foi lançado da 
Base de Alcântara, levando uma plata-
forma suborbital fabricada pela Agên-
cia Espacial Alemã (DLR), com nove 
experimentos brasileiros. A plataforma 
atingiu 240 km de altitude, proporcio-
nando um ambiente de microgravidade 
com cerca de 6 minutos. Houve pro-
blemas com o sistema de reentrada, o 

que dificultou as operações de resgate 
da carga útil, que se perdeu no mar.

O INPE participou ativamente da 
Operação Cumã II. Além do experi-
mento próprio, colaborou com outras 
duas experiências e realizou, no seu 
Laboratório de Integração e Testes, os 
testes de vibração e balanceamento 
da carga útil completa com todos os 
experimentos. O Forno Multiusuário para 

Solidificação em Microgravidade

O foguete VSB-30
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Memórias

Sou um eletrônico da era analógica, quando ainda se 
usavam válvulas. Nunca entendi direito o sistema binário e 
só fui pôr a mão num computador nos anos 80, quando 
surgiram os PC’s. Entrei no ITA porque já fizera um curso de 
Rádio e TV por correspondência e achava que essa era mi-
nha vocação. Não foi bem isso que acabou acontecendo...

Em 1959, quando me formei no ITA, o reitor era o Sa-
muel Steinberg, que arranjou para mim e para meus colegas 
Silvio Soares, Barros Carvalho, Ruy Brandão e Reinaldo Ra-
mos um contrato de trabalho por dois anos com a Bendix 
Avionics em Baltimore – MD, USA. Acho que fizemos parte 
do processo de “Brain Drain” vigente na época. 

Alugamos um sobradinho todo equipado de um senhor 
que tinha ficado viúvo e compramos um Chevrolet coupé 
1948 por 125 dólares. Como eu era um dos poucos que 
tinha carro e carta de motorista no tempo do ITA, coube a 
mim a tarefa de dirigir o carro todos os dias para a fábrica 
e servir de instrutor de auto-escola para os demais. 

Fui trabalhar no projeto de um transponder de radar 
para aviação civil e lembro que o gerador de pulsos eram 
quatro válvulas duplo-triodo, os conhecidos “flip-flops”. O 
Silvio e o Ruy também trabalharam em aviônica enquanto 
o Barros e o Reinaldo na divisão que fabricava rádios para 
automóveis da Chrysler e equipamento de comunicação 
para trens. O Ruy foi um dos pioneiros no uso de com-
putadores para projeto de circuitos eletrônicos, mas isto 
deixo para ele relatar.

Depois de quase um ano de projeto e ensaios em ban-
cada, veio a ordem para abandonar tudo e começar do zero 
com a novidade da época: transistores (de Germânio!). 
Mais alguns meses de projeto e ensaios e estes tiveram 
que ser substituídos por transistores de Silício, que agüen-
tavam melhor as altas temperaturas a que são submetidos 
os equipamentos instalados a bordo de aeronaves. Um 
ano mais tarde, já se começava a pensar em Circuitos 
Integrados, aproveitando a tecnologia desenvolvida para 
os transistores de Silício, o que trouxe novos atrasos para 

A seção Memórias é um espaço aberto para relembrar, registrar e resgatar histórias dos primórdios do ITA e, de maneira geral, da 
evolução da ciência e da tecnologia no país. Quem tiver uma boa história para contar pode enviar sua colaboração para aeita@aeita.

com.br (A/C Ana Paula). Para ler mais memórias, acesse o blog do Fernando Coelho (T59): www.fernandocoelhovivencias.blogspot.com

Há um conceito entre os itea-
nos que este tradicional trote tenha 
sido idealizado pelo nosso saudoso 
e querido colega Acyr Costa Schiavo 
(Aerovias 53). Embora Acyr fosse um 
dos melhores trotistas que conheci, 
na realidade não foi criação sua esta 

O engenheiro marketeiro

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

etc.) a preço de custo:

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

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

Iteano oferece serviços

Palestras 
resgatam história 
da indústria 
aeronáutica

O Departamento de Humanidades 
do ITA vem promovendo, desde agosto, 
mais uma etapa do Ciclo de Palestras 
“Tecnologia e Sociedade”. A atividade 
tem como objetivo complementar o pro-
jeto de pesquisa “A criação da grande 
indústria aeronáutica brasileira através 
da memória de alguns de seus protago-
nistas (1960-1990)”, desenvolvido pelas 
professoras Claudete Moreno Ghiraldelo 
e Nilda Nazeré Pereira Oliveira, do Depar-
tamento de Humanidades do ITA.

Considerando o período histórico de 
1960 a 1990, esta pesquisa, além de 
contribuir para o resgate da memória da 
indústria aeronáutica no Brasil por meio 
dos depoimentos de alguns de seus 
principais protagonistas, objetiva, tam-
bém, fornecer indicadores para a com-
preensão de domínios institucionais na 
produção de conhecimento e na imple-
mentação desse conhecimento; e, com 
a construção de um arquivo sobre a his-
tória da aeronáutica brasileira, subsidiar 
futuros projetos de pesquisa.

Este novo ciclo de palestras está 
subdividido em quatro grandes temas 
— “Instituto Tecnológico de Aeronáutica: 
a instituição no contexto do CTA”; “Insti-
tuto Tecnológico de Aeronáutica: a vida 
acadêmica”; “Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica: berço para criação de em-
presas”; e, “A criação da Embraer”.

A primeira apresentação foi reali-
zada no dia 15 de agosto, 16h, com 
três palestras: “Os ideais do Brigadeiro 
Montenegro e a convivência entre civis 
e militares: como deve(ria) ser o ITA” - 
Palestrante: Maj Brig Eng Tércio Pacitti 
(T52); “O modelo educacional do ITA e 
a contribuição norte-americana” - Pales-
trante: Prof. Dr. Marco Antonio Guglielmo 
Cecchini “Consolidada a Engenharia Ae-
ronáutica, o CTA precisava da Engenha-
ria Aeroespacial” - Palestrante: Maj Brig 
Av Eng Hugo de Oliveira Piva (T58) 

As próximas palestras estão progra-
madas para os dias 3 e 17 de outubro. 

Local: Auditório “B”, do Prédio das 
Engenharias Eletrônica e de 

Computação do ITA
Informações: Relações Públicas 

do ITA - Sirleyde Benitez Leal 
(sirleyde@ita.com.br )
Tel. (12) 3947-5856 

o lançamento do transponder. Após um ano de traba-
lho, passamos de Junior Engineers (que tinham crachá 
rosa e tinham que bater ponto) para Assistant Project 
Engineers, com crachá azul e livres do ponto! 

Ao final dos dois anos de contrato, todos fomos 
convidados a continuar na Bendix. O Silvio e o Ruy 
ficaram por lá, enquanto eu, o Barros e o Reinaldo vol-
tamos para o Brasil e cada um seguiu seu destino. 

O meu destino foi ir trabalhar na Ibrape (hoje Phi-
lips Components) num cargo ainda desconhecido no 
Brasil: Engenheiro Consultor. Na verdade tratava-se 
de Engenheiro de Vendas, mas a palavra Vendas não 
soava muito bem na época. Meu trabalho era conven-
cer os departamentos de engenharia das cerca de 30 
fábricas de Rádio e TV das vantagens dos componen-
tes fabricados pela Ibrape (válvulas, transistores, ca-
pacitores, cinescópios, etc.). Para isso, me valia dos 
conhecimentos adquiridos no ITA e de uma generosa 
distribuição de amostras grátis, bem ao estilo dos pro-
pagandistas de medicamentos até hoje. 

E assim começou minha carreira de marketeiro, 
que culminaria como Gerente de Marketing até 1978. 
Foram 17 anos na Ibrape, promovendo a venda de 
componentes que custavam menos de 1 dólar. Em 
1980 dei um salto no escuro: fui trabalhar na Divisão 
de Planejamento de Marketing da Embraer, para pro-
mover a venda de produtos que custavam mais de 1 
milhão de dólares cada um! Tive que deixar de lado 
a Eletrônica e aprender rápido o que é Peso Máximo 
de Decolagem, Alcance, Velocidade de Cruzeiro, etc. 
para produzir os folhetos e anúncios dos aviões. Fo-
ram mais 11 anos de marketing, dos quais guardo as 
melhores lembranças devido aos companheiros que 
conheci e ao pioneirismo da Embraer, que me surpre-
endia a cada dia.”

Colaboração: Tomás Ratzersdorf (T59)

Romaria às Relíquias de Acyr
brincadeira que vem atravessando 
os tempos e é praticada até hoje e, 
diga-se, é ansiosamente esperada 
pelos “bichos”. Lembro muito bem 
que quem veio com esta idéia bri-
lhante foi outro inesquecível cole-
ga, Manoel Carlos Godinho Coelho 
de Souza (Aeronaves 57), que por 
sinal era extremamente criativo em 
suas brincadeiras.

Certa noite, após o jantar, Kid 
Furacão (era este o seu apelido) 
discretamente afixou um aviso 
para os novos alunos, convocan-
do-os para uma reunião no H-10, 
em horário avançado, determinan-
do que todos se apresentassem de 
calção, sem camisa, com um len-
çol e uma vela. O aviso foi coloca-
do na parede acima de uma cesta 

de vime, onde o nosso bom amigo 
Natalino colocava um sanduíche 
para ser levado e consumido du-
rante os gagás da madrugada. 
Como o recheio era sempre o mes-
mo (uma espécie de patê de cor 
verde clara, feito de não sei o quê), 
rapidamente ganhou o apelido de 
“sandwich surprise”. O alvoroço 
causado por esse trote foi enor-
me e serviu como uma pausa nos 
estudos de todos os habitantes do 
H-10. A visão da procissão que se 
dirigia  ao Laboratório de Motores, 
numa noite escura, velas acesas e 
o som do coro dos participantes ao 
longe, cantando nosso hino, ficou 
gravada em minha memória.

Colaboração: Waldyr Minchillo (T56)
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Indústria

O Phenom 100, nova referência 
criada pela Embraer para o segmento 
de jatos muito leves (very light jets, 
em inglês) realizou no final de julho 
seu primeiro vôo. “Este é mais um 
marco importante para a Embraer e 
um momento muito especial e gratifi-
cante para toda a equipe da empresa. 
Ver nosso novo pássaro recém-nasci-
do alçar vôo é altamente gratificante e 
cumprimento todos os empregados da 
Embraer por este feito”, afirmou Frede-
rico Fleury Curado (T83), diretor-pre-
sidente da Embraer. “Quando anuncia-
mos o lançamento dos jatos Phenom, 
pouco mais de dois anos atrás, enfati-
zamos perante a comunidade da avia-
ção executiva nosso compromisso de 
atuarmos neste segmento de mercado 

Embraer: jato executivo Phenom 100 realiza vôo inaugural
de forma permanente. O primeiro vôo 
do Phenom 100 confirma esse com-
promisso e representa mais um passo 
na estratégia da Embraer de oferecer a 
nossos clientes uma linha de produtos 
que atenda todo este mercado.”

Ao deixarem a aeronave, os pilotos 
de teste, Comandante Antonio Bragan-
ça Silva e Comandante Eduardo Alves 
Menini, além do engenheiro de ensaio 
de vôo, Marcelo Toledo Basile, mani-
festaram sua satisfação com o primei-
ro vôo. “Nosso vôo inaugural foi um 
sucesso. Todas as manobras e ensaios 
foram executados como previsto”, dis-
se o Comdte. Bragança. “Ficamos mui-
to impressionados com o desempenho 
e características de vôo do Phenom 

100 e com o conforto e ergonomia ex-
cepcionais da cabine de pilotagem.”

O PP-XPH voou durante 1 hora e 
36 minutos, quando foram realizadas 
diversas manobras para verificar as 
características de vôo da aeronave e 
o funcionamento dos sistemas. En-
quanto isso, no solo, integrantes de 
todas as equipes de engenharia en-
volvidas no programa Phenom 100 
analisavam dados do vôo e apoiavam 
a tripulação a bordo do jato.

Os dois motores Pratt & Whitney 
Canada PW617F do Phenom 100, 
com 1.615 libras de empuxo cada um, 
funcionaram perfeitamente durante 
todo o vôo. O vôo inaugural foi prece-
dido por uma série de testes em solo. 
Os resultados confirmaram o exce-
lente funcionamento do Phenom 100 
durante os testes de vibração em solo, 
controle de vôo, táxi em alta e baixa 
velocidade, assim como a funcionali-
dade e integração de sistemas.

Um programa completo de ensaios, 
incluindo testes estáticos e de fadiga, 
está sendo, visando a certificação 
pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) no Brasil, seguida da certifica-

O Phenom 100, 
da Embraer 

decola em São 
José dos Campos

ção pela Federal Aviation Administration 
(FAA) nos Estados Unidos, antes de en-
trar em serviço em meados de 2008. 
A certificação da EASA será concedida 
no primeiro semestre de 2009.

O Phenom 100 foi lançado em maio 
de 2005. O corte da primeira peça do 
Phenom 100 acorreu em maio de 2006, 
utilizando-se um modelo digital da ae-
ronave desenvolvido com o software 
de engenharia CATIA V5. A fabricação 
de grandes segmentos do Phenom 
100 foi realizada na Unidade Botucatu 
da Embraer. Uma vez produzidas, a fu-
selagem e as asas foram transferidas 
para as instalações da empresa, em 
São José dos Campos. Em 16 de ju-
nho passado, o jato deixou o hangar de 
montagem (rollout em inglês), marcan-
do a conclusão da montagem final. Em 
21 de junho, alguns dias após o rollout, 
o Phenom 100 foi apresentado nas co-
res da Embraer pela primeira vez.
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Humor  à Vela
Por Francisco Galvão

Ita Informa

Num campeonato nacional em Bau-
ru, acredito que em 1966, choveu nos 
dois primeiros dias, e o terceiro ama-
nheceu ensolarado mas com aquele 
mormaço típico de janeiro e com sirie-
mas cantando chamando chuva.  

Nem precisávamos das previsões do 
meteorologista Villela (Rubens Junquei-
ra) para imaginar o que nos aguardava.  
O Villela é um ex-volovelista e o mete-
orologista que até hoje mais colaborou 
com a ABVV em campeonatos.

É carinhosamente apelidado de “bru-
xo” pelos pilotos, pois diz a lenda, sem-
pre que chega e abre sua pesadíssima 
mala de instrumentos (sempre a mesma, 
e que já o acompanhou até a Antártida), 
dela saem Cbs (nuvens tipo Cúmulus 
Nimbus), chuvas, e relâmpagos!

Já na hora da largada, uma linha de 
Cbs se aproximava de Noroeste e todos 
os pilotos esperavam que a prova fosse 
cancelada. Mas o diretor de provas era 
Guido Pessoti, piloto que conseguira ga-
nhar 5000 m de altitude voando dentro 
de um Cb,  o que junto com seus vôos 
de 300 km prefixados e  500 km livres 
(voados na Argentina) o tornara o pri-
meiro brasileiro a obter a insígnia FAI de 
ouro com 3 diamantes.

Não deu outra. A prova foi mantida e 

Uma Recuperação Homérica
fomos todos rebocados, sendo a faixa de 
abertura da prova sido estendida na pista 
já com dificuldade, pois já chegavam as 
primeiras lufadas de vento. Como a prova 
era para o sul, pudemos sair todos leva-
dos pela mini-frente de vento, e voando 
sem perder altura a uns 800 m.

Para complicar, a região embaixo, 
o vale do Rio Turvo, era só uma “qui-
çassa” de vegetação do tipo cerrado! A 
30 km fora, eu ainda “ciscava” tentando 
subir, tendo ao lado um “Neiva BN-1” de 
Bauru voado pelo ex-piloto da Luftwaffe, 
o saudoso Geraldo Prockesh.  

O topo de cirrus do Cb nos ultrapas-
sou sombreando tudo, e embora estivés-
semos ainda a uns 550m, eu avistando 
embaixo um pequeno quadrado arado 
ao lado de uma roça de milho, abri os 
freios do PBS (o único planador pintado 
de preto que já conheci), e me despe-
jei fazendo um pouso de porta aviões. 
Tudo perfeito, não fosse um pé de milho 
isolado que, atingido pela cauda, revidou 
enfiando uma espiga de cima para baixo 
através da tela do profundor...

Saí às pressas, enterrei as estacas no 
chão e amarrei as cordinhas já debaixo 
de chuva. Nisto apareceu o dono da roça 
gesticulando e apontando para o alto e vi 
então no meio da chuva o vulto do “BN-

1” que vinha para pouso. Passou por um 
milagre ao lado de um pau seco, e se es-
tatelou rodopiando em pleno milharal.

Corremos, eu e o roceiro, esperan-
do pelo pior, mas achamos o Prockesh, 
ileso e praguejante já fora do “BN-1”, 
este sim, com a fuselagem e a asa es-
querda partidas ao meio. Fomos para a 
casa do roceiro tomar um café horrível 
mas quente, torcer as roupas, e esperar 
o chuvarão passar, por umas boas duas 
horas, ao lado do fogão de lenha.

Telefone? Ele não tinha a menor idéia 
de onde encontrar um, mas a BR ficava a 
uns 8 km dali, e havia um cavalo. Era só 
encilhar. Relembrando as muitas férias 
de infância passadas na fazenda de meu 
tio, lá fui eu com o garoto filho de roceiro 
montado na garupa em busca da BR. Lá, 

o terceiro caminhão que passou me deu 
carona, e meia hora depois eu já estava 
na sala de coordenação do campeonato 
negociando a recuperação.

Todos haviam pousado fora e telefo-
nado e as carretas e equipes disponíveis 
já haviam partido. Recuperação só no 
dia seguinte pela manhã! Pelo menos é 
o que eu pensava. Para encurtar a his-
tória: a recuperação levou dois dias e 
foi preciso abrir uma picada e usar um 
antigo leito de estrada de ferro para que 
as duas carretas puxadas por jipes che-
gassem ao local do pouso.

Ficou marcada a frase do Prockesh, 
proferida de facão na mão cortando o 
mato e encharcado de suor: “Agorra...
uma zerrvejja jjelada, erra melhorr que 
uma ato zexuall”!!

Um planador BN-1 num típico pouso fora de pista 

Uma nova portaria, publicada em 
3 de julho de 2007, passou a regular 
a convocação de aspirantes para o 
serviço ativo no ITA. Até este ano, de 
acordo com a portaria 437/GM3, de 
25/06/97, ao se inscrever no vestibular 
fazendo opção para ser vaga privativa, 
o candidato firmava um compromisso 
de, obrigatoriamente, ser convocado 
para o serviço ativo a partir do 1º ano 
profissional e posterior ingresso no 
Quadro de Oficiais Engenheiros da Ae-
ronáutica. O descumprimento desse 
compromisso poderia até acarretar no 
desligamento do aluno do ITA.

Vestibular ITA 2008

De 10 de agosto a 15 de setembro, estão 

abertas as inscrições para o Vestibular 

2008 do ITA. Mais informações: 

http://www.ita.br/vestibular/

Portaria muda regras para convocação de aspirantes
Segundo informa o Maj. Av. Marco 

Aurélio Correia de Vasconcelos, Co-
mandante do CPORAER-SJ, nos últi-
mos meses o ITA vem se dedicando, 
dentre outras coisas, a uma atualiza-
ção de sua legislação. Por entender 
que a portaria 437/GM3 já não atendia 
nem ao ITA nem ao COMAER, uma pro-
posta de modificação foi encaminhada 
ao Comandante da Aeronáutica. Trata-
se da Portaria 416/GC3, de 03/07/07, 
que revogou a Portaria 437. 

Uma das principais mudanças é 
o fato de não existir mais o chamado 
compromisso em manter a vaga pri-

vativa, e sim esses passam a ter uma 
maior prioridade para a convocação 
ao serviço ativo. Caso não tenham in-
teresse em serem convocados, pode-
rão solicitar essa dispensa, a qual será 
concedida desde que existam outros 
alunos de vaga ordinária em condi-
ções de preencher as vagas 
para a convocação (o 
que tem ocorrido com 
grande freqüência 
nos últimos anos).

Para maiores in-
formações, consulte 
a portaria na íntegra no 

endereço: http://www.cpor.cta.br/Por-
taria%20416.htm  

A portaria antiga está no endereço: 
http://www.cpor.cta.br/Portaria.html .

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	___/___/___


