
 

RELATÓRIO DO TRIÊNIO 2009-2010-2011 

 
presentamos a seguir o Relatório abrangendo a gestão da 

Diretoria no triênio 2009 a 2012, apresentado na 

Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 28 de Março de 

2012, já aprovado pelo Conselho Diretor. Nossa intenção é que 

os associados tenham conhecimento em detalhe das atividades e 

dos eventos em que a A³P esteve envolvida neste período e, 

principalmente, das dificuldades que a Associação tem 

enfrentado para realizar o mínimo de atividades que estão 
previstas no seu Estatuto. 

Recomendamos a leitura das Considerações Finais para se 

inteirarem dessas dificuldades e verificarem a necessidade que a 

A³P tem de contar com o apoio maciço de seus sócios para a sua 

sobrevivência.  

Este Relatório apresenta um resumo das atividades promovidas 

pela A³P no triênio 2009-2010-2011, durante a gestão da 

Diretoria eleita em Março de 2009. 

 

Presidente   Heloi José F. Moreira 

1º Vice-Presidente  Léo Fabiano Baur Reis 
2º Vice-Presidente   Ericksson Rocha e Almendra 

Diretor Administrativo  Paulo Roberto Paiva de Melo 

Diretor 1º Tesoureiro  Henri Uziel 

Diretor 2º Tesoureiro  Margarida Lima 

Diretor Técnico-Cultural  Alexandre Duarte Santos 

Diretor Social   Bernardo Griner 

Posteriormente a Diretoria foi completada com os seguintes 

Vice-Diretores: 

Vice-Diretor Administrativo Eduardo Linhares Qualharini 

Vice-Diretor Técnico Cultural  Israel Blajberg 

Vice-Diretor Social :                   Cleofas Paes de Santiago  

 
Em 2011, o Diretor Administrativo Paulo Roberto Paiva Melo e 

o Diretor Técnico Cultural Alexandre Duarte Santos pediram 

dispensa, passando as duas Diretorias a serem ocupadas pelos 

respectivos Vice-Diretores,  Eduardo Linhares Qualharini como 

Diretor Administrativo e Israel Blajberg como Diretor Técnico 

Cultural. 

 
O engº Armando Klabin  é homenageado como Engenheiro Eminente 

 
Inauguração da placa dos 200 anos do ensino da engenharia 

 

As duas vagas abertas na Diretoria foram então preenchidas por 

Jaime Rotstein como Vice-Diretor Administrativo e Ferdinando 

Magalhães como Vice-Diretor Técnico Cultural. 

 

Quadro de funcionários  

A Associação contou com os seguintes funcionários neste 

triênio: 
Sede social: Paula Sant’Anna Pinto de Almeida - até Setembro 

de 2011, quando entrou de licença maternidade, e  Aline Cristina 

Lopes  -  a partir de Setembro de 2011. 

Bianca Almeida Mina – bolsista com o apoio da Escola 

Politécnica (na Editoração dos Boletins A³P). 

Espaço dos Politécnicos (na Escola Politécnica): Maria Angélica 

A. Peres . 

 

Boletim A³P 

Foram editados neste triênio 8 (oito) Boletins A³P: em 2009: n° 

167 – abril; n° 168 – agosto e n° 169  - dezembro; em 2010: n° 
170 – março;  n° 171 – agosto; em 2011:  n° 172 – fevereiro;  n° 

173 – agosto e em Janeiro de 2012: n° 174, último desta 

Diretoria.       

 

Novos Sócios 
Neste triênio foram aprovadas as admissões de 35 sócios, sendo 

24 efetivos, 02 recém formados e 09 aspirantes. 

 

Falecimentos 

Ocorreram no triênio os óbitos dos seguintes associados: 

Em 2009: Gilda Maria Teixeira Uflacke (turma 1950; Oswaldo 

Sitjar (turma 1950); Almir Ferreira da Costa (turma 1955); 
Antônio Manoel de Siqueira Cavalcanti (turma 1935);  Álvaro 

Café (turma 1949); Erix Albert Sholl (turma 1947); Paulo 

Moreira Pinho (turma 1947); Marcílio Nolding da Motta (turma 

1941);  Theóphilo Benedicto Ottoni Netto (turma 1944);  Ignácio 

de Loyola Benedicto Ottoni (turma 1952). 
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Em 2010: Marisa Vianna Ballariny (turma 1952); Werther Luiz 

Muller de Mattos (turma 1946); Eduardo Augusto de Campos 

Barros (turma 1967); Milton Martins Ferreira (turma 1948); 

Paulo Rodrigues Lima (turma 1946); David Lerner (turma 1945) 

Em 2011: Alberto Xavier Bispo (turma 1964); José de Barros 

Ramalho Ortigão Junior (turma 1945); Jessé Cortines Peixoto 

(turma 1940); Jorge Martins da Silva (turma 1955); Jonas 

Correia Santos (turma 1944). 
 

Atividades administrativas 

A Diretoria da A³P realizou durante o seus três anos de mandato, 

36 reuniões ordinárias, na sua sede no Largo de São Francisco 

de Paula, 3 reuniões ordinárias  e 6 reuniões extraordinárias do 

Conselho Diretor e 3 Assembleias Gerais Ordinárias. 

Em 2011 foi feita a reforma das instalações do banheiro da sede 

no Largo de São Francisco de Paula, dividindo-o em masculino e 

feminino. 

 

Atividades técnico-culturais 
Como faz já tradicionalmente, foram concedidos nos 3 anos do 

triênio, prêmios aos melhores alunos formados pela Escola 

Politécnica, com o patrocínio das firmas de engenharia: 

Indústrias Klabin, Concremat, Noronha Engenharia e Carioca 

Engenharia e também de pessoas físicas que têm colaborado 

espontaneamente subvencionando parcialmente as despesas da 

premiação. 

Como tradição, também foram prestadas anualmente 

homenagens a engenheiros, com atuação destacada na sua vida 

profissional, entregando-lhes um diploma com o título de 

Engenheiro Eminente. 

Neste triênio, em 2009, o homenageado como Engenheiro 
Eminente foi o engenheiro Armando Klabin, em 2010, o 

engenheiro Jerson Kelman foi o homenageado e, em 2011, a 

homenagem foi prestada ao engenheiro Bruno Contarini. 

Além das homenagens normais já citadas, a A³P participou, 

neste triênio, de várias homenagens especiais. 

Em outubro de 2009, a A³P participou da homenagem prestada 

pelo Clube de Engenharia ao prof. Theóphilo Ottoni Benedicto 

Netto, falecido no mês de setembro. 

Em 2010, foram realizadas, no Clube de Engenharia, duas 

homenagens póstumas à engenheira Marisa Ballariny, membro 

do Conselho Diretor da A³P, e ao engenheiro David Lerner, que 
durante muitos anos ocupou cargos na Diretoria da A³P e que 

pertenceram também ao Conselho daquele Clube. 

Em dezembro de 2010, as homenagens foram festivas. Tivemos 

a posse do prof. Heloi Moreira na AHIMTB,  realizada no Salão 

Nobre do prédio da Escola no Largo de São Francisco de Paula;  

uma homenagem especial ao prof. Aimone Camardella que 

completou, em outubro, 90 anos de vida, ainda trabalhando com 

muita disposição; e o lançamento do novo livro  do prof. Pedro 

Carlos da Silva Telles  “Escola Politécnica da UFRJ – A mais 

antiga das Américas (1792)”, ambas realizadas na sede da A³P, 

no prédio do Largo de São Francisco de Paula. 
Em abril de 2011, foi realizada a cerimônia de comemoração dos 

200 anos de criação da Academia Real Militar, que deu origem à 

Escola Polytechnica e a AMAN.  

Após a cerimônia realizada na Sala Paulo de Frontin, no 1º andar 

do prédio da Escola no Largo de São Francisco de Paula, foi 

inaugurada uma placa comemorativa colocada no hall superior 

da escada central do prédio. 

Em dezembro de 2011, a A³P prestou uma homenagem  ao 

engenheiro Feliciano Mendes de Moraes Filho (in memoriam), 

por ter recebido da sua família a doação da Medalha de Ouro –  

Prêmio Morsing, recebida por aquele engenheiro por ter sido o 

melhor aluno do curso de Engenharia Civil, da turma de 1911, 

da Escola.  

Também em dezembro, houve a posse do prof. Aimone 

Camardella na AHIMTB, cerimônia realizada no Salão Nobre do 

prédio do Largo de São Francisco de Paula. 

 

Atividades didáticas 

Curso “Danos nas Construções” ministrado pelo Engenheiro do 
Antero Parahyba e pela Arquiteta Adriana Roxo; 

Visita às barragens de Anta e Simplício com supervisão do engº 

Flavio Miguez de Mello. 

 

Atividades sociais 

As principais atividades de cunho social da A³P neste triênio 

foram as seguintes: 

Após as homenagens aos melhores alunos realizadas todos os 

anos, sempre foram oferecidos coquetéis aos participantes, com 

a colaboração da Escola Politécnica. 

Após as homenagens aos Engenheiros Eminentes, também 
foram oferecidos coquetéis aos convidados. 

Nos meses de dezembro deste triênio, a Associação promoveu 

reuniões festivas dos seus associados, oferecendo um vinho de 

honra e sorteando entre os presentes brindes obtidos através da 

doação de firmas de engenharia e de entidades.  

Estas reuniões festivas objetivaram sempre o congraçamento da 

família atrespiana.  

 

Considerações finais 

A Diretoria alerta os senhores associados sobre a grave situação 

financeira atual da A³P.  

Reduziu-se as despesas da Associação ao mínimo possível, a 
saber: uma única funcionária administrativa na sede, uma única 

linha telefônica, contrato com a empresa de contabilidade, 

despesas de correios, material de escritório, taxas bancárias, 

impressão dos boletins, etc.  

Apesar dos esforços, desde 2006 a associação vem 

paulatinamente apresentando uma receita inferior as despesas 

necessárias para o seu pleno funcionamento. 

Superando todas as dificuldades, principalmente financeiras, a 

diretoria da A³P, que ora termina o seu mandato, conseguiu 

realizar durante o triênio que se encerra, atividades técnico- 

culturais e sociais destinadas principalmente a manter os laços 
que unem os antigos alunos à Escola que lhes deu a formação de 

engenheiros.  

Deixamos aqui os agradecimentos a todos que colaboraram neste 

período para a realização destas atividades, funcionários, 

Diretores, Conselheiros, sócios e amigos. 

 
Homenagem aos melhores alunos realizada na Escola Politécnica.
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ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS 
                                                                 Prof. Aimone  Camardella 

 
sse nome parece dizer tudo. Entretanto, se penetrarmos no 

âmago da finalidade, da importância e do quanto uma 

Associação dessa natureza pode significar para os egressos de 

uma Instituição Educacional, vamo-nos surpreender.  

De fato, é na Escola, de qualquer nível, que os alunos, 

congregados durante um período substancial, estabelecem suas 

relações de amizade, levando-os, às vezes, até ao casamento. 

Para esses alunos, não há nada melhor do que relembrar os bons 

momentos, desde as brincadeiras despretensiosas, até as 

colaborações inter-pares, que chegam a unir as respectivas 

famílias. 
O ambiente da sala de aula, diante do Mestre, que procura, da 

melhor maneira possível, transmitir conhecimentos, cada detalhe 

é motivo de recordação, principalmente quando existe uma boa 

participação aluno-aluno e aluno-professor. 

Como se vê, portanto, os ex-alunos de uma Instituição precisam 

de um ambiente, onde o convívio os proporcionará, não só 

revitalizar os momentos escolares, como permitir diversos tipos 

de intercâmbio, compatível com o nível escolar. 

Pesquisando sobre o assunto, verifica-se que, no mundo inteiro, 

a Associação dos Ex-Alunos representa uma Entidade Cultural 

de grande importância no contexto da educação e instrução de 

um povo. 
No Brasil, vale citar, por exemplo, as associações de ex-alunos: 

 

           - da Escola de Engenharia da UEMG; 

           - do Colégio Pedro II; 

           - do Colégio Dante Alighieri; 

           - da Universidade Federal de Viçosa; 

           - da Pontifícia Universidade Católica –PUCRJ; 

           - da Universidade de Brasília; 

           - da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena; 

           - da Universidade de São Paulo – USP e tantas outras. 

 
Existem atualmente cerca de 320 associações de ex-estudantes 

estrangeiros em 105 países ao redor do mundo. A Ásia contém o 

maior número de tais associações por causa do grande número 

de estudantes estrangeiros que vão ao Japão para estudar. 

Quando se trata de nível superior, por exemplo, esses 

“encontros” são de extrema utilidade, não só sociais, como 

profissionais. 

É o caso, por exemplo, da A³P – Associação dos Antigos Alunos 

da Politécnica, que mantém profissionais constantemente 

fornecendo sugestões e novas ideias aos seus colegas, que, 

muitas vezes, podem levar a grandes inovações em suas 

atividades. 

De acordo com seu Estatuto, a A³P é uma sociedade civil 

organizada para fins não econômicos, fundada em 3 de maio de 

1932, considerada de utilidade pública pela Lei Federal n°436, 

de 3/12/1963 e pelo Decreto-Lei Federal n°60.543, de 7/4/1967, 

de âmbito estadual. 

Além das finalidades citadas anteriormente, a A³P se destina a 

promover conferências, palestras, seminários, cursos, viagens, 

visitas, excursões, sessões artísticas e reuniões sociais, dentro de 

um programa de atualização dos conhecimentos técnicos e 
culturais dos associados. 

Há que se ressaltar ainda que, além dos ex-alunos, a A³P tem 

programas específicos para alunos da Politécnica, para que estes 

possam sentir as finalidades desta Associação, já podendo dela 

fazerem parte como sócios aspirantes. 

A A³P tem uma história muito significativa e muito tradicional, 

em sabendo, por exemplo, que por aqui passaram eminentes 

vultos da nossa Engenharia, como bem relata o ilustre 

engenheiro Leizer Lerner, Presidente de Honra desta 

Associação, em seu magnífico artigo intitulado: “Um pouco 

sobre a história da A³P”.  Sem esquecer os demais vultos, como 

acima citado, citaremos, apenas, o nome do eminente 
engenheiro, Professor Maurício Joppert da Silva pelo trabalho 

inicial, junto ao Clube de Engenharia, esta grande Instituição, 

que forneceu a primeira guarida para a A³P no 21° andar de sua 

sede, no Edifício Edson Passos, em março de 1958. Mais tarde, 

em 1965, finalmente, esta Associação passou para o Prédio do 

Largo de São Francisco onde se mantém até hoje. 

O intercâmbio cultural e profissional entre os ex-alunos é uma 

forma de mantê-los atualizados para o exercício de suas 

especialidades. 

Para isso, nada melhor do que se considerar a CASA DO 

ENGENHEIRO, o Prédio do Largo de São Francisco de Paula, 
onde começaram a funcionar a Engenharia Civil e a Engenharia 

Militar a mais de 200 anos. 

Como foi visto, manter ativamente uma Instituição dessa 

natureza, como a A³P - Associação dos Antigos Alunos da 

Politécnica, é um dever de cidadania, considerando, não só a sua 

influência entre os profissionais das diversas especialidades da 

Engenharia, como também e, principalmente, manter sempre 

acesa a chama da educação e da instrução, das quais somos tão 

carentes para o progresso do nosso Brasil. 

 

HOMENAGEM ESPECIAL - RETIFICAÇÃO 

 

o Boletim nº 174, de janeiro deste ano, publicamos uma 

notícia sobre a homenagem especial prestada, in-

memoriam,  ao engenheiro Feliciano Mendes de Moraes Filho, 

formado na turma de 1911 da Escola Polytecnica. Na ocasião, o 
engenheiro fôra agraciado com o Prêmio Morsing como melhor 

aluno do Curso Civil, recebendo, por isso, uma medalha de ouro.  

A homenagem prestada ao citado engenheiro deveu-se ao fato da 

sua família ter doado ao Museu da Escola Politécnica a medalha 

de ouro ganhada pelo engº Feliciano. 

A notícia publicada no Boletim estava ilustrada com uma 

fotografia que seria daquela medalha.  Porém, familiares do engº 

Feliciano, ao lerem a notícia da homenagem, verificaram que 

havia um engano na foto que não era da medalha do Prêmio 

Morsing e nos comunicaram o ocorrido que ora registramos. 

A medalha que ilustrou a nossa notícia na verdade tratava-se da 

medalha correspondente ao Prêmio Gomes Martins que fôra 
ganha em 1966 pelo engenheiro Luiz Carlos Martins ao se 

formar como melhor aluno do curso básico (1º e 2º anos) tendo 

sido homenageado no mesmo dia pela A³P. 

Agora vem a notícia triste: o engenheiro Luiz Carlos Martins, 

que vemos na foto tirada naquela oportunidade conversando com 
o professor Eriksson Almendra, pouco tempo depois veio a 

falecer, ficando aqui registrada a nossa homenagem.  

 

E 
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O BRASIL NA ANTÁRTIDA 
 

 Engº  Leizer Lerner ( Presidente de honra da A³P) 
    

 terrível incêndio que, segundo o noticiário da imprensa, 

destruiu cerca de 70% da Base Cmte. Ferraz de nossa 

Marinha na Antártica e paralisou por ora as suas atividades, 

trouxe-me à lembrança a decisiva e patriótica atuação do colega, 

engenheiro da Politécnica e também advogado, João Aristides 

Wiltgen.   
Wiltgen foi um colega muito dinâmico e realizador. Ocupou a 

Vice-Presidência em nossa A³P, foi Diretor do Clube de 

Engenharia (onde há um espaço em memória de seu nome) e 

dirigente de outras organizações, e chegou a ser Ministro 

interino no Ministério das Comunicações. Na Light, onde por 

decênios fez sua carreira profissional, chegou a Diretor de 

Engenharia. 

Outra importante campanha em que Wiltgen se notabilizou foi , 

ainda nos anos 60 e 70, a da defesa de nossa Amazônia. Com sua 

visão estratégica e de patriota, lutou bravamente para sensibilizar 

nossos governo e sociedade da importância em defender esse 
nosso imenso território. Ainda no Clube de Engenharia, teve por 

anos seguidos, sequência um curso, que se notabilizou, de Altos 

Estudos Amazônicos conduzido por Wiltgen. 

Como me referi em reunião do Conselho Diretor da A³P, foi 

Wiltgen quem liderou em nosso país o movimento de dar 

presença ao Brasil na Antártica. Numa dedicada labuta de anos, 

que me foi dado acompanhar, encabeçou o movimento junto ao 

governo, às instituições científicas e acadêmicas, ao 

empresariado, e logrou êxito, com um grupo de amigos com a 
criação do Instituto Brasileiro de Estudos Antárticos (IBEA), do 

qual foi o primeiro presidente. O Clube de Engenharia foi o 

grande apoiador deste Instituto dando-lhe a sede que permitiu 

seu funcionamento e sua concretização com a instalação da 

Base  Cmte. Ferraz na Antártica, esta que hoje está nos jornais 

devido ao acidente.  

Em minha memória continua presente essa grande figura de 

brasileiro, patriota, engenheiro altamente competente e de visão 

estratégica, um verdadeiro líder – além de modesto em seu 

grande valor  e fiel amigo daqueles com quem conviveu. 

A lembrança imorredoura desse nosso grande companheiro de 
A³P, essa continua em mim presente. 

 

NOVO SITE DA A3P 

 
 A³P estava com dificuldades de atualizar o site que 

mantinha há algum tempo a cargo da Intervir.  

O presidente da A³P, professor Heloi Moreira, procurando uma 

solução para o problema, encontrou na própria Escola 

Politécnica a solução. 

O profissional responsável pelo site da Escola aceitou a 

incumbência de criar um site novo para a A³P.  

Este site já tem uma estrutura provisória que pode ser vista no 

endereço www.a3p.poli.ufrj.br, que ainda não está atualizado, 

mas em breve terá todos os seus itens completados com as 

matérias necessárias.  

Mas aqui fazemos o convite, façam uma visita ao endereço 

indicado e vejam como ele está sendo construído. E, se 

quiserem, mandar críticas ou sugestões sobre o mesmo, elas 

serão sempre bem-vindas. 

 

ELEITA A DIRETORIA DA A³P PARA O TRIÊNIO 2012-2015 

 
 Assembleia do dia 28 de março elegeu a nova diretoria, 
que comandará as atividades da A³P nos próximos três 

anos.  
A Diretoria eleita está assim constituída: 
Presidente: Heloi José Fernandes Moreira 
1º Vice-Presidente: Léo Fabiano Baur Reis 
2º Vice-Presidente: Ericksson Rocha e Almendra 
Diretor Administrativo: Eduardo Linhares Qualharini 
Diretor 1º Tesoureiro: Henri Uziel 
Diretor 2º Tesoureiro: Margarida Lima 
Diretor Técnico-Cultural: Israel Blajberg 
Diretor Social: Cleofas Paes de Santiago 
A Assembleia elegeu também o Conselho Fiscal para o mesmo 
período composto de: 
Bernardo Griner, Laura Correa de Sá Freire, José Ferreira Lima 

Filho. 
Ainda na mesma Assembléia, foram eleitos os membros do 

Conselho Diretor para o triênio 2012-2015, como prevê o 

Estatuto para renovação do terço do Conselho Diretor.  

Foram eleitos: Olavo Cabral Ramos Filho, William Paulo 

Maciel, José Couri Neto, Pedro Francisco Albuquerque Filho e 

Paulo Roberto Paiva de Melo. 
Todos os eleitos foram empossados pela Assembléia. 
O Conselho Diretor, com estes novos eleitos, passou a ficar  

assim constituído: 
MEMBROS NATOS 
• Diretor da Escola Politécnica da UFRJ  
• Presidente da FEBRAE 
• Presidente do Clube de Engenharia RJ 
• Presidente do CAEng da Escola Politécnica 
MEMBROS VITALÍCIOS 
A) Ex-Presidentes eleitos: 
Flavio Miguez de Mello 
Leizer Lerner 
Fernando Emmanuel Barata 
b) Sócio Benemérito: 
Luciano Brandão Alves de Souza                                     
MEMBROS ELEITOS 
Ary Jayme Ferreira; Gilberto Morand Paixão; Haroldo Ennes 

dos Santos Junior; Miguel Alvarenga Fernández y Fernández e 

Miguel Fernández y Fernández  (mandato até março de 

2013).               
Aimone Camardella; Paulo José Poggi Pereira;  Wilhelm Brada; 

Abilio Borges e Jacob Steinberg (mandato até março de 

2014).                                      

Paulo Roberto Paiva de Melo : José Couri Neto; Olavo Cabral 

Ramos Filho; William Paulo Maciel e  Pedro Francisco 

Albuquerque Filho (mandato até março de 2015).
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