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Vai rolar a festa!

Comer, beber, conversar...

Antes da diversão, tem que
aprovar as contas e votar na nova
Diretoria!

Eleições
Durante o Sábado das Origens serão apurados os votos
para a nova Diretoria da AEITA,
para o biênio 2014-2015. Apenas uma chapa se inscreveu.
Participe! Recorte a cédula e
envie pelo correio. O prazo vai
até 18/10 por correspondência
ou 19/10 com voto presencial.
Pág. 3

AEITA-CE
quer cearenses de volta

Sobre a
anuidade da
AEITA

Durante o Sábado das Origens, será discutida e votada pela comunidade a criação oficial da Regional Ceará. A iniciativa, coordenada
pelos colegas José Maria Cipriano Torres (T04), Davis Ananian (T07) e
Romulo Garcia (T96), tem como objetivos principais reconduzir ao estado os diversos cearenses que se formam ano a ano pelo ITA (foram
165 aprovados somente nos últimos 5 anos) e catalisar boas oportunidades profissionais e de negócio para os que lá residem. Pág. 7

O número de pagantes da
anuidade da AEITA tem caído
nos últimos quatro anos. “Não
podemos deixar a peteca cair e
enfraquecer cada vez mais a nossa associação que, ao contrário
das diretorias, é permanente (e
já vai completar 60 anos). Nosso principal objetivo é entregar
os nossos cargos para a próxima diretoria com um caixa que
permita trabalhar sem sufoco até
o recebimento das anuidades de
2014”, afirma Mohamed Ali Osman (T85) no Editorial. Pág. 2

Almoço Executivo com representantes da Intel Corporation, em junho, marcou a formalização
da Regional

Coluna do

Leia, nas crônicas dos bixos, a visão
que têm do ITA nos dias de hoje.
Pág. 10

E mais
Onde anda você?..................págs. 7, 8 e 9

Experiência gratificante
O atual presidente deixará o cargo após dois mandatos à frente da Associação. Leia entrevista ao
Jornal AEITA, em que destaca os pontos positivos e negativos de sua gestão, que considerou uma experiência gratificante. Pág. 6
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editorial

Sobre a anuidade da AEITA
Caros colegas iteanos,
No início de junho a AEITA efetuou uma nova emissão de boletos de anuidades. Peço a colaboração de quem não contribuiu ainda e que pretende
contribuir.
Para quem preferir, podemos enviar os boletos por email. Basta solicitar
para aeita@aeita.com.br.
Somente para efeito de informação, divulgo abaixo os valores recebidos
nos últimos quatro anos (2013 incluso):

Secretaria

Casa
Nova

A sede da AEITA está mais

2010 - R$ 216.000,00 - 1350 pagantes
2011 - R$ 218.000,00 - 1211 pagantes
2012 - R$ 212.000,00 - 1115 pagantes
2013 (até julho) - R$ 194.241,28 - 1057 pagantes

bonita do que nunca. A
sala ganhou móveis novos e reestruturação da

Não podemos deixar a peteca cair e enfraquecer cada vez mais a nossa
associação que, ao contrário das diretorias, é permanente (e já vai completar
60 anos).
Nosso principal objetivo é entregar os nossos cargos para a próxima diretoria com um caixa que permita trabalhar sem sufoco até o recebimento das
anuidades de 2014.
Em 2013 estamos tendo muita dificuldade em conseguir patrocínios, de
forma que as anuidades têm sido praticamente a nossa única receita.
Gostaríamos de poder continuar apoiando os alunos no Bolsa aluno e em
outras atividades extracurriculares, especialmente o AERODESIGN.
Nesse mandato, dentre outras atividades, a AEITA já apoiou o CASD, CASDINHO, AAAITA, AERODESIGN e as Olimpíadas internas, além de atividades
de recepção do bixaral e despedida dos formandos de 2012 que pretendíamos repetir em 2013.
Só para o AERODESIGN, a AEITA adquiriu armários e mesas para os alunos poderem trabalhar mais adequadamente e também liberou uma verba
para a aquisição de ferramentas necessárias para a execução das atividades,
porém, eles necessitarão de muito mais.
Aproveito a oportunidade para lembrar sobre a apresentação de chapas
para as eleições que ocorrerão em outubro próximo.
Por favor, contamos com a capacidade de mobilização da nossa comunidade.

disposição das mesas,
escrivaninhas e armários.
A equipe da Secretaria
agora trabalha uniformizada. Confiram a elegância
e a simpatia de Jennifer
Oliveira, Mônica Neves e
Elaine Barbosa!

Mohamed Ali Osman (T85)
Diretor Financeiro
Para pagamento no Cartão de Crédito
(Visa, Master ou Amex), basta enviar para a AEITA:
Nome:...................................................................
Turma:..................................................................
Nome do Cartão (Visa/Master/Amex):.................
Número do Cartão:...............................................
Cód de Segurança:...............................................
Data de Validade:................................................
Valor:....................................................................
Quantidade de Parcelas (até 3 parcelas):...........
Valor: R$ 190,00 ou mais.
Para que os dados de autorização de débito em seu cartão transitem por
canais seguros, você pode se cadastrar no www.zmailservice.com que é um
serviço gratuito de encriptacão. Seus dados serão desencriptados na AEITA.

E x p e d i e n t e
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• Contato: AEITA
• eventos@aeita.com.br
• (12) 3941-4002
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AEITA – Associação dos
Engenheiros do ITA
Caixa Postal 2041
CEP 12243-990
São José dos Campos – SP
• Tel. (12) 3941-4002
• Fax (12) 3941-2633
• E-mail: aeita@aeita.com.br
• www. aeitaonline.com.br

• Presidente
Marcelo Dias Ferreira (T94)
• Vice-Presidente
Christiano Sadock de Freitas (T04)
• Diretor Administrativo
Luiz Carlos Rodrigues Calheiros
(T95)
• Diretor Admin. Adjunto
Daniel Lelis Baggio (T06)
• Diretor Financeiro
Mohamed Ali Osman (T85)
• Diretor Financ. Adjunto
Flavio Eitor Barbieri (T64)

• Secretárias:
CONSELHO FISCAL
Mônica Neves, Jennifer
2012/2013
Oliveira e Elaine Barbosa
• Carlos Alberto Barroso
de Souza (T60)
• Colaboradores desta edição:
• Isaac Pinski (T70)
AEITA-CE, Aníbal Costa
• Antônio Wellington
(T02), CASD, Davis Ananian
Sales Rios (T81)
(T07), FCMF, Francisco
• Marcelo de Figueiredo
Galvão (T59), José Maria
Alves (T94)
Cipriano Torres (T04),
• Thais Franchi Cruz (T01)
Pedro John Meinrath (T59),
• Rafael Antônio da Silva
Rogério Clavello (T89).
Rosa (T04)

O Jornal AEITA é uma publicação
dirigida aos seus associados.
• Diretor Responsável:
Marcelo Dias Ferreira (T94)
• Jornalista Responsável:
Ana Paula Soares
(Mtb. 18. 368)
• Projeto Gráfico e
Diagramação: Layout
• Impressão: Gráfica Resolução
• Tiragem: 4.000 exemplares
• Publicidade: AEITA
eventos@aeita.com.br

Os textos assinados no Jornal AEITA não traduzem necessariamente a opinião e/ou posição da AEITA, nem de seus Diretores.

eleições

CÉDULA

PROPOSTA DA DIRETORIA 2014 – 2015

ELEIÇÃO AEITA – CHAPA ÚNICA
DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL BIÊNIO 2014/2015

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Flavio Eitor Barbieri (T64)
Vice Presidente: Christiano Sadock de Freitas (T04)
Diretor Financeiro: Marcelo Dias Ferreira (T94)
Diretor Financeiro Adjunto: Thais Franchi Cruz (T01)
Diretor Administrativo: Sergio Luiz de Oliveira (T64)
Diretor Administrativo Adjunto: Rafael Antônio da Silva Rosa (T04)
CONSELHO FISCAL
Tomas Edgard Ratzersdorf (T59)
Carlos Alberto Barroso de Souza (T60)
Isaac Pinski (T70)
Antônio Wellington Sales Rios (T81)
Marcelo de Figueiredo Alves (T94)
José Maria Cipriano Torres (T04)
(

) A FAVOR					

(

) CONTRA

COMO VOTAR POR CORRESPONDÊNCIA:

Você deverá votar a favor ou contra, na chapa única, colocar a cédula em
um envelope lacrado com seu NOME e TURMA e remeter para a AEITA:
AEITA -ELEIÇÃO
Caixa Postal 2041
12243-990 – São José dos Campos – SP

IMPORTANTE
Só serão considerados válidos os votos recebidos por correspondência até
o dia 18/10/2013, sexta-feira. Nos dias 18 e 19 de outubro, também teremos
votação presencial, que se encerrará às 10 horas do dia 19/10, início da AGO.
Art 14, §6º - O sócio poderá fazer-se representar através de outro sócio no
gozo dos direitos sociais, a quem tenha outorgado procuração particular para
essa finalidade, explicitando os poderes especiais conferidos.
- Só serão considerados válidos os votos dos iteanos com a anuidade
2013 paga em seu valor total.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria da AEITA, nos termos do capítulo III, Art. 16 e parágrafos,
do Estatuto Social, convoca os seus associados para a Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-se no dia 19 de outubro de 2013, Sábado, às 07h30 em
primeira convocação, com a presença de 10% dos sócios quites e às 08h30
em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, no
Auditório Francisco Lacaz Netto ITA/DCTA - São José dos Campos – SP,
com a seguinte Ordem do Dia: Apresentação das Contas da Atual Diretoria
biênio 2012/2013, Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio
2014/2015 e outros assuntos da associação.
Marcelo Dias Ferreira
Presidente da AEITA

Eleições da AEITA: confira calendário
Campanha para eleição e formação de chapas:
Inscrição das chapas:
Divulgação das Chapas de Programas:
Eleições:

16/03 a 30/06
01/07 a 10/08
15/08 a 30/09
01/10 a 19/10

AEITA+

Mais participação, inovação e transparência
Diretrizes & Objetivos
• Toda ação da AEITA deverá ser realizada dentro de projeto específico aprovado, com objetivos, recursos, cronograma e resultados bem definidos, de
acordo com estruturação AEITA, contido em um programa específico abrangendo outros projetos similares.
• Todo associado poderá propor suas ideias como projeto/programa, podendo
participar como coordenador ou executante ou agente (indicado pela diretoria para cuidar de recursos e padrões AEITA), desse projeto ou de outro, e
também como supervisor de programa.
• Os projetos terão a marca AEITA e poderão contar com a participação de
associados, alunos, professores do ITA e pessoal AEITA, bem como de empresas/instituições clientes e executoras, sendo seus recursos financeiros
oriundos preferencialmente de fontes externas à AEITA.
• Os projetos/programas serão aprovados/avaliados em reuniões de projeto
(em fevereiro, junho e outubro de cada ano), a partir de propostas/relatórios
de progresso disponibilizados antecipadamente, sempre tendo como referência inovações com benefícios para ITA, AEITA e empresas/instituições
selecionadas.
• Todos os projetos terão seu andamento disponibilizados "online" para que
todos interessados possam participar ou acompanhar.
Proposta inicial a ser aprovada na reunião de fevereiro de 2014
Programas/projetos inicialmente propostos
1 - Programa "Operação de Projetos AEITA"
a. Projeto "Estruturação de projetos"
b. Projeto "Networking de participantes"
2 - Programa "Eficácia gerencial"
a. Projeto "Curso online de liderança & inovação"
b. Projeto "Cooperativa para projetos"
c. Projeto "Modernização da administração AEITA"
3 - Programa "Cooptação de recursos"
a. Projeto "Banco de dados de iteanos"
b. Projeto "Captação de recursos externos"
4 - Programa "Solidariedade"
a. Projeto "Apoio aos iteanos"
b. Projeto "Apoio à sociedade"
5 - Programa "Articulação"
a. Projeto "Acordos de cooperação"
b. Projeto "Divulgação AEITA"
c. Projeto "Comunicação e Integração"
• Outros programas/projetos poderão ser propostos pelos associados, antecipadamente, para aprovação na reunião de fevereiro de 2014, abrangendo
por exemplo inovações (produtos, estudos, recomendações) nas áreas:
transporte, energia, educação, saúde, segurança, gestão, social/ cultural.
• Outros objetivos poderão ser sugeridos, para fazer parte de projetos/programas, contemplando continuidade e complementação de metas de gestões
anteriores, tais como:
— Lançamento de nova edição do livro Histórias para Contar .
— Continuação do FeedCenter.
— Incremento de programas sociais (Bolsa Aluno, Casa de Repouso Nosso
Lar etc).
— Incentivos das atividades culturais no Sábado das Origens.
— Estímulo à participação do ITEANO.
— Continuar a modernização Banco de Dados da AEITA.
— Incrementar a interação com o ITA.
— Participar ativamente na condução da FCMF.
— Continuidade na administração do Plano de Saúde UNIMED-AEITA.
— Fomentar a discussão e análise da viabilidade de criar uma cooperativa de
crédito para ITEANOS, buscando parceria com uma instituição financeira.
— Mediante interesse dos ITEANOS, realizar convênios com empresas em
geral de modo a obter descontos e vantagens para os ITEANOS em dia
com a anuidade da AEITA.
Jornal AEITA
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Minha despedida do Michal
A quinta-feira fora movimentada
com afazeres familiares. Não parei
no escritório e ainda saímos para almoçar na vizinhança, num restaurante
de quilo. No meio da tarde dou a primeira olhada à tela do micro. Aparece
uma série de mensagens referentes
ao faleci-mento do Prof. Michal.
Como? Ele estava ativo e sorridente, há um mês, na reunião de Planejamento Estratégico do ITA como
disse o Prof. Homero Maciel, do interior de Minas, pedindo para eu transmitir os pêsames aos familiares; ele
foi o diretor da Pós Graduação na
gestão do Michal.
Quase todos nossos colegas estavam confusos, cumprindo o doloroso
dever de comunicar o falecimento do
querido mestre, sem dar maiores explicações. Dois colegas deram textos de

sua rica vida profissional, quando para
retratá-lo se faria necessário um filme.
Foi a perda de um grande amigo. Superado o choque decidi ir ao enterro.
O cemitério enorme fica num fim
do mundo; tem que se ser judeu para
saber o caminho. Curioso que nas
muitas horas em que conversamos,
anos a fio, nunca falamos de nossas
origens judaicas comuns. Só dos
sobrenomes. E agora naquela triste
sexta-feira, pela primeira vez, nos encontrávamos sob o teto de uma sinagoga, cercados de iteanos por todos
os lados.
Eu paramentado para o frio, prometido pela previsão, apesar da esplêndida manhã de sol que levou, ao
otimismo, minha cara metade. Além
de bem agasalhado, preparei-me
para ficar de pé e andar uma distân-

cia mais longa, usando bengala que
é mais decorativa que útil na minha
vida. Era o iteano decano presente
e a bengala ia bem com o status.
Durante o enterro a temperatura despencou e uma hora mais tarde chuva
encerrando o triste dia.
Encontro a turma 69 em peso ,
mais professores e alguns alunos
de outras turmas, como o genial
Esmanhoto, da turma 65, que recebeu seu diploma em 2005 das mãos
do Michal na memorável cerimônia
quando finalmente se desfez um tabu
e a prepotência que cassou a diplomação de colegas já formados, com
todas provas feitas.
Esmanhoto, após uma brilhante
carreira de desintoxicação, no teatro em Curitiba, foi convidado pela
Promon, um centro de excelência

da engenharia nacional; passados
uns anos já atua como diretor (sem
ter diploma para mostrar) e em 2005
profere o seu discurso antológico no
ITA em nome da sua “turma de desligados religados”, e declara, com
fino humor, estar desorientado se
agora, de diploma na mão, deveria
iniciar sua carreira de engenheiro ou
se aposentar, já que decorreram 40
anos da sua formatura virtual.
Num velório sem flores, pois a tradição judaica não aceita que se mate
flores para homena-gear um morto, o
caixão estava fechado, pois na mesma
tradição milenar judaica se deseja que
o falecido seja relembrado pelos seus
traços em vida, assim como eu sempre
me lembrarei do Michal sorrindo.
Pedro John (T59)

espaço FCMF

Parceria possibilita reforma de laboratórios
Laboratórios de Máquinas Hidráulicas e de Cavitação recuperaram suas capacidades iniciais,
ampliando as possibilidades de uso para a realização de pesquisas, de alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorandos
Os recursos aportados para essa
parceria proporcionaram a reforma
completa dos Laboratórios de Máquinas Hidráulicas e de Cavitação,
tendo sido recuperadas suas capacidades iniciais.
O Laboratório de Máquinas Hidráulicas do ITA é composto por
bombas axiais e centrífugas, turbinas
axiais e radiais, dispostas num ambiente propício ao uso como apoio
aos cursos de graduação do ITA.
Diversos circuitos hidráulicos
são montados para permitir os ensaios tanto das bombas como das
turbinas, a saber: 2 bombas centrífugas, uma turbina Pelton, uma tur-
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bina Kaplan, uma turbina Francis. As
bombas são acionadas por motores
elétricos assíncronos; as turbinas
estão acopladas a freios tipo Prony
ou Foucault (para ensaio de cavitação em turbina axial). A turbina
Francis, aciona um gerador elétrico
para simular uma pequena instalação
de geração de energia elétrica, com
possibilidade de fornecer potência
elétrica à rede do Laboratório, através de dispositivos eletrônicos de
sincronização.
Sua operação está ligada diretamente ao curso de Máquinas de Fluxo, que é oferecido aos alunos do segundo ano de Engenharia Mecânica

do ITA. O Laboratório também é utilizado como apoio a outros cursos.
Está em curso a implantação de
um sistema automático de aquisição
e armazenamento de dados para a
realização dos ensaios assistidos por
computador.
Uma segunda instalação, denominada Laboratório de Cavitação
também faz parte do curso de Máquinas de Fluxo. Este é composto por
diversos circuitos hidráulicos nos
quais estão instaladas uma bomba
axial e uma turbina axial de carcaça
transparente, para permitir a observação de fenômenos de cavitação.
O Laboratório de Cavitação per-

mite ensaios com pressões aumentadas ou reduzidas, para favorecer
aparecimento ou o desaparecimento
de fenômenos de cavitação. Assim é
possível a realização de ensaios em
circuito aberto ou fechado.
Com a reforma dos Laboratórios,
seu efetivo funcionando correto e
com um sistema de aquisição automático de dados abrem-se diversas
possibilidades de uso dos mesmos
para a realização de pesquisas, que
envolvem também alunos de mestrado, de doutorado e pós-doutorandos.
As fotos dão ideia da concepção,
da distribuição das máquinas e dos
circuitos hidráulicos existentes.

Eventos

evento

É festa iteana!
Mais um Sábado das Origens está sendo preparado com muito carinho para toda a
comunidade. Este ano, haverá eleições para a Diretoria da AEITA (veja Edital na página 3).
A Assembleia também irá votar a criação da Regional Ceará da Associação (leia mais
na página 7).
Após a parte formal do tradicional encontro de iteanos de todas as gerações, todos
partirão para o abraço, no animado Churrasco! Muito mais do que um almoço de confraternização, o evento é uma oportunidade para rever amigos e trocar experiências
com turmas mais jovens e mais veteranas.
O churrasco traz também atrações para a ala feminina e para as crianças, com
muita diversão e atividades recreativas.
Participe! Informe-se sobre a programação no site da AEITA – www.aeita.com.br
Hotéis com desconto
Novotel
www.novotel.com
Valor: R$ 179,00 + 5% iss
Single ou Double
12 4009-7800
Email:
h0472-sb@accor.com.br

Travel Inn
www.travelinn.com.br
Valor: R$ 159,00 + 5% iss Single
R$ 189,00 + 5% iss Double
12 4009-7300 • 11 3822-6287
Email: centraldereservas@travelinn.com.br
recepção-spacevalley@travelinn.com.br

Nacional Inn
www.nacional-inn.com.br
Valor: R$ 148,00 + 5% iss Single
R$ 178,00 + 5%iss Double
12 3947-0000
Email:
reservas1@hotelnacionalsjc.com.br

entrevista

Experiência gratificante
No próximo Sábado das Origens será eleita uma nova Diretoria da AEITA para o biênio 2014-2015.
O atual presidente, Marcelo Dias Ferreira (T94), deixará o cargo após dois mandatos à frente da Associação.
Leia entrevista ao Jornal AEITA, em que destaca os pontos positivos e negativos de sua gestão, que considerou uma experiência gratificante.
Como foi a experiência de dirigir a AEITA por quatro anos?
Para mim foi uma experiência gratificante, prazerosa e, acima de tudo,
foi uma honra. Não levo ressentimentos, apenas boas recordações.
Destaque os três principais pontos positivos e os três principais
pontos negativos da sua gestão.
Pontos positivos – 1) Equacionamos a Unimed. Agora os problemas
são do dia a dia e ela proporciona
uma pequena receita para a AEITA,
além de um razoável serviço para os
associados. 2) Relacionamento com
os alunos. Ficou mais próximo e mais
organizado, embora ainda haja muito
a melhorar. 3) A reestruturação das
funções do escritório e o treinamento das nossas colaboradoras. Para
isso, contamos com a colaboração
do Barbalho (T79), que durante um
6
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ano passou um dia por
alavancar a sua carreira
semana no escritório,
ou empresa através de
ajudando-nos a mapear e
networking, não.
criar processos, além de
Que
orientações
desenvolver uma cultura
você passará para o seu
organizacional dentro do
sucessor?
escritório.
Nenhuma, deixo alPontos negativos – 1)
guns projetos em andaO banco de dados, que
mento que ele terá que
ainda não está online.
avaliar se prosseguirão
2) O baixo nível de enou não. Entre eles a puMarcelo Dias Ferreira (T94)
volvimento nas decisões
blicação do segundo voestratégicas relativas ao
lume do livro Historias
ITA. 3) O Endowment, que ainda não para Contar, Amigos para Encontrar,
decolou.
o Banco de Dados online, e o EndoVocê recomendaria essa expe- wment.
riência de dirigir a AEITA a outros
Qual é o futuro da AEITA? Como
iteanos de sua geração? Por que?
você enxerga a Associação daqui a
Sim e não. Se você quer doar 10 anos?
trabalho sem receber nada em troca,
O futuro será aquele que os iteapenas a satisfação de tentar fazer anos quiserem. Eu gostaria de ver
algo pela AEITA, sim. Se você quer uma AEITA mais combativa, influen-

ciando nos rumos do ITA. Agora
estão todos preocupados com a duplicação do ITA, mas e depois, qual
o próximo passo? A AEITA seria, na
minha opinião, o lugar propício para
iniciarmos essas discussões.
O que você leva dessa experiência em termos de aprendizado?
Eu me diverti e aprendi muito, principalmente a ter paciência, a pensar
antes de responder a críticas, a ouvir.
Se um recém-formado te perguntasse por que vale a pena pagar a
anuidade da AEITA, ou seja, ser um
sócio ativo, o que você diria a ele?
A pergunta está errada, pagar a
anuidade não tem que valer a pena,
pagar anuidade é ajudar a manter a
única estrutura que cuida dos dados
de todos os graduados no ITA, que
mantém contatos entre a comunidade e a escola.

regionais

AEITA-CE quer cearenses de volta
Durante o Sábado das Origens,
será discutida e votada pela comunidade a criação oficial da Regional
Ceará. A iniciativa, coordenada pelos
colegas José Maria Cipriano Torres
(T04), Davis Ananian (T07) e Romulo Garcia (T96), tem como objetivos
principais reconduzir ao estado os
diversos cearenses que se formam
ano a ano pelo ITA (foram 165 aprovados somente nos últimos 5 anos)
e catalisar boas oportunidades profissionais e de negócio para os que
lá residem.
A motivação para regularizar o

grupo, que há vários anos se reúne sistematicamente em churrasco
com os bixos recém aprovados e
iteanos residentes no estado, foi
a presença, este ano, do reitor
do ITA, Carlos Américo Pacheco
(T79). “Decidimos nos reunir com
mais frequência e, desses encontros mensais (toda primeira quinta-feira), surgiu a vontade de termos
maior representatividade no Ceará, dando opinião sobre assuntos
relevantes à região e organizando
mesas de debates”, explica Davis
Ananian (T07).

Encontros mensais motivaram oficialização da AEITA-CE

Para José Maria, a nova Regional irá fortalecer significativamente
a atuação da AEITA fora eixo Rio-São Paulo, em um estado do nordeste e que, atualmente, tem mais
peso nas aprovações nos vestibulares do ITA. Em relação à comunidade iteana, ele acredita que haverá
o fortalecimento do nome da escola
e de seus ex-alunos, por meio da
abertura de oportunidades no mercado local e interação com governantes, para melhoria das condições socioeconômicas do Ceará.
Atualmente, a Regional já está atu-

ando. Uma das iniciativas em curso é
o acompanhamento dos movimentos
da parceria do ITA com a Universidade Federal do Ceará, cujo objetivo
é criar massa crítica local, tanto de
discentes, quanto de docentes. “O ITA
também tem atuado fortemente com
a FIEC / SENAI e CNI para promover
o empreendedorismo da região e queremos apoiar a iniciativa”, completa.
“Acreditamos que, como engenheiros
formados em uma das melhores escolas do país, podemos dar um contribuição mais ativa, mais concreta
para a sociedade”.

Almoço Executivo com representantes da Intel Corporation, promovido em junho pela Regional

Conheça as metas da Regional
• Criação do portal AEITA-CE, com a disponibilização dos perfis de cada um dos associados (exemplo: www.aeita-ce.org.br/profile/NomedoIteano).
Nesse perfil, o associado poderá exibir seu currículo, postar artigos ou dar publicidade a trabalhos realizados. Serviços como Procure um iteano,
com filtros por turma e área de atuação, estarão disponíveis e poderão servir de referência para empresas e headhunters;
• Distribuição para o associado de 100 cartões de visita por ano personalizados e identificados com o logo da AEITA-CE;
• Realização de eventos diversos (almoços executivos, seminários, palestras, etc), destacando-se entre eles como os iteanos pensam o Ceará. Essas
atividades pretendem reunir nomes de destaque do setor público e privado em debates de propostas para o desenvolvimento do estado;
• Estabelecimento de convênios com consultorias de Recursos Humanos, visando a prospectar oportunidades profissionais para iteanos que aqui
residem;
• Estabelecimento de parcerias com empresas da região para a realização de Summer Jobs, visando a criar oportunidades profissionais para os recém-egressos do ITA.

Onde anda você?
Ajude a AEITA a atualizar o seu Banco de Dados. Veja relação parcial de colegas que deixaram de atualizar seus dados na Associação. Se você tem informação
sobre eles, por favor, envie para secretaria@aeita.com.br
Turma 68
Alberto Saliby
Carlos Felicio Afonso
Fernando Toshinori Sakane
Flavio Benjamin Salem
Jose Roberto Bianchi
Manoel Lage Pinheiro Da Silva
Paulo Fernando Ribeiro Alfena
Plinio Gomes Junior
Wilson Piazza Branco
Turma 69
Antonio Bedran Jose Bechara Filho
Aroldo Cortez Jimenez
Cyro Boaretti
Elton Guimaraes Da Cunha Cruz
Joao Fernando Ata De O. Pantoja
Jose Ernani Brusaca Almeida
Koju Tomiyoshi
Paulo Cesar Covett
Sebastiao Antonio De Padua
Shozo Shibuya
Tomasz Lenartowicz
Walter Beltri
Turma 70
Adalberto Lovato
Ari Meirelles Duarte
Eurico De Oliveira Dias Filho
Flavio Roberto Dias Velasco
Francisco Amaro Bezerra
Ivan Kiyanitza

Joao Jose Diniz De Carvalho
Jose Alberto Mirabile
Jose Aparecido Paulucci
Jose Araujo De Castro
Luiz Duarte
Mario Felix De Oliveira
Roberto Florez Da Silveira
Wilson Guerreiro Pinheiro
Turma 71
Antonio Cesar Camargo Motta
Antonio Correa Bosco
Carlos Julio Da Silveira Peixoto
Estefaneo Paiffer
Francisco Eustaquio Chaves Mendes
Frederico Feijo De Sa
Jesus Torrente Crespo
Jose Afonso Dell Agnolo
Koichi Honda
Lauro Henrique De C.Monteiro Silva
Luiz Carlos Doubek Dal Col
Marcos Correa Vieira
Nelson De Souza Taveira
Nilson Xavier Soares
Ruy Madueno Silva
Ruy Wagner Matthiesen
Tarcisio De Melo Garcia
William Tsutomu Koga
Turma 76
Antonio Fausto Sobral
Edson Neno Cecilio

Enrique Salvatierra Franco
Felipe De Nazareth Correia Serra
Fernando Garcia
Fernando Jungers Flesch
Hely Ricardo Costa Savio
Henrique Austregesilo Filho
Hugo Cardoso Da Silva Junior
Joao Aristeu De Freitas Souza
Jorge Frederico Vetterle
Jose Simoes Berthoud
Leonardo Dantas Guedes
Luiz Geraldo Pivotto
Marcos Tadeu Tavares Pacheco
Mauricio Rocha
Octavio Bugallo Verazain
Pedro Paglione
Rafael Pabon Ortuno
Roberto Noronha Santos
Sidney Suarez
Ulysses Alberto Flores Campolina
Yoshiaki Yamamura
Turma 77
Carlos Odwaldo Borges Bueno Neto
Carlos Roberto De Souza
Cesar Tadeu De Miranda
Edgardo Gerck De Coutinho Gomes
Edson Luiz Zaparoli
Eliezer Moura Bello
Estevao Ghizoni Filho
Hugo Alfredo Quintero Machado

Humberto Fabri Abrahao
Julio Cesar Lima Cruz
Luis Otavio Araujo De Almeida
Luiz Rogerio De Camargo
Mario Toshikazu Turu
Mauricio Fabbri
Michel Maria Klinkers
Nelson Vitale Pazzini
Paulo Jose Pinheiro
Pu Ko Fei
Roberto Delanese
Roberto Sugaya
Rodrigo De Paulo De La Fuente
Teizo Shiokawa
Wagner Jose Moioli
Turma 78
Adolfo Tadaiuki Shiba
Antonio Miguel Rocha Ornelas
Carlos Aguilar Junior
Edgard Pinto Ferreira Filho
Eduardo Balster Martins
Eduardo Mancuzo
Fernando Lopes De Abreu
Flavio Henrique Silva Campos
Francisco Antonio Silva De Oliveira
Gilberto Tadeu Canteiro Baroni
Haroldo Rolim Costa Lima Junior
Higino Cesar Moreira Enciso
Irio Adami
Jose Manoel A. Paula Pessoa

Jose Renato Oliveira
Jose Roberto Rodrigues Alves
Julian Jaime Cervantes
Kevin Theodore Fitzgibbon
Milton De Souza Sanches
Nelson Ithiro Tanaka
Nelson Miguel Marino Junior
Roberto Junhitiro Nagamori
Roberto Pereira Caldas
Victor Gimenez Bignon
Turma 79
Angelo Rubens Procaccia
Antonio Lopes Filho
Aparecido Jose Orlando
Carlos Alberto De Araujo
Claudemir Marcos Da Silva
Durval Henriques Da Silva Filho
Edgard Cavalheiro
Elcio Pasqualucci
Francisco Das Chagas S. Carvalho
Helio Tomio Murakami
Hudson Benedito Ribas
Joao Alberto Atagiba Costa
Joao Antonio De Moraes
Jose De Guadelupe L. Da Silva
Jose Edilberto Loureiro De Oliveira
Kostas Dzenkauskas
Manoel Leite Filho
Manuel Ayres Junior
Marcos Luiz Pereira

Nei Cardoso Cardenuto
Paolo Pio Gabriele Camilli
Paulo Jiniche Komatsu
Paulo Pereira Lalli
Paulo Roberto De Oliveira Ruy
Roberio Dias Pereira Brandao
Sergio Da Silva Cunha
Shirley Da Silva
Victor Augusto Lampert
Turma 80
Alan Tavares De Souza
Antonio Rogerio Prattes Salvador
Carlos Antonio De M.Kasemodel
Carlos Augusto Teixeira De Moura
Carlos Eduardo Vilela Gentil
Celso Viegas Portasio
Dajad Carlos Dakessian
Eduardo Bomeisel
Everton Guilhao De Paula
Fernando Carlos De Souza Granziera
Fernando Lopes Wiedemann
Francisco Jose Chamixaes Cavalcanti
Joel Muniz Bezerra
Jose Augusto De Aquino
Juliao Jinihi Sato
Kiyoshi Kazawa
Kunio Oyama

Continua
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responsabilidade social

Ajude o Bolsa Aluno e o Aerodesign
A AEITA está direcionando os recursos de seu Fundo AEITA de Apoio (FADA) para dois projetos que
considera prioritários: o Bolsa Aluno e o Aerodesign. Conheça essas iniciativas e saiba como ajudar.

Bolsa Aluno
Em julho de 2012, a AEITA, a DIVAL e o
NUSESO/GIASJ (Núcleo de Serviço Social)
firmaram parceria para viabilizar a concessão
de Bolsa Aluno aos estudantes do ITA em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa
tomou corpo a partir da percepção da DIVAL
de que as dificuldades financeiras estariam
interferindo negativamente no aproveitamento de alguns alunos ou mesmo na sua
convivência com os colegas. Houve casos
de pedido de desligamento – não concretizados – por problemas de integração ao grupo,
claramente motivados por impossibilidade de
acompanhar o estilo de vida dos demais.
Como primeiro passo, o NUSESO realizou
um mapeamento com 121 alunos da T15 do
ITA, por meio da análise de ficha social individual. O trabalho foi coordenado por Aline
Alves Marcheto, assistente social-chefe do
núcleo, com a ajuda de Marília Goulart, estagiária em Serviço Social. Pela DIVAL, coordenam a iniciativa da parceria a chefe da Divisão,
Silvia Matravolgyi Damião, a professora Cristiane Pessoa da Cunha Lacaz e a psicóloga

Denise Stefanoni Combinato. A partir desse
levantamento e de outras informações obtidas junto à DIVAL, a AEITA iniciou em agosto
o pagamento de Bolsa Aluno a 12 estudantes.
A concessão vigorou até dezembro de 2012.
Graças à colaboração da comunidade
iteana, em 2013 o programa Bolsa Aluno
pode continuar, atendendo a 17 alunos com
uma ajuda de custo de R$ 200 mensais, de
março a dezembro.
Em maio, a Associação Acadêmica Santos Dumont (AASD) passou a colaborar com
o Bolsa Aluno, depositando na conta da AEITA (via FADA) R$ 3.400 nos meses de maio,
junho, julho e agosto. O valor corresponde ao
pagamento de R$ 200 adicionais para os 17
bolsistas selecionados pela DIVAL.
Os bolsistas foram selecionados a partir de avaliação da situação dos estudantes
que pleitearam o benefício, feita pelo NUSESO/GIASJ (Núcleo de Serviço Social) do
DCTA. A bolsa foi concedida àqueles que
declararam não possuir nenhum tipo de
renda para se manter no ITA.

Aerodesign
O Aerodesign é uma iniciativa tradicional dos alunos do ITA, que tem projetado o
nome da escola em níveis nacional e internacional. Por isso, a importância de receberem o apoio da comunidade iteana.
Em 2013 o Aerodesign ITA vem com
duas equipes para a competição: a Equipe
Leviatã, categoria Advanced, e a Equipe
Feng, categoria Micro. Bem que gostaría-

mos, mas não foi possível formar efetivo
para participar da categoria Regular. Isso
porque, em 2013, nosso objetivo é participar, acima de tudo, com qualidade. Leia
na pág. 9 o artigo "Aerodesign ITA - Técnicos competentes, cidadãos conscientes",
do Carlos Monteiro (T13) e ajude a AEITA a
alavancar esta importante iniciativa para o
ITA e os iteanos.

Como ajudar
O Fundo AEITA de Apoio (FADA) é o órgão oficial da Associação para captação de recursos, visando apoiar projetos dos
alunos e ex-alunos. Tem como objetivo proporcionar um canal
de doações voluntárias de iteanos ou outros parceiros, para:
1. Iniciativas dos Alunos do ITA - Instituto Tecnológico de Aeronáutica: CASD Vestibulares, CASDinho, CASSIS, AASD,
RedeCASD, Atlética, etc;
2. Competições nacionais e internacionais que ressaltem a
competência dos alunos do ITA: Baja, Aerodesign, Olimpíada Internacional de Matemática, Maratona de Programação, Competição de Robôs, etc;
3. Alunos do ITA comprovadamente sem recursos financeiros
para seu sustento e sem condições de buscar fontes de
renda;
4. A construção e operação da Casa de Repouso Nosso Lar,
que servirá eventualmente para cuidar de iteanos idosos
com dificuldades financeiras e de saúde física e mental;
5. Outras ações ou projetos que sejam criados, mantidos ou
apoiados pela AEITA.
DOAÇÕES
As doações são feitas numa conta corrente separada da
movimentação financeira da AEITA – Associação dos Engenheiros do ITA: Banco Santander (033) Agência: 3845 Conta
Corrente: 13-000007-9 CNPJ 53.318.408/0001-72 ou via Cartão de Crédito VISA
CONTROLE
O controle das doações e sua destinação é feito pela secretaria da Associação, em planilhas, onde constam a identificação dos doadores, dos projetos ou indivíduos beneficiados
e em planilha separada o saldo existente em cada rubrica. Já a
prestação de contas dos resultados da doação é ser feita pelo
beneficiado diretamente ao doador

Onde anda você?
Luiz Antonio Bastos Bernardes
Luiz Carlos Jacobucci
Luiz Fernando Dias De Freitas
Mario Malagodi Neto
Paulo Garcia Soares
Paulo Szewierenko
Reinaldo Araujo Andrade
Ricardo Goncalves Patricio
Ricardo Yoshiro Iguchi
Ronaldo Pinto De Oliveira Junior
Rubens Norio Suzuki
Sten Paulo Lundberg
Turma 81
Antonio Jose Rocha De Almeida
Augusto Magno Caldeira De Abreu
Carlos Alberto Hirata
Danilo Maciel Barquete
Edgar Toshiro Yano
Eimar Martins
Elio Toshiyuki Fukushima
Flavio Betti
Flavio Simoes Oquendo
Helio Simao Junior
Jackson Ricardo Gomes
Jaroslav Boubin Filho
Jorge Ramos De Oliveira Junior
Jose Carlos Barone
Jose Lacerda Gomes
Luiz Antonio Souza Ribeiro
Luiz Augusto Muller Pereira
Luiz Gonzaga Rios Filho
Luiz Gustavo Da Silva Roessler
Luiz Sergio Heinzelmann
Luiz Takahiko Koike
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Marco Hygino Dos S. Carmignani
Marcos Langeani
Mauricio Carvalho D'amico
Mozart Mascarenhas Alemao
Nelson Nicola Saba
Ricardo Alejandro Yague
Roberto Herold Alvarenga
Ruy Eugenio Perle Barancoski
Samir Jorge Abrahao
Santiago Magalhaes Nunes Da Silva
Sergio Ferreira Dias
Wilson Ferreira De Almeida
Yatyr Gasparini
Turma 82
Carlos Guerra De Almeida Gomes
Clovis Augusto Eca Ferreira
Jose Cledi Lima Figueiredo
Jose Luis Andrade
Kenichi Yanagida Lee
Marcelo Bortman
Marcio Ricardo Golfe Andreazzi
Mauricio Fantinato
Mauro Cesar De Andrade
Nei Alves Barreto
Paulo Cesar De Souza Lucas
Paulo Roberto Neves Fernandes
Reinaldo Alvarenga Bergamaschi
Robson Fernandes Ramos
Ruy Nobussuke Takahashi
Turma 83
Aecto Antonio De Campos Pinto
Alexandre Baule
Andre Cunha
Andre Soares Monat
nº 104

Anibal Malgueiro Moreira
Antonio Carlos De Souza
Aureo Verdi Garcia Leal
Celso Miranda Junior
Cesar De Souza Teixeira
Eduardo Falco Garcia
Eduardo Pereira Lalli
George Shingi Fujita
Germano Bayer Junior
Guy Cliquet Do Amaral Filho
Homero Aparecido Bosso
Joao Marcos Winand
Jose Carlos Fracalossi Brustoloni
Jose Roberto Gomes Zappa
Julio Gil Simoes Freire
Leninson Casconi Melzi
Luiz Antonio Langoni
Luiz Fernando Raminelli
Marco Antonio Couto do Nascimento
Marco Antonio De Oliveira Lopes
Mauricio Garcia Chiarello
Mauricio Rodrigues Aveiro
Oswaldo Hideaki Kitahara
Rubens Hideo Kina
Rubens Leite Vilella
Samir Trad
Sandro Da Silva Fernandes
Silvio Brochado Ribeiro De Barros
Ulisses De Oliveira Bonasser
Wilson Franco Rocha Filho
Turma 84
Aeneas Serguei S. Zart Lima
Andre Cesar Da Silva
Antonio Marcos Costa Da Fonseca

Ari Takashi Sato
Benedito Paulo De Campos
Bento Silva De Mattos
Carlos Eduardo De Avila Duarte
Carlos Leal Feitosa
Carlos Yuji Sakuramoto
Cesar Turcato Jorge
Cid Kuahara
Douglas Artur Pereira
Eduardo Buscarin Madaloso
Elyas Ferreira De Medeiros
Ernesto Almeida Renosto
Fabio Mauricio Carvalhosa De Mello
Francisco Vuihan Lo
George Eduardo Buckup Sulzbeck
Gerson Eduardo Mog
Glaucon Dias Pereira
Helio Maruiti
Jesus Nieto Sanjurjo
Jose Da Silva Ribeiro
Luis Eduardo Rodrigues De Carvalho
Luiz Fernando Stein Wetzel
Mario Sergio Corbelli
Mauro De Carvalho Salles
Milton De Souza Carvalho
Paolo Romiti
Paulo Jorge De Medeiros Vieira
Pedro Martins Da Silva
Reinaldo Tibechrani Salgado
Renato Paes De Barros Castanho
Savio
Roberto Massao Chinen
Roberto Novaes Hering
Roberto Sung

Ronaldo Yuan
Rubens Muracami
Saulo David
Vartivar Santurian Neto
Walter De Moura
Turma 85
Alceu Mario De Souza Cardozo
Alexandre Soares Quirino Da Silva
Alexandre Villaca Garcia De
Figueiredo
Alvaro Alexandre Pedreira Boechat
Antonio Caldas Neto
Antonio Carlos De Almeida Lopes
Breno Moura Castro
Carlos Yoshitomo Kuwaki
Claudio De Jesus Torres
Claudio Neves Borges Fortes
Fernando Jose Goulart Souza
Flavio Jose Garzeri
Geraldo Pedroso Filho
Gustavo De Carvalho Reis
Jadir Nogueira Goncalves
Joao Luiz De Paiva Martins
Jonas Guimaraes Ferreira
Jorge Luiz Cerqueira Fernandes
Luiz Eduardo Ritzmann
Luiz Manoel Alves Dos Santos
Mauricio Manoel Ribeiro Dos Santos
Maury Goncalves Rodrigues De Lima
Paulo Roberto Mioto
Paulo Rogerio Mendonca Schiphorst
Pedro Sergio De Souza
Regis Martins Rodrigues
Renato Barrios Junior

Ricardo Kosaka Ignacio
Rubens Massao Kawahara
Yassuo Yamamoto
Turma 86
Aldo Augusto Bergamasco
Andre De Souza Mello Valente
Antonio Carlos Ponce Alonso
Antonio Jose Vitorio Domiciano
Ariel Hugo Gago Sacchi
Arnaldo Gammal
Daniel Levi De Figueiredo Rodrigues
Eduardo Correa Borges
Ersio Jose Della Libera Junior
Felipe Benech Mendoza
Flavio Mendes Neto
Francisco Luiz Rocha Pimentel
Helio De Sousa Teixeira Junior
Henrique Prado Bonorino
Jarbas Melo De Cerqueira
Joao Francisco Da Silveira Neto
Joao Vicente Volcov Rimoli
Jose Floriano Niederauer Xavier
Juan Bautista Villa Wanderley
Julio Hideo Shidara
Lincoln Sampaio Lobo
Marcel Antoine Becker
Marco Antonio De Miranda Carvalho
Marcos Garavini Siffert
Paulo Maiwald Castello Da Costa
Reubens Leda De Barros Ferraz

Continua
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Técnicos competentes, cidadãos conscientes
Em 2013 o Aerodesign ITA
vem com duas equipes para a
competição: a Equipe Leviatã,
categoria Advanced, e a Equipe
Feng, categoria Micro. Bem que
gostaríamos, mas não foi possível formar efetivo para participar
da categoria Regular. Isso porque,
em 2013, nosso objetivo é participar, acima de tudo, com qualidade.
E qualidade implica em, primeiramente, dimensionar sua equipe para
que ela seja capaz de cumprir sua
missão adequadamente. Recorrendo
à sabedoria “dar um passo para trás
para conseguir dar dois para frente”
optamos por esse ano competir com
apenas duas equipes, para evitar sobrecarregar os membros. O que, nos
mostraram os anos anteriores, é receita para desmotivação e fracasso.
E ficamos felizes em informar
aos nossos excelsos veteranos que
a coisa parece estar dando certo! A
equipe Feng, constituída de 8 bixos
da pior espécie (T17) e um chacal
(T16), encarou a missão de, sem
veteranos na equipe, construir uma
aeronave da classe micro. E não só
eles conseguiram projetar como já
tem aeronaves voando. O primeiro
protótipo já foi testado e validou a
aerodinâmica, atingindo o MTOW
desejado. O segundo protótipo vem
para validar a estrutura das aeronaves de competição.
A formação da equipe Feng exclusivamente por iniciantes se deve
ao fato de que, originalmente, o plano era competir apenas com a equipe
Leviatã. A turma 17, contudo, superou as expectativas dos veteranos e,
aos invés dos apenas 4 bixos que
costumam entrar para o aerodesign,
foram 12 que vieram, possibilitando
assim efetivo para a formação de
uma segunda equipe de projeto.
Com uma Feng formada só por
bixos então, a Leviatã foi formada
por 13 veteranos, unindo suas experiências e conhecimentos para

apenas de suprimento das necessidades de material para construir
as aeronaves de 2013, mas também para reestruturação de nossa
oficina e da nossa sala de projetos
e reuniões.
Nossas necessidades são de
diversos âmbitos, mas as reduzimos aqui em 6 campos:
Equipe Feng 2013 comemorando sua primeira aeronave pronta para ensaio em voo

formar uma das equipes do ITA mais
sólidas dos últimos anos. Sendo
uma aeronave bem maior, ainda não
terminamos a construção. Mas estamos dentro dos prazos da SAE e
do nosso cronograma interno. Com
quase todas as peças em usinagem,
o Leviatã está quase pronto para ser
montado e voar ainda no primeiro
semestre de 2013.
Nossos esforços são para que o
Aerodesign ITA se torne não apenas
melhor, mas sim o melhor. Nós temos os melhores recursos humanos,
e estamos trabalhando na melhoria
da nossa organização. Mas para sermos os melhores e depois - e mais
difícil ainda - continuarmos a sermos
os melhores nós precisamos também das melhores ferramentas, da
melhor infraestrutura, das melhores
peças e dos melhores materiais.
Pedimos então a ajuda dos nossos veteranos para angariarmos
recursos para um orçamento não

• Materiais: madeira, fibra de carbono , colas, filmes adesivos e tudo
que compõe a estrutura da aeronave.
• Componentes: aviônica, motores,
hélices e etc. Todo tipo de item que
precisa ser embarcado na aeronave para que esta possa operar.
• Equipamentos: furadeira, brocas,
chaves, aquecedor de vela, rádio,
computador, paquímetros e etc.
Todos os instrumentos externos à
aeronave que nos permitem construí-la e operá-la.
• Infraestrutura: mesas, cadeiras,
quadros, armários e etc. Todos os
itens que ambientam a oficina e o
laboratório para que este possa receber os equipamentos e as equipes de construção.
• Contrapartidas: itens para a exigências de patrocinadores, tais como
cartazes, camisas e adesivos.
• Serviços: itens diversos como impressão de panfletos e envio de
materiais através dos correios,
corte a laser e etc.

Com a ajuda da AEITA parte dessa reestruturação já é verdade! Temos
novas mesas para trabalhar e armários para acondicionar bem nossas
ferramentas, algumas delas também
adquiridas com verba da AEITA! Além
disso, queremos reformar nossa sala
no H8, para transformar o que outrora
era uma oficina, agora pequena para a
maior quantidade de equipes, em uma
sala de reuniões e estudos.
Contamos então com a colaboração da comunidade iteana para que
possamos ter um aerodesign de ponta.
Os valores da tabela são referência, se,
ao invés do dinheiro, para você é mais
fácil nos dar ferramentas, EPI’s, um retroprojetor ou outros diretamente por
favor, entre em contato com a AEITA!
Acima de tudo, nós temos orgulho em saber que ajudamos o ITA a
continuar formando técnicos competentes, cidadãos conscientes.
Carlos Monteiro (T13)
Área

Orçamento

Materiais

R$ 12.500,00

Componentes

R$ 7.500,00

Serviços

R$ 5.000,00

Contrapartidas

R$ 3.500,00

Equipamentos

R$ 10.000,00

Infraestrutura

R$ 6.500,00

Fôlego para começar 2014

R$ 5.000,00

Orçamento Total: R$ 50.000,00

Novas mesas e armários para trabalharmos!

Fonte: Carlos Monteiro (T13)

Sala do Aerodesign no H8

Onde anda você?
Ricardo Antonio De Sa Earp
Ricardo Rafael Rocco
Ricardo Teixeira De Carvalho
Ulisses Cortes Oliveira
Turma 87
Alberto Alves De Carvalho Junior
Alberto Costa Sousa Camoes
Alexandre Nakamura
Antonio Alberto De Souza Dos
Santos
Antonio Augusto De Cintra Batista
Ariosto Bretanha Jorge
Armando Piazza Junior
Bartos Cvintal Wykrota
Carlos Eduardo Jeronymo
Eliezer De Freitas Cabral
Frederico Augusto Gomes De Alencar
Gustavo Adolfo Gomes Zevallos
Joao Paulo Furlan
Jorge Luiz Cataldo Falbo Santo
Jose Augusto Gomes Leal Filho
Jose Rubens Spada Junior

Jose Valber Costa Cavalcante
Jose Vicente Friguglietti
Luis Alberto Meneses
Luis Enrique Seoane Viola
Luis Henrique Teixeira Ruiz
Luiz Tadeu Salazar Queiroz
Marcio Jansen Cavalcanti
Marco Antonio Melo Haenisch
Marcos Vinicio Taccolini
Michel Piestun
Ney Diniz Bretas
Orestes Clifford Carvalho
Otavio Augusto De Azevedo Campos
Paul Gerhard Schulze
Raymundo De Sa Peixoto Junior
Renato Corsani
Sergio Henrique Da Silva Carneiro
Shigeji Kishi
Solon Pereira Filho
Tito Livio Boni
Winston Sheng Tin Liu

Turma 88
Adolpho Engels De Conti Bernardi
Alexandre Cesar Bastos De Carvalho
Alexandre Girardi
Andre Luiz Chiossi Forni
Andre Luiz Moura Dos Santos
Cesar Demetrio Dos Santos
Danilo Reis De Vasconcelos
Djalma Brighenti Junior
Edgard De Souza Lemos Junior
Edilberto De Freitas Peixoto
Fernando Assumpcao Silva Machado
Fernando Jose Soares Gomes
Fernando Musa
Fernando Rodrigues Teixeira Dias
Frederico Bucholz Maciel
Gilberto Jun Kuzuhara
Hamilton Sergio Takata Sekino
Henrique Massanori Oka
Hugo Santana De Figueiredo Junior
Jackson Cesar Rolim Arruda
Jorge Shiguero Fujino

Jorge Susumo Seino
Julio Cesar Matos Ferreira
Luis Henrique Pinto Malizia Alves
Manoel Leite Carneiro Junior
Marcello Machado E Dias
Marcelo Naigeborin
Mario Igawa
Mauro Costa De Viveiros Filho
Otavio Farid Antonios El Khouri
Pasteur Ottoni De Miranda Junior
Paulo De Tarso Costa Souza
Pedro Paulo Aguiar De Souza Mintz
Pedro Seiti Endo
Reginaldo Julio Buium
Renato Bechelli
Renato Luiz Caruso
Rubens Dos Reis Cavalieri
Salvatore Palumbo
Valter De Assis Moreno Junior
Turma 89
Angelo Jose De Medeiros Baptista
Antonio Augusto Firmato Gloria

Carlos Yuji Misawa
Claudio Gomes
David Ambrozio De Oliveira
Denis Mota Noronha
Eduardo De Castro Faustino Coelho
Eduardo Hideaki Suzuki
Eduardo Iuji Kakihara
Eduardo Scherr Caldeira Takahashi
Eric Carvalhaes Da Costa E Silva
Guilherme Martins Agostinho
Joao Carlos Rodrigues
Jun Fujihara
Lauro Onoda
Luis Augusto Kadekaro
Luiz Alberto Moreira
Luiz Monteiro Da Franca Neto
Marcelo Moreira Evaristo Carlos
Ody Costa Ferreira Jr
Paulino Jose Netto
Paulo Cesar Marques Lopes
Paulo Roberto Siqueira Dos Santos
Rogerio Barbosa

Rogerio Simao
Sergio Ricardo Ribeiro Passos
Valter Antonio Silva
Yoshinori Kanno
Zabulon Dos Santos Nogueira Neto
Turma 90
Abilio Neves Garcia
Adilson Roberto De Marchi Toledo
Adriano De Conti Bernardi
Antonio Carlos Kiyoaki Ito
Carlos Henrique Ferrari
Carlos Mitsuo Miyasaki
Charles Rodrigues Valente
Claudio Ururahy Ribeiro
Daniel Martinazzo
Decio Orenga Tarallo
Edson Hajime Yoshimura
Fabio Avila De Castro
Flavio Sica De Campos
Francisco Kommisar Del Campo
Gerson Sussumu Jugue
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espaço alunos

Coluna do
Mais confiança nos alunos!
A Disciplina Consciente é, sem
dúvida, umas das maiores riquezas da
cultura iteana. Certamente, os seus pilares não são totalmente construídos
apenas aqui no ITA, mas oriundos de
todo um processo vivido de educação
– em outras palavras, “vêm de casa”.
Dessa forma, o papel principal do H8 e
das atividades de integração é enfatizar
a importância desse valor não apenas
na graduação, mas na vida: fazer o certo porque é certo.
De uma forma geral, é fácil observar os alunos exercendo a Disciplina
Consciente em diversas situações. No
que diz respeito às atividades acadêmicas, por sua vez, isso é ainda mais evidente: veem-se alunos virar as madrugadas durante dois, três ou mais dias
seguidos, sacrificando ao máximo seu

A vida no H8

lazer, conforto e até mesmo sua saúde
para cumprir as atividades propostas
na graduação, sendo que a prática de
atividades ilícitas (“colar” na prova, copiar o trabalho do colega...), as quais
poderiam facilitar bastante todo esse
trabalho, sequer passam pela cabeça
desses estudantes – evidenciando o
quão forte são as raízes da Disciplina
Consciente para nós, iteanos.
Infelizmente ocorrem várias situações em que esse esforço parece não
ser considerado pelo corpo docente
desta instituição. São comuns casos
em que alunos precisam fazer provas
fora do horário e, quando pedem autorização do professor, este age de forma
totalmente inflexível, como se não se
importasse. Pode-se citar ainda outros
problemas como correção “binária” ou

“obscura”, curto prazo para entrega de
trabalhos, dentre outros. Embora essas
atitudes não possam ser generalizadas
para todos os professores, era de se
esperar, contudo, que eles depositassem mais confiança em nós. Por que
podemos fazer provas sem que o professor esteja presente em sala mas não
é possível permitir que um aluno, quando necessário, faça a prova em outro
horário?
Não é que estejamos querendo
tudo isso como recompensa pela DC.
Afinal, como foi dito acima, praticamo-la simplesmente porque é certo. Mas,
com certeza, depositar mais confiança
nos alunos faria do ITA um lugar bem
melhor.
Fabrício Cândido de Almeida, AER 15

Temos que encarar nossas escolhas
Desde pequenos nos perguntam:
“O que você vai ser quando crescer?”.
Por sermos crianças respondemos
a primeira coisa nos vem à cabeça, sem
muito compromisso com nada. Tudo faz
parte de uma brincadeira, na verdade.
“Quero ser um astronauta”. “Vou ser um
médico.” “Quero ser que nem o Goku...”.
Contudo, à medida que o tempo
passa, a responsabilidade tende a aumentar e com ela o nosso poder de escolha. Pronto... Essa é a palavra-chave
da vida. Essas sete letras mudam nossas vidas literalmente, para o bem, ou
para o mal.
Nos primeiros 15 anos de nossas
vidas, vivemos uma vida sem muitas
escolhas. Normalmente, estudamos
porque nossos pais nos disseram que
isso iria garantir nosso futuro. E aceitamos isso. De fato, é uma justificativa
plausível. Mas que futuro é esse? Queremos mesmo esse futuro?
A partir desse momento começamos a nos questionar sobre tudo. A
dúvida se torna algo constante no nos-

so cotidiano, principalmente na temida
época do vestibular: a nossa primeira
grande escolha. “O que quero fazer a
partir de agora? Não posso mais me
esconder nessa bolha”. Realmente, decidir sobre algo que vai nos definir nas
próximas décadas não é nada fácil. Mas
temos que tomar essa decisão. Como?
Seguindo o que julgamos ser melhor
para nós. Assim, escolhemos o Instituto Tecnológico de Aeronáutica.
No primeiro ano, chegamos aqui
sem saber o que encontraríamos ou o
que faríamos ao certo nessa instituição.
Mas queríamos estar aqui, por algum
motivo. Nossas escolhas nos trouxeram para cá. Nós tínhamos um objetivo
inicial e apesar da certeza de que ele
tinha sido alcançado, pairava a incerteza sobre como seria dali para frente.
No quinto ano, o iteano imagina que
está prestes a deixar aquele mundo de
incertezas para trás, mas percebe que
está enganado quando se depara com
as indecisões e as escolhas sobre o
mercado de trabalho.

Parece que tudo vai ficando mais
complicado. Quero ser engenheiro,
consultor, pesquisador, bancário, empreendedor, militar...? Voltamos a ser
crianças novamente. Só que o negócio
é sério agora... Seriíssimo. O caminho
que temos pela frente é enorme, assim
como o número de escolhas que temos
que fazer durante o trajeto. O que fazer
então?
O fato é que não podemos fugir das
nossas escolhas. Temos de encará-las.
No entanto, não pensemos que elas nos
definem. Somos aquilo que aprendemos delas, boas ou não, e o que fazemos para sermos melhores a cada dia.
Basta termos algum objetivo em mente
e nos esforçarmos pra alcançá-lo, que,
mesmo não sendo do jeito que queríamos exatamente, ainda assim vai valer
a pena.
Bráulio Henrique Orion
Uchoa Velosos Pinto
Reilton Bernardes dos Santos Coutinho
Talles de Oliveira Faria

A distância de casa, se aliada a dificuldades financeiras, pode dificultar bastante a
vida no H8. Por isso a grande importância
de programas como a bolsa da AEITA e da
AASD. Atitudes como essas permitem que os
alunos que normalmente não teriam condições ou que teriam de sacrificar boa parte de
seu tempo livre em plantões e aulas particulares possam conseguir algum dinheiro extra
para poder investir em seu conforto e lazer.
O fator qualidade de vida influencia diretamente no desempenho acadêmico do
aluno. Ter dinheiro para comprar a passagem para a semaninha, poder comprar uma
cama melhor ou mesmo para sair aos finais
de semana, por exemplo, podem melhorar
bastante o ânimo e disposição para se envolver em projetos tanto acadêmicos como nas
diversas iniciativas existentes no H8. Essas
iniciativas são formadas por pessoas interessadas em construir protótipos, dar aulas
para alunos carentes, ou mesmo estimular a
prática de esportes, complementando assim
nossa formação como indivíduos.
Como nossas vidas se passam no H8,
nossa qualidade de vida torna-se intimamente ligada à infraestrutura desse lugar. O bloco
A e parte do bloco B recentemente passaram
por reformas, porém bloco C ainda está conforme engenheiros formados há anos pelo
ITA conheciam, em estado precário para os
dias atuais. Apesar de ter ficado por muito
tempo parada, a reforma do restante do B foi
retomada e esperamos que termine logo.
Nos apartamentos do bloco C não há uma
divisão entre cozinha e banheiro, para ser eufêmico, pois, na realidade, não há cozinha. Usamos uma das duas pias do banheiro para lavar
as louças e, também, para eventuais empreitadas na área da culinária. Em muitos dos quartos, local de descanso e estudo, as prateleiras
e os armários são atacados por cupins. Outro
grande problema são os constantes roubos de
bicicleta, o que coloca em dúvida a segurança
do H8.
Renan Pablo Rodrigues da Cruz
Pedro Ricardo Pereira Távora
Igor Ken Tabuti

A Dutra parou!
Dessa vez não foi por causa dos alunos do ITA, como já aconteceu tempos
atrás. Na quinta-feira do dia 20 de junho
a rodovia foi interditada naquilo que seria
o clímax de uma manifestação com cerca
de 20 mil pessoas mobilizadas contra a
grande inércia da corrupção e da injustiça,
dentre elas algumas dezenas de iteanos.
Mesmo sendo a famigerada oitava semana do bimestre, estavam lá, vivendo e
aprendendo com este momento histórico
para o Brasil. Mas o que esse momento
deve inspirar nos alunos da nossa escola?
Se por um lado pairavam dúvidas na
mente dos manifestantes como: “O que
iria acontecer dali em diante?”, “O que iria
mudar?”, “Quem iria pagar?”. Imagine na
cabeça dos iteanos que estavam em plena
época de provas. No entanto, o interessante desses momentos não é a incerteza
com o que há de vir, mas a certeza de que
aquilo que parecia imutável está mudan10
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do, aquilo que era impossível tornou-se
possível.
Vivemos em uma comunidade permeada de pró-atividade e que tem seus momentos de manifestação como o evento
“Reinvenções do Iteano”, que abordou na
ultima edição o tema “Porque odiamos o
ITA?”. Em meio aos pontos pautados nos
debates, uma das retóricas mais inaceitáveis foi a de que os jovens realmente reclamam e estão aí pra reclamar. Será que
é isso mesmo? Será que os integrantes do
MPL, ponto de partida para a maior manifestação da história do país, saíram às
ruas apenas pelo ato de reclamar?
Ouvimos tantas reclamações dos colegas da nossa comunidade, que envolvem
a estrutura do nosso alojamento, a desmotivação e inflexibilidade dos professores, a carga densa das matérias e o quão
entediantes são algumas delas. Também
ouvimos o famoso “saia da sua zona de

conforto”, e muitos realmente saem, chegando a fazer coisas impressionantes e
que impactam a sociedade, mas as reclamações do início deste período continuam
na boca dos iteanos, até mesmo na boca
daqueles proativos que saíram da zona de
conforto e impactaram a sociedade.
Certamente o MPL não saiu às ruas
pelo simples ato de reclamar, pois a injustiça no transporte público era explícita, ainda mais em São José dos Campos,
onde a tarifa aumentou 17,86% de um ano
para o outro. Em nossa comunidade, os
problemas, acadêmicos ou não, que nos
incomodam são tão reais quanto o da tarifa de ônibus, não devemos nos contentar
em sermos taxados de “reclamões” diante
desta situação.
Temos exemplos de que mudanças
podem acontecer, como o de um trabalho
feito por alunos de uma das turmas do 2º
Fundamental em substituição ao exame

de fim de semestre de uma matéria. Nessa
mesma matéria também havia uma pontuação extra com base em tarefas desempenhadas por um aluno exemplar. Sendo
que o mais interessante é que essa pontuação vem de atividades como praticar
um esporte, fazer um curso de idiomas,
cumprir horas de estudo semanais, evitar
a prática do “viradão” e várias outras.
Ao perceber que o sistema não era tão
inflexível quanto pensavam, os brasileiros
saíram às ruas reivindicando mudanças
bem maiores que os vinte centavos. No
que diz respeito ao nosso instituto, fica
a pergunta: será que ele é tão inflexível
quanto pensamos? Podemos, inspirados
pelo momento que o país está vivendo,
nos mobilizar e sairmos pelas alas do
ITA, transformando reclamação em ação
e quebrar a inércia deste lugar, mostrando
que o imutável pode mudar e que o impossível pode acontecer.

ciência e tecnologia

Projeto VLS-1: IAE inicia carregamento
dos propulsores do VSISNAV
O projeto VLS-1 entrou em uma
importante fase para realização do voo
do VSISNAV em 2014. Foram iniciados
os procedimentos para se carregar
seus propulsores com combustível
sólido. Este trabalho é realizado na Usina Coronel Abner – UCA, que consiste
em uma área industrial modernamente
equipada, pertencente ao DCTA, distante 25 km do campus principal. A UCA
é o setor responsável pela fabricação
de propelentes sólidos compósitos,
fabricação e aplicação de proteções
térmicas flexíveis, preparação, carregamento e estocagem de motores.
A Usina Coronel Abner é um patrimônio importante do Programa Espacial Brasileiro. A capacidade que o
Brasil tem hoje em fabricar, processar,
carregar e utilizar motores foguetes de
alto desempenho é estratégica e deve
ser preservada. Como os demais setores, laboratórios e oficinas, a UCA
requer investimentos apropriados e
oportunos para que possamos sempre contar com sua pronta resposta às
nossas necessidades.

O carregamento é um procedimento complexo e envolve um alto grau
de padronização. O processo requer
equipamentos especiais e mão de obra
altamente especializada. Nos últimos
dois anos foram carregados 16 motores S30, 8 motores S31 e um motor
S40, totalizando-se aproximadamente
27 toneladas de propelente sólido. Até
dezembro de 2013 serão carregados
cinco motores S43 com propelente ativo, os quais irão compor o primeiro e
segundo estágios do VLS-1/VSISNAV.
Na sequência, os motores S40 e S44,
dos terceiro e quarto estágios, respectivamente, serão carregados com propelente inerte. Ao todo serão processadas, carregadas e curadas mais de 35
toneladas de combustível ativo, e cerca
de 6 toneladas de combustível inerte.
Antes de ser enviado à UCA, o
envelope motor deve ser produzido
dentro dos padrões de qualidade exigidos, seguindo-se a seguinte sequência: fabricação da chapa de aço 300M,
laminação, calandragem e soldagem
do cilindro, inspeções não destrutivas,

Trabalho é realizado na Usina Coronel Abner

tratamento térmico em forno especial,
ensaios hidráulicos, usinagem final e
aplicação de proteções térmicas internas. Após liberado pelo setor de garantia da qualidade do IAE, o motor segue
para carregamento. Na usina, realizam-se as seguintes tarefas: preparação da
superfície interna; preparação e fabricação de proteções térmicas flexíveis;
aplicação de adesivos e revestimento;
e posicionamento do cilindro na câmara de carregamento. Paralelamente, é
realizada a síntese de matérias primas
utilizadas no processamento do propelente sólido. O motor é então carregado e a cura do propelente é detalhadamente acompanhada. Finalmente,
faz-se o acabamento final e o motor é
devidamente armazenado.
O VSISNAV é um protótipo do VLS1 que será lançado a partir do Centro

de Lançamento de Alcântara - CLA em
2014, com os objetivos principais de
qualificar em voo: o SISNAV, sistema
inercial autônomo que será o componente de navegação primário nos
próximos veículos lançadores; sistema
de separação do primeiro e segundo
estágios; soluções de amortecimento
das redes pirotécnicas; terminação de
voo; estabilidade de queima dos motores S-43, sob aceleração; e aquisição
dos dados de telemetria. Além disso,
serão testados em operação de lançamento: o novo Sistema de Plataforma,
que inclui a Torre Móvel de Integração
- TMI, Casamata, Banco de Controle e
Prédios de Preparação; e as Estações
Operacionais do CLA, CLBI e Estação
Móvel de Telemetria - EMT.
Fonte: IAE/DCTA

iteanos

Rogério Clavello
lança livro de
Gerenciamento
de Projetos
Rogério Clavello (T89) acaba de lançar o livro Gerenciamento de Projetos – Conceitos e Aplicação, condensando sua
experiência prática em Gerenciamento de Projetos e Programas na indústria, assim como milhares de horas de preparação e aplicação de treinamentos in company nesta área de
conhecimento.
O livro, totalmente alinhado com o PMBOK® do PMI (Project Management Institute), apresenta de maneira clara e objetiva não somente os preceitos do Gerenciamento de Projetos,
como também a aplicação prática desses conceitos em mais
de 100 exercícios.
O autor é consultor, professor e instrutor em Gerenciamento de Projetos e Programas, e possui a certificação PMP®
(Project Management Professional) pelo PMI. Ele obteve sua
experiência profissional prática na EMBRAER S.A., tendo atuado por mais de 20 anos nesta área na empresa.
Rogério tem trabalhado de maneira ativa na propagação
do conhecimento dessa disciplina, havendo sido um dos revisores do draft do PMBOK® 5ª edição (lançamento mundial do
PMI em Jan/2013).
O autor é o fundador da RC Treinamento e Publicações,
empresa especializada em ministrar treinamentos in company
em Gerenciamento de Projetos e Programas.
O autor pode ser contatado pelo e-mail, rogerio@rctraining.com.br, ou via o website de sua empresa, www.rctrainingandpublications.com.br.

Aníbal Costa é
revelação musical
Este iteano de Fortaleza nos presenteia
com seu incrível dom musical. SOMETHING, seu primeiro álbum internacional,
traz canções românticas de autoria própria, em inglês e espanhol.
Aníbal Costa (T02) é aquele tipo de
surpresa musical que acontece toda pronta e que faz a gente perguntar: onde diabos o sujeito esteve nos últimos 10 anos?
Bem.. Segundo ele, “estava vivendo uma
vida absolutamente normal, difícil e bonita, bonita e complicada, complicada e fácil,
fácil e difícil” e enquanto isso escrevia uma
centena de músicas incríveis.
São pérolas com letras e estilos delicadamente costurados, que criam uma experiência única e profunda. Encontrar Aníbal é
descobrir um mistério despretensioso que
começa a ser revelado para alegria de todos.
Um milagre que resistiu sereno e mesmo se
nutriu do cotidiano ordinário de sujeito interessante. Uma benção surgida para além dos
holofotes e tendências, emprestando uma
brisa fresca à música em geral.
O álbum SOMETHING é o primeiro que
ganha matéria, feito de uma trama de canções românticas de autoria própria – em
inglês e espanhol. O aconchego da voz
casa com letras e arranjos lindos, trazendo
“um amor forte e suave, doce e salgado,
engraçado e comprometido”. São músicas

Aníbal Costa (T02), engenheiro e músico

que funcionam como clássicos instantâneos e sabem criar um espaço singular e
harmonioso para os que amam.
Aníbal nasceu em uma vila simples e maravilhosa de Fortaleza, Brasil. Teve sua primeira experiência internacional em 1998 (Israel),
por ocasião de seu ingresso no ITA. A partir
daí, ele priorizou a imersão em com unidades e culturas. Viveu em diferentes cidades
– Fortaleza, Rio de Janeiro, Guarulhos, Madri, Recife, João Pessoa – e viajou por mais
de uma dezena de países. Ele experimentou
muitas ocupações – que vão das armas às
aulas, teatro , romance e música -, enquanto
continuou a escrever e guardar centenas de
canções, variadas como a própria vida.
Sua inclinação musical é de família, a mesma de Humberto Teixeira - compositor de muitas canções populares gravadas por Luiz Gonzaga, como Asa Branca e Assum Preto.
Saiba mais sobre o Aníbal em www.anibalsomething.com e www.facebook.com/
anibal.something
Jornal AEITA
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Espaço do GALVÃO

Por Francisco Galvão (T59)

(Um roteiro de aerodinâmica, para quem gosta de voar)

“Este ar que respiramos e no qual voamos”

“SUSTENTATIO”, decolando afinal!
E porque é que, ou como é
que, um avião mesmo sendo
mais pesado que o ar pode voar?
Quem de nós pilotos ou iteanos
já não passou por essa sabatina?
A explicação convencional
começa pela descrição de que a
parte de cima da asa é curva, a de
baixo é reta e ai a velocidade em
cima tem que ser...maior, e sendo
maior, de acordo com a lei de Bernoulli, a pressão é menor, blá, blá,
blá.... Arreh! Assim não dá!
Esta resposta não só é complicada como diz apenas parte da
verdade, pois se pode voar perfeitamente com uma asa plana, seja
com uma pipa, ou com um aeromodelo de balsa. Ela também não
é suficiente para explicar como
voam os aviões com asas de perfil simétrico como um B-17, ou
um “Sukhoy” acrobático!
Em todos estes casos teria
que ser complementada por explicações sobre conceitos mais
complexos de circulação, condição de Kuta, etc.
Podemos, no entanto, isto
sim, usando o princípio de ação
e reação, e o seu já visto equivalente aerodinâmico que relaciona
forças às velocidades induzidas
no ar, dar a resposta mais inteligível, simples e correta que conheço, que é a seguinte:

Visualização do “downwah” e vórtices

A hélice acionada pelo motor,
devido ao ângulo de suas pás,
joga ar para trás e assim empurra o avião para frente. Com este
movimento a asa, devido ao seu
ângulo de ataque (e ou curvatura), joga para baixo uma grande
quantidade de ar e isto empurra o
avião para cima.
Pode-se notar facilmente o
fluxo de ar lançado para trás por
uma hélice ou pelo motor de um
jato, seja pelos chapéus arrancados, ou seja, pela poeira levantada, pois as velocidades envolvidas são elevadas. Da ordem 100
Km/h para as hélices chegam aos
1000 Km/h para os jatos podendo
mesmo ser supersônicas no caso

dos reatores de aviões militares
providos com pós-combustores.
Bem mais difícil, no entanto, é
percebermos o fluxo de ar lançado para baixo por uma asa, pois
este se distribui ao longo de toda
a superfície por ela sobrevoada
em seu movimento para frente
e as velocidades envolvidas são
muito menores.
Mesmo na decolagem de um
Boeing 737, o “down-wash” ou velocidade vertical do ar em sua “esteira” é da ordem de apenas 10 m/s
(36 Km/h), e na de um "Paulistinha"
de 4 m/s.
A asa de 15 m de
um planador de 300 Kgf. voando
a 75 Km/h produz um mero sopro
descendente de 0,7 m/s.

Em ___/___/____ Ass __________________________
Reintegrado ao Serviço Postal em ___/___/___
Mudou-se
Falecido
Desconhecido
Ausente
Recusado
Não Procurado
Endereço Insuficiente
Não existe o número indicado
Informação escrita pelo porteiro ou síndico
para uso dos correios
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Quanto maior a velocidade da
aeronave e maior sua envergadura (distancia de ponta a ponta
da asa) maior será quantidade de
ar posta em movimento e menor
a velocidade vertical necessária
para se obter a mesma força de
sustentação (reação).
Novamente na fronteira entre o ar descendente e o ar não
perturbado formam-se dois redemoinhos, mais conhecidos como
os vórtices de ponta de asa, que
são tão mais violentos quanto
maiores as velocidades verticais
geradas pela asa.
Sempre que vou para o Rio
de avião comercial procuro um
lugar com vista para o bordo de
fuga da asa, e quase sempre sou
brindado no pouso, com a visão
de uma trança de “fumaça” branca se enrolando e descendo a partir da ponta externa do flape todo
defletido.
É o vapor d’água do ar úmido, típico de beira mar que se
condensa devido à baixa pressão no interior dos dois vórtices
criados pela diferença de velocidade vertical, que existe entre
as regiões da asa com flape e a
sem flape, tornando o fluxo visível.
Quem não viu procure ver. É
lindo!

