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Apresentação
Iniciamos o fascículo nº 2 do Alquimista dando continuidade
ao resgate da história da Escola, onde o Cap José Ferreira Rocha,
um dos fundadores da FAMENQUIL, hoje EEL, relata, sob sua
ótica, pontos interessantes de como nasceu, quem participou , como
eram os cursos e outras peculiaridades daquele período da
Faculdade. Seguindo na mesma linha o Prof. Carlos Roberto de
Oliveira Almeida descreve seu encontro, em 1993, com o Coronel
Teixeira Leite, fundador da Faculdade. Foi deste encontro que o
professor da EEL retornou com muitas histórias e vários documentos
importantes para a memória documentária da Instituição.
Avançando um pouco mais no tempo, o prof. Alexandre Visconti
traça um retrato dos momentos que antecederam a Estadualização da
FAENQUIL.
Como uma singela despedida são apresentadas 12 fotos da
Usina de Álcool, sendo que 6 registram o início da construção da
usina e outras 6 mostram seu desmonte.
“Tudo que é bom ,dura o tempo suficiente para se tornar
inesquecível”. A velha usina sai de cena para dar lugar aos modernos
laboratórios didáticos da EEL.
Um novo ciclo se inicia .
Olhando para o futuro, o diretor da EEL fala sobre as
transformações que a Escola está passando e mostra as propostas
para as obras que serão realizadas nos dois campi. Uma ressalva para
sua frase em seu texto “Poder sonhar já é uma benção, e melhor
ainda é poder trabalhar pelos seus sonhos.”
Com o artigo “A Maçonaria e seus sobrinhos” encontramos a
marca dos maçons na área educacional, registrando a solidariedade
das lojas maçônicas de Lorena com os alunos da EEL e demais
faculdades da região.
Na seção “Conheça a Cidade de Lorena” o Prof. Francisco
Sodero Toledo nos apresenta uma artigo sobre a origem das
tradicionais palmeiras imperiais de Lorena.
Boa leitura!
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LEM
MB
BRANÇA
AS DO
O INÍC
CIO
Com a finaliidade de preeservar a memória
C
m
histtórica de noossa queridaa FAENQU
UIL,
hoje um campuss da USP naa cidade de Lorena,
L
enttrevistamos O Capitão José Ferreeira
Rochaa, em cearennse lutador e vencedor,, oficial form
mado pela AMAN
A
– Accademia Militar
das Aggulhas Neggras, graduaado em Enggenharia Qu
uímica pelo IME – Instiituto Militarr de
Engenhharia. Foi funcionário
f
durante muuitos anos da
d FPV – Fáábrica Pressidente Varg
gas e
que teve uma participação
p
o muito importante na criação
c
da FAENQUIL
F
L, na qual foi
fo
docentee e pesquisaador. É messtre em Engenharia Meecânica pelaa EFEI – Esscola Federral de
Engenhharia de Itaj
ajubá, tendoo também paarticipado de
d inúmeross congressoos no Brasil e no
e
exterior,
aléém de ter siddo um emprresário bem sucedido.

Oleegário, Preffeito, Vice--Prefeito e Vereadoress
de Lorena e do Generall José Alvees Martins,,
estees particippando com
m o apoio devido e
neccessário. Oss membros diretos daa Comissãoo
Esp
pecial de Planejamen
P
nto e Implaantação daa
FA
AMENQUIL
L, tinham ass seguintes atribuições:
a
-Teeixeira Leitee: Coordenaação das atiividades doo
Pro
ojeto e relaccionamento externo. -C
Cap Rocha::
Plaanejamento Curricular, ou seja, elaaboração doo
Currrículo, denntro dos objetivos esstabelecidoss
pello Ministério da Educaçção.
-Cllaudino:
Atividadees
de
naturezaa
adm
ministrativaa.

HM - Com
mo nasceu a ideia da Faculdade?
F
?
CAP ROC
CHA - Loggo que cheegou à FPV
V, o
Maj. Luiz Sylvio Teixeira Leitee me procuurou
para com ele
e criarmoos um cursoo pré-vestibuular
em Lorenna.
Vim com ele a Lorenaa e,
juntamentee com o Cel.
C Claudinno Ferreiraa de
Barros, fom
mos à residdência do Srr. José Geraaldo
Alves, conhecido
c
na intiimidade por
Geraldinhoo, Vice Prefeito
P
dee Lorena, na
administração do Srr. Cornélioo de Azevvedo
Nunes. Na ocasião, o Geraldinhoo nos pergunntou
u
por que não criarrmos em Lorena uma
Faculdade de Engenhharia Químiica, em vezz de
Curso Pré--Vestibular. Foi o naascimento da
d
idéia. Volttamos à FPV
V e pensam
mos no ousaddo
projeto e trouxemoss para áreaa jurídica o
Advogado Benedito Olegário
O
R. Nogueira de
d
Sá, ex-Dirretor da Faaculdade de Direito de
d
Taubaté e experientee no assunnto junto ao
a
Conselho Estadual
E
dee Educação. A idéia paara
viabilizaçãão foi criar
c
umaa Autarquuia
Municipal,, surgindoo a FAM
MENQUIL –
Faculdade Municipal de Engenharia Químicca
de Lorenaa. Ao mesm
mo tempo, obtivemos o
inestimáveel apoio do Diretor
D
da FPV,
F
Generral
José Alvees Martins,, que muitto ajudou a
Comissão de Planejam
mento da Faculdade
F
n
na
esfera fedeeral
HM - Quem partiicipou da criação da
d
Faculdadee. Por quê??
CAP ROC
CHA - Com
mo pode ser visto no item
anterior, os três atores principaiss foram: Luuiz
Sylvio Teiixeira Leitee, José Ferrreira Rochha e
Claudino Ferreira de
d Barros, além do Dr.

Recoorte de Jornal. IInauguração da FAMENQUIL
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AENQUIL, a quem caabia a partee de ensinoo
FA
acaadêmico.

HM - Por que foram
m criados os
o três cursoos e
o regime trimestral?
t
CAP ROC
CHA - Oss três cursoos e o reggime
trimestral foram
f
deviddos a impossição do MEC,
que dava à Faculdadde em criaçção um carráter
experimenttal, dentro da
d ideia reinnante da épooca,
de se implantar no Paaís o ensinoo tecnológico, a
exemplo do
d que existia nos Esttados Unidoos e
Europa.
Abraçamoss este connceito e trrabalhamos no
sentido de montar um
m currículo que
q atendessse o
que ora esttava sendo preconizado
p
o pelo Miniistro
da Educaçção, Jarbas Passarinhoo, se bem me
recordo.

HM
M – Com
mo se sen
ntiu lecion
nando naa
FA
AENQUIL??
CA
AP ROCHA
A - Logicam
mente, semp
pre foi algoo
mu
uito gratificcante, prim
meiramente criar umaa
faculdade, parrtindo do nada e ver esta
e criaçãoo
se tornar reallidade e em
m segundo
o lugar, terr
opo
ortunidade
de
ensinar,
transmitirr
con
nhecimento e dar vidaa àquilo qu
ue ajudei a
criaar, pois istto era a m
materializaçãão do meuu
seg
gundo com
mpromisso com a educação,,
con
ntribuir para a formaçção das gerrações maiss
nov
vas. O mais
m
importtante mesm
mo era a
con
nvicção de que podia me consid
derar útil à
socciedade e aoo meu País eem área tão nobre.

HM - Poor que a FAMENQU
F
UIL passou
u a
FAENQUIL?
CAP ROC
CHA - Com
mo já foi diito, os Podeeres
Públicos de
d Lorena, para podder dispor dos
recursos exxistentes coom fim esppecífico de uso
na educaçãão superiorr, criaram uma
u
Autarqquia
Municipal,,
a
FAMENQ
QUIL,
que
posteriorm
mente passsou a se
s
denomiinar
FAENQUIIL, com a criação da Fundaação
Centro Vaale de Enssino e Pesqquisa Quím
mica
Industrial, iniciandoo a desvvinculação do
Município e se volttando maiss para a área
á
federal, deesenvolvenddo Projetos de interessee do
Ministério da Indústria e Comérrcio, tais coomo
produção de oxigênnio, plásticcos, destilaados
retificados, etc

HM
M - Quantoo tempo esteeve na FAE
ENQUIL e
porr que saiu??
CA
AP ROCHA
A - Na verddade eu saíí três vezess
da Instituiçãoo. A prim
meira, foi da entãoo
FA
AMENQUIL
L, da qual fui Vice-D
Diretor, porr
inccompatibiliddade com o estilo geerencial doo
Teiixeira Leitee. Posteriorrmente, reto
ornei comoo
Pro
ofessor, a convite
c
do então Com
mandante doo
5° Batalhão de Infantariaa de Lorenaa, Cel. Luizz
Pau
ulo Fernanddes de Almeeida, que me chamou à
suaa casa espeecificamentee para ped
dir a minhaa
vollta à Faculdade, assim
m como igu
ualmente o

HM – E por que
passou a ser a
de
Fundação
Tecnologiaa
Industriall?
CAP RO
OCHA Posteriorm
mente, com
a implanntação de
Projeto taambém de
interesse do
d governo
federal, naa área de
materiais (nióbio)
(
e
biotecnologia,
foi
criada a FTI Fundação
de
Tecnologiaa
Industrial, da qual
fazia
p
parte
a

Da esquerdda para direita: Carlos Eduard
do V. Camargo , Carlos A. Baaldan, Arthur Baallerini, Carlos
Roberto De O. Almeida, Frrancisco de Asssis, o ex-prefeitto Cornélio de Azevedo Nunees ( Cornelinho))
Humberto Baallerini, Daltro Garcia Pinatti e Capitão José Ferreira Rochaa.
Comemoraçõees dos 20 anos da
d FAENQUIL
L.
Foto: Acervo
A
Memória
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fez o Prefeito Carlos Eugênio Marcondes e o
próprio interventor na Faculdade, o Professor
Rojas, que substituiu o deposto Prof. Teixeira
Leite. Permaneci um bom tempo, com o mesmo
entusiasmo do início, deixando a Instituição
pela segunda vez, em função do meu ingresso
na Avibras Aeroespacial, em São José dos
Campos e a decorrente incompatibilidade de
horários.
Com a minha saída da Avibras, onde estava na
Gerência da Fábrica 3, também implantada por
mim em Lorena, retornei à FTI, onde
permaneci até a implantação da minha empresa
própria, voltada para o desmonte de rochas na
indústria de mineração e construção pesada,
com novo e atrativo explosivo não
convencional, as Emulsões Explosivas. As
atividades nesta empresa, todas fora de Lorena,
me impossibilitaram de continuar lecionando
na Faculdade, motivo do meu terceiro
afastamento.

HM - E do General Martins, Diretor da
FPV?
CAP ROCHA - Como já disse anteriormente,
o papel do Gen. Martins foi fundamental para o
êxito do Projeto FAMENQUIL. Entre as
diversas ações concretas de apoio ao nosso
trabalho, nos ajudando a resolver todas as
dificuldades operacionais, tanto na área militar
quanto civil. Um apoio importantíssimo, sem a
qual, talvez a FAENQUIL se inviabilizaria.
HM – Por que Teixeira Leite saiu
repentinamente da Direção da FAENQUIL?
CAP ROCHA - Eu estava fora da Instituição,
portanto não saberia dizer o que ocorria e o que
provocou a saída do Teixeira Leite. Só sei é
que a situação parecia grave, pois envolvia
diversos segmentos contrários ao estado de
coisas reinante. Assim é que fui chamado pelo
Prefeito Municipal, Carlos Marcondes, que se
fazia acompanhar do Promotor Público de
Lorena, Dr. Alberto Antonio Zvirblis, para me
consultar sobre a possibilidade de voltar para a
Faculdade que ajudei a criar. O fato é que, de
repente, o Teixeira Leite sai e assume o Prof.
Rojas, vindo da Universidade de Vassouras.
Foi aí que retornei à Faculdade, mas sem me
preocupar com o que teria ocorrido..

HM –Qual o papel da Prefeitura de Lorena
na implantação da FAMENQUIL?
CAP ROCHA -A Prefeitura muito ajudou na
implantação e nos anos iniciais de
funcionamento da Faculdade, seja com recursos
financeiros, custeando um Curso Preparatório
para o primeiro vestibular (este Curso
funcionou no Colégio Patrocínio São José), seja
cedendo prédio para instalação, onde hoje
funciona parte da Prefeitura, na Rua Capitão
Messias. Deve-se registrar também o apoio da
Câmara Municipal, aprovando o que era
proposto pelo Prefeito.

HM – Tem alguma consideração final a
fazer?
CAP ROCHA - Fui informado pelo Prof.
Carlos Roberto de Oliveira Almeida, de que a
EEL - Escola de Engenharia de Lorena, dobrará
o número de alunos em 5 anos, de que o
Colégio Técnico é um dos melhores do País e,
finalmente, que Lorena e a Região irão se
desenvolver muito em função da criação de um
Pólo Tecnológico, tendo a EEL como principal
centro desse crescimento. Isto é muito
gratificante e me traz uma satisfação imensa, ao
saber que algo que ajudei a implantar esteja
trazendo tantos benefícios para a Região e para
o País. Sinto uma alegria incontida, na certeza
de ter sido útil a esta terra que me acolheu.

HM – Qual o Papel do Coronel Claudino na
criação da Faculdade?
CAPROCHA - O Cel. Claudino teve papel
muito importante no Projeto, principalmente na
parte administrativa. Trabalhou com afinco e
extrema dedicação. Como eu, ele também
discordou dos rumos administrativos do
Teixeira Leite e afastou-se da Faculdade, logo
após a sua inauguração, só retornando com a
vinda do Professor Rojas, a convite deste.
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Em carta enviada ao Prof.
P
Carlos,, Cel Teixeirra Leite descculpa-se por nunca maiss retornar a Escola
E
que
criou

Por Ca
arlos Albertto de Oliveiira Almeida
a
A Faaculdade de Engenhariaa Química de
d Lorena –
FAENQUIL, inicialmentee chamada dde FAMENQUIL, porquee
F
e uma au
era
utarquia munnicipal, nassceu entre os
o anos dee
1
1969/1970,
por iniciattiva de um
m coronel da Fábricaa
P
Presidente
Vaargas – IMB
BEL - chamaddo Luiz Sylv
vio Teixeiraa
L
Leite,
um ideealista dinâm
mico e corajoso, que com o auxílio dee
o
outras
pessoaas igualmennte importanntes nesse prrocesso, taiss
c
como
o Teneente Coroneel Claudino P
Pereira de Barros,
B
(quee
innfelizmente faleceu em
m março dee 2010), Ca
apitão Joséé
F
Ferreira
Rocha e Generral Martinss, foram os pilares
p
sobree
o quais nosssa querida FA
os
AENQUIL nasceu, cresceeu, floresceuu
e deu belíssim
mos frutos.
A meu
m ver, essaas pessoas foram as qu
ue tornaram
m
r
realidade
e deram
d
vida à nossa insttituição, quee hoje é um
m
C
Campus
da Universidade
U
e de São Paaulo – USP, em Lorena,,
d
denominado
“Escola de Engenharia
E
dde Lorena – EEL”.
E
Tenh
ho a certezaa de que, em médio prazo,
p
novoss
c
cursos
virão para o camppus de Lorenna, novas ind
dústrias aquii
s instalação, trazendo prrogresso parra nossa cidaade e todo o
se
V do Paraííba. Creio niisso!
Vale
Por motivos
m
que até
a hoje não compreendo
o muito bem,,
o Coronel Teeixeira Leite,, como era m
mais conhecido, deixou a
d
direção
da escola que havia
h
criado, e não maiss retornou à
Lorena.
mos voltar aoo ano de 19993. Tenho um
m irmão, de nome
n
Júlio, qque morava em Macaé e
Muito bem, vam
o algumas compras nuuma mercearria, onde see
trabalhava na Petrobráás, nessa ciddade ele esttava fazendo
encontravam
m algumas pessoas
p
convversando, quuando ouviu
u essas palavvras: “Eu fuundei uma faculdade
f
dee
engenharia química em
m Lorena, uma
u
cidade do Vale do
o Paraíba, de
d onde fuii tirado porr meios nãoo
convencionais e desde então vim morar
m
aqui em Macaé. Saí
S de lá muito frustradoo, ofendido mesmo,
m
poiss
apesar de toodo meu esfforço para a criação desssa instituição
o, fui sumariiamente dem
mitido. Pois é,
é hoje estouu
aqui nessa cidade,
c
com o desejo de escrever todda a história desses aconttecimentos e não tenho condições
c
dee
comprar um
m computadoor para isso”.
Meuu irmão saiuu preocupadoo dessa merrcearia e em seguida mee telefonou, pois nessa época
é
eu eraa
diretor da FAENQUIL,
F
, me contanddo o que tinnha ouvido. Então
E
eu lhee pedi que pprocurasse saaber o nomee
dessa pessoa e seu endereço.
Duaas semanas depois,
d
o Júllio me telefoonou, dizendo
o que o senhhor se chamaava Luiz Syllvio Teixeiraa
Leite e que morava na Avenida Atllântica, 11066, praia dos Cavaleiros, em Macaé. E foi dessa maneira
m
quee
telefonei paara esse coroonel, me aprresentando e pedindo qu
ue me recebeesse em sua casa, sendo
o muito bem
m
atendido e, em seguida, marquei a data para ir viisitá-lo.
Unss dez dias deepois, fui parra Macaé, senndo que depois de quasee cinco horass de viagem, fui recebidoo
pelo coroneel, com muitta alegria e educação.
e
A
Antes
de ir, atribui
a
seu noome para noossa bibliotecca principal,,
como uma forma
f
singella de homenaageá-lo. Connvidei-o paraa ir “conheceer” a instituiçção que ele tinha
t
criado,,
pois ela tinnha crescidoo muito, e que
q seria um
ma alegria para
p
toda coomunidade conhecer seeu fundador..
Conversamoos muito, maas apesar de todos os arggumentos qu
ue usei, não aceitou
a
meu convite, sem
mpre de umaa
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maneira geentil. Em segguida, entregou-me todoos os docum
mentos que tinha levadoo, quando de
d sua saídaa
ocorrida de um modo muito
m
desagraadável, nos despedimos e voltei para Lorena.
L
No ano seguintee, em 1994, uma turma de
d formando
os o escolheuu como paranninfo e, por esse
e
motivo,,
voltei a Maacaé, para coonvidá-lo pesssoalmente. Mas, novam
mente e com educação reecusou o con
nvite e assim
m
nos despediimos. Mais ou
o menos um
m mês depoiss, voltei a Macaé para coonvidá-lo parra vir a Loren
na, onde iriaa
ser homenaageado nas comemoraçõões das “boddas de prataa” da FAEN
NQUIL. Infeelizmente nãão aceitou o
convite.
Graaças à coragem e compeetência do Coronel
C
Teix
xeira Leite e do grupo qque lhe deu sustentaçãoo
técnica, adm
ministrativa e pedagógica, a nossa querida FA
AENQUIL cresceu
c
em qquantidade e qualidade,,
mantendo hoje
h quatro cuursos de enggenharia, curssos de mestraado e doutorrado em áreass estratégicas para
o Brasil, coom convênioos assinadoss com instittuições nacio
onais e de outros
o
países, além de um Colégioo
Téccnico de Química reconhecidoo
naccionalmente ppela qualidad
de de ensinoo
quee ministra, seendo uma das primeirass
escolas técnicass que, em 20
009, recebeuu
o Selo da Q
Qualidade do
o Conselhoo
Reggional de Quuímica
- CR
RQ.
Nossa eescola, hoje um campuss
da USP em
m Lorena, atualmentee
dennominada Esscola de En
ngenharia dee
Lorrena – EEL é um orgulho
o para nossaa
cidaade e para toodo o Brasil. Durante oss
setee anos qque fui diretor daa
FAENQUIL, teentei quase uma dezenaa
de vezes trazeer o Coron
nel Teixeiraa
Leiite à Lorenaa, para que pudéssemoss
hom
menageá-lo da maneirra que elee
merrecia. Não cconsegui. Infelizmente,,
no ano de 20077 ele veio a falecer, sem
m
quee pudéssemoos render- lhee as devidass
hom
menagens.

Trecho do livro:
Almeida, Carrlos Roberto de
d Oliveira. Leembranças
0
Lorena, 2010
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Prof. Alexandre Visconti traça um retrato dos momentos que antecederam a Estadualização
da FAENQUIL
Alexandre Visconti era
funcionário da Fundação Centro
Vale de Pesquisas Químicas e
Industriais
(FCVPQI) desde
1976, que logo depois, em 1978,
se transformou na FTI-Rio. Em
1983, foi transferido para Lorena
para
dar
suporte
ao
funcionamento das novas usinas
de álcool da FTI. Em 1990, foi
eleito oficialmente, mediante
votação nos dois campi, como
representante
geral dos
empregados da FTI-Lorena junto
à Diretoria. As verbas para o
pró-álcool, principal base de
sustentação dos projetos da
Instituição, escasseavam cada
vez
mais.
Houve
uma
aproximação do Sindicato dos
Trabalhadores das Indústrias
Químicas e Farmacêuticas de
Lorena
para
se
obter
representação oficial, legal, nas
reivindicações da FTI-Lorena, na
época, dividida e
descrente,
tanto é que alguns já estavam
sendo demitidos e outros
desistindo da FTI, pois parte da
casa achava mesmo que era o
fim da Instituição.
Hoje, quase 20 anos se
passaram e os funcionários da
casa ainda vivem momentos de
apreensão em relação ao futuro
profissional. Em carta enviada
aos companheiros de seu
departamento o Prof. Alexandre
lembra de momentos parecidos
vividos pela Instituição. Eram
outros tempos aqueles.

“... Lembro-me de importante e tumultuada
reunião em que um dos Diretores de um dos
campi chegou a afirmar categoricamente
que nós não iríamos conseguir estadualizar
a FTI, nosso objetivo final, pois a filosofia
do Governo Federal era, exatamente, de
fazer o contrário, no que ele até tinha
absoluta razão: a orientação fechada do
então Presidente da República Fernando
Collor de Melo era de federalizar tudo.
Nesse turbilhão de acontecimentos
negativos, que se agravava dia a dia, e
videntemente, que a casa não tinha a mínima
condição de se unir e se organizar para
conseguir o que quer que seja e, nessa
ocasião, o campus II, num ato simbólico de
ruptura e independência, resolveu eleger,
extra oficialmente, o seu próprio
representante dos empregados para lutar
pelo que eles acreditavam, já que os seus
anseios não se coadunavam com o resto da
casa. O funcionário eleito foi o funcionário
Bento Ferreira, que todos conhecem.
Acontece, que o tiro saiu pela culatra, pois
o Bento não se alinhava exatamente com o
pensamento de parte dos funcionários
do campus II e, por isso, além de
não batermos de frente, pelo contrário, nos
tornamos bons amigos (até hoje) e
começamos a lutar juntos pelo que
acreditávamos - a estadualização da
FAENQUIL, não importando o modo.
Conseguimos, finalmente, o apoio do
Sindicato de Lorena e ainda conseguimos
nos alinhar com o Partido dos
Trabalhadores de Lorena, PT, onde fomos
buscar apoio político, o que desagradou
ainda mais o outro lado, que queria que a
passagem para o Estado, se ocorresse, fosse
feita apenas pelos méritos científicos e
tecnológicos da casa, um purismo
incompreensível naquela altura dos
acontecimentos.
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Naa época, a coisa
c
endureeceu tanto que,
q numa ocasião,
o
cheeguei até a sser admoesstado
veemeentemente em
e público, num superm
mercado, po
or um funcioonário, deddo em riste, como se
eu estivesse fazendo algo
abjetoo, abominávvel. Em
outrass ocasiões, tive
t que
disccutir com ou
utros
funciionários, em
m tom
irônicco ou debocchado,
tudo isso, para vocês
v
sentirem
m bem como
o estava
o clim
ma naquela época,
muito acirrado, nervoso,
pois hhavia a imin
nência
real oou a sombra
a de um
fecham
mento definiitivo da
Instituição.
Finallmente, a sittuação
piorouu de tal form
ma que
chegaamos a fica
ar dois
mesess e meio sem
m receber oss proventos,, ou seja, ha
avíamos cheegado ao fuundo do poçço, como
se diz, e algunns empregaados continuuavam a serr demitidos e outros a ppedirem as suas
s
conntas (hoje, sabemos
s
que a maioriaa se arrepen
ndeu amarggamente e feelizmente, allguns
consseguiram vo
oltar).
Lem
mbro que, para
p
sobrevviver, tive quue vender minha
m
moto, uma CG-124, e felizm
mente,
minhaa esposa ainnda trabalhaava na Hairronville de Lorena,
L
o que
q salvou a pátria lá em
e casa.
As reuniões erram muito exaltadas
e
e finalmente,
f
ficamos saabendo de uma ordem do
d ex
Dirretor Gerall de toda a FTI
F para quue os escritó
órios regionnais do Rio, BH e Brasília e
os cam
mpi de Loreena fossem sendo fechaados, pois lo
ogo não havveria mais vverbas. Deccidimos,
entãoo, em assem
mbléia gerall, permaneccer e resistirr até o fim, pois
p sabíam
mos naquela
a altura
que, se
s abandonnássemos o barco
b
e os portões
p
fosssem fechadoos, estes nãoo mais reab
bririam.
Resolvvemos tambbém reagir, contra-ataccar, ao invéés de permaanecermos à mercê da situação
s
e ao final
f
daquelles dois messes e meio sem
s os salárrios, decidim
mos dar um
m ultimato ao nosso
Diretoor Técnico, na época, o Prof. Felippe Aquino, e a partir dee uma assem
mbléia realizada no
dia 06 de marçço de 1991, decidimos que
q entraría
amos em grreve geral seem abandon
nar os
camppi, paralisaçção total, innclusive da Faculdade,
F
que era particular, poortanto, pag
ga pelos
alunos.
Em função
f
dissso, no dia 15 de março de 1991, fo
oi realizadaa uma nova assembléia geral
para firmar um Acordo
A
Colletivo de Trrabalho entrre empregaddos e a direetoria, cuja minuta
poossuo e cujaa cópia, se encontra
e
arqquivada jun
nto à docum
mentação hisstórica da EEL.
E
Nestee acordo, que foi fundaamental parra a FTI, ficcaram acorddados entree os
e
empregados
s e os Direttores Técnicco e Adminiistrativo da FTI os seguuintes termo
os:
A)) Apesar doo atraso do pagamento
p
acima referrido, (janeiro e fevereiiro de 1991)), os
trabbalhadores não
n mais en
ntrarão em greve.
g
B) A diretoria da
d FTI se coompromete a efetuar o pagamentoo integral doo mês de jan
neiro e
parrte do mês de
d fevereiroo até o dia 15
1 de março
o de 1991, devendo
d
paggar o restan
nte de
feverreiro até o final
f
do mêss de março (por isso ficcamos maiss de dois meeses sem sallários).
C) A diretorria da FTI garantirá
C
g
paara todos oss empregaddos constanttes da folha de
pagam
mento do mêês de marçoo de 1991, estabilidade
e
e funcional a contar da data da asssinatura
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deeste acordo até a publiccação em Diário
D
Oficia
al da Estaddualização dda Fundação de
Teecnologia Inndustrial peela Assemblléia Legislativa do Estaado de São P
Paulo (já havia
algumas gestões
g
nessse sentido).
D) A FTI
F autorizaará, após a assembléiaa de aprovaçção deste doocumento ppelos trabalh
hadores,
o livree acesso ao Sindicato dos
d Trabalhhadores dass Indústrias Químicas e Farmacêu
uticas de
Lorenna e Piquette (S.T.I.Q.F
F.L.P.), às suas
s
depend
dências paraa registro ddos emprega
ados da
FTI noo quadro de sócios desd
de mesmo sindicato.
E)) A assemblléia será reaalizada no dia
d 15 de março
m
de 19991, e sua atta assim com
mo o
registtro de preseença dos em
mpregados da
d FTI comp
provando a aceitação ddeste acord
do, farão
parte do presentee documentoo, que terá validade
v
à partir
p
destaa data e seguue assinado
o em três
(3) viias. Lorena,, 15 de marrço de 1991.. Assinaram
m o acordo: Felipe R.Q
Q. de Aquino
o; então
D
Diretor
Técnnico da FTII; eu, Alexaandre E. S. Visconti
V
quee era o Representante dos
d
trabaalhadores da
d Instituiçãão; o Senhorr Sergio Ballerini que era
e Diretorr de Adminisstração
daa FTI e o Seenhor
Migguel Marcon
ndes na
épooca Presideente do
S.T.I.Q.F.L
L.P.
Gostaaria de desta
acar o
seguinnte:
- Em
m média, mais
m de
95% ddos funcion
nários da
casaa que participaram
dass assembléia
as que
realizzei em minha gestão
comoo representa
ante dos
trabalhadores, in
nclusive,
essta última mais
m
iimportante, da
efettivação do acordo
a
coleetivo de trabalho,
Guararema, 1991: Naa ocasião da inauguração
i
daa Rodovia Carrvalho Pinto, foi
f
eraam de técnicos e
os e alunos da
organizaada uma passseata com 400 pessoas onnde funcionário
FAENQ
QUIL se uniram
m para protesstar e pressionnar o Governaador da épocaa a
técnicos
estaduallizar a Instituiçãão.
aadministrativvos.
- O ffuncionário Bento,
por motivos
m
quee ignoro atéé hoje, mas, imagino, pois
p ainda havia forte aala dissidente, não
pode coomparecer à assembléiaa e por isso
o, não assinoou também o acordo.
- A partir
p
desse memorávell acordo, oss empregado
os, estando com o empprego e os sa
alários
garanntidos até a estadualizaação ou nãoo da FTI, se uniram cadda vez mais em prol do
o grande
o
objetivo
com
mum: se orgganizaram em caravana
as de ônibuss até os polííticos e juntto à
Asssembléia Leegislativa doo Estado dee São Paulo
o, conseguinndo, finalmeente, no seg
gundo
sem
mestre do mesmo
m
ano, que a FTI fosse
f
estadu
ualizada politicamente e contra to
oda a
correente Federaal ou mesmo
o, interna daa casa.
- A Faaculdade paassou a ser gratuita,
g
o que
q atraiu cada
c
vez
maiis alunos e viabilizou cada
c
vez maais as pesqu
uisas e o pollo de Lorena, a ponto de
d ser
finaalmente alm
mejado pela grande USP
SP... “
Alexanndre E. S. Viscontti
V
– 12
1 de marçoo de 2011
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Sistema de moagem de
d cana de açú
úcar da usina de
álcool. Capacidade de produção: 5 mil litros.

Detalhe da moagem
m
de cana

Deestilaria: Capacidade de produção: 5 mil litross

Vista noturna da Destilaaria

Vista pan
norâmica da usina.
u
Ao fund
do o prédio do
o
Departamento de Bio
otecologia. (19
980)

1.
2.

14

Usina de álcool: 2m
mil litros.
orador de múltiplo efeito.
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Ussina de álcool e evaporador de
múltiplo efeito

Vistta panorâmicaa da usina. Ao
o fundo o préd
dio do
Dep
partamento de
d Biotecologia. (2005)

Tanqu
ues de fermen
ntação das usinas sendo
desmo
ontados

1.
1
2.
2

Usina
Supramil p/ tratamento enzimático

O re
ecomeço: início das constru
uções do préd
dio dos
novvos laboratórios didáticos d
da EEL (2011)

Momenttos finais da usina
u
(2010)

15

O Alquimista: Histórria e Memó
ória da EEL, Lorena, v.11, n.2, jan – abril 2011

hÅ ÉÄ{tÜ ÑtÜt
Ñ É yâàâÜÉM
y

Asssembléia Leegislativa esstá prestes a votar a
criaação de 142 novos cargo
os docentes para a EEL..
Tramita no Go
overno do EEstado a paassagem do
o
quaadro de pesssoal da an
ntiga FAENQ
QUIL para a
adm
ministração da
d USP.
A nova EEL terá a FA
AENQUIL com
mo germe e,,
com
m certeza, corresponderrá aos sonhos daqueless
que
e construíram
m este lugarr. Daqui estãão saindo ass
pro
opostas, geraadas por nó
ós. A pós‐graaduação e a
pessquisa terá nossos
n
proggramas e no
ossos gruposs
com
mo nucleado
ores. Boa parte do pesso
oal novo iráá
se juntar
j
a estees grupos e p
programas, e encontraráá
já lideranças fo
ormadas quee darão estaabilidade ao
o
seu
u desenvolvim
mento.
Por outtro lado, se junto com a graduação
o
exp
pandirá a pós‐graduação
o e a pesquissa, o Colégio
o
Téccnico, o nossso COTEL, deeverá expand
dir também..
Com
m certeza accompanharáá o crescime
ento da EEL..
Min
nha visão dee futuro, é a de uma grrande escolaa
engglobando oss níveis técnico, graduado e pós‐‐
graduado, posssivelmente in
ncluindo na graduação
g
o
diploma de tecnólogo, à seemelhança do
o que já faz,,
porr exemplo, a Universidad
de Federal do
d ABC. Com
m
isso
o, mais do qu
ue um Pólo d
de Engenharria, teríamoss
um “Centro Inttegrado de Formação Tecnológica”
T
”
form
mando desd
de o técnico
o de nível médio
m
até o
dou
utor em engeenharia.
Poder sonhar
s
já é uma benção, e melhorr
aind
da é poder trabalhar
t
peelos seus son
nhos. Tenho
o
certteza que é issto que emula todos nós.

Nossa Escola
a se tra
ansform
ma
Por Nei Fernandes
F
de
e Oliveira Júnior
Diretor da EEL
Com
meçam a ficaar visíveis os primeiros sinais
da profund
da transforrmação pelaa qual devverá
passar nosssa Escola noss próximos anos.
a
Estaremos
nos tornand
do um Pólo de
d Engenharria, ou seja, uma
u
grande esco
ola de engen
nharia, com ênfase em pós‐
p
graduação e pesquisa.. Planeja‐se uma expan
nsão
que deveráá dobrar nosssas vagas de engenhariia, e
conseqüenttemente dob
brar nossos alunos e tod
da a
escola.
Os primeiros passos já foram dados.
Instituímos o Ciclo Básicco, e já temo
os uma prim
meira
proposta tramitando na
n USP. Propusemos uma
u
reforma do
o curso de Engenharia
E
Química, qu
ue o
torna o maior do Brasill, com 80 vagas no diurn
no e
o noturno, estas
e
últimass substituind
do o
80 vagas no
curso de Engenharia In
ndustrial Qu
uímica que será
s
descontinuaado. Três cu
ursos novos também foram
propostos, adicionando
o 120 novas vagas: ‐ 40 para
p
o curso dee Engenhariaa Ambiental (diurno); ‐ 40
para o cu
urso de En
ngenharia Física
F
(tamb
bém
diurno); ‐ e 40 para o curso de Engenhariaa de
Produção (este
(
noturn
no). Estes
três curso
os correspo
ondem a
anseios de expansão, antigos
a
da
h
sido objeto de
casa, e já haviam
estudos desde
d
a FAENQUIL.
F
Prepara‐se, ainda para este ano,
proposta para
p
um curso
c
de
Engenharia Mecânica. Outras
e
modalidadees estão em estudo.
Na infra‐estrutu
ura, obras
já são visíveeis. Reformaas e novos
prédios co
omeçam a aparecer.
Um
amp
plo
prograama
de
construçõess nos campii está em
projeto, e ainda este
e
ano
estaremos vendo
v
obras de aterro
e preparaçãão de terren
no. O ano
que vem deeverá ser maarcado por
uma série de
d obras imp
portantes.
No tocante a pessoal,
p
a

O Ceentro de Vivênccia atualmente em
e construção
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A trans
As
t sform
maçções da E
EEL
L
Campus
C
I

C
CAMP
PUS I
1 – Centro de vivência: Jáá está em co
onstrução
2‐ Laboratório
os Didáticoss: também em
e construçção
3 – Departamentos e Lab
boratórios de
d Pesquisaa: Começarãão a serem
m
con
nstruídos em
m breve
4 – Administração e Nú
úcleo de In
nformática: Começarãão a serem
m
con
nstruídos em
m breve
17
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CA
AMPUS
S II
1 –Conjunto de Vivvência – Resstaurante

5‐ Auditório
A
60
00 m2

2‐ Laborratórios Did
dáticos e sallas de aula

6 – Piscina

3 ‐ Depaartamento e Laboratórrios de
Pesquisaa

7 – Administraação
G
Experimentais
8 – Módulos Galpões
9 – Campo dee Futebol

Campuss II
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A Maçonaria e seus sobrinhos
residir no município. Além desse aporte, os
Ao contrário do que muita gente pensa,
maçons procuram apresentar e encaminhar o
a Maçonaria não é uma religião. É uma
jovem ao município e lhe prestam toda
sociedade discreta que se agrupa em Lojas ou
assistência necessária à adaptação fora de casa.
Oficinas. A filosofia maçônica é de erguer,
Aos “sobrinhos” que pertencem à Ordem
edificar e burilar a moral de seus membros, em
DeMolay (organização maçônica para jovens)
busca de princípios de igualdade, liberdade e
lhes são facilitadas a transferência para grupos
fraternidade entre os homens. O que importa
regionais e o ingresso para aqueles que
para o maçom é um homem melhor para uma
desejarem.
sociedade melhor. Justiça social, igualdade de
A assistência prestada se faz sempre que
classes,
aperfeiçoamento
intelectual,
solicitada, não significando que a maçonaria
convivência salutar, combate à ignorância, à
assume o papel de pai ou de tutor dos jovens.
tirania e democracia são princípios da
Não implica em uma vigilância a todos os atos
Maçonaria.
pessoais dos “sobrinhos”, mesmo porque
As Lojas Maçônicas de Lorena, bem
dificilmente
se
faz
como seus membros,
necessário por se tratar de
periodicamente recebem
jovens filhos de maçons
solicitação de famílias de
que normalmente já tem o
maçons de diversas
comportamento moldado,
localidades para dar
mas em suas necessidades
assistência a seus filhos
emergenciais.
em suas necessidades
Isso não acontece
emergenciais
quando
só na EEL mas também em
vêem à cidade. Essa
outras
faculdades
de
situação é muito comum
Lorena e região onde
por ocasião de exames
existe um bom número de
vestibulares ou início de
professores e funcionários
aulas.
Nestes casos
maçons que se prestam a
maçons lorenenses se
estarem
atentos
às
mobilizam para dar uma
necessidades que surgirem
atenção especial para
na
jornada
dos
seus sobrinhos, como são
Símbolo da maçonaria: O compasso e o esquadro.
"sobrinhos". Na EEL, cerca
chamados pelos maçons
de nove maçons estão habituados a assistir e
os filhos de outro maçom.
acompanhar “sobrinhos” pelos anos em que
Existem casos em que estes jovens são
freqüentam a escola.
buscados na rodoviária e encaminhados para a
Essa ajuda aos jovens filhos de maçons
residência do maçom que lhe presta toda
não é uma exclusividade da Maçonaria
assistência de moradia, alimentação e condução
lorenense, é uma assistência que as Lojas
pelo município durante o período do vestibular.
Maçônicas de qualquer lugar realizam como
Após o término dessa fase “sobrinhos” são
parte da fraternidade entre os seus membros.
encaminhados de volta para o embarque com
destino à suas residências de origem.
Há casos em que “sobrinhos” recebem
Prof. Dr. A. C. França ‐ EEL‐USP
alojamento nas residências dos maçons de
Grau 33
Lorena durante certo período. A atuação dos
Membro da Academia Maçônica de Artes
maçons também se dá na procura e na fiança de
Ciências e Letras de São Paulo.
imóveis de aluguel para aqueles que passarão a
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AS PALMEIRAS IMPERIAIS NA PAISAGEM URB
ANA
BA
Fran
ncisco Sod
dero Toled
do
“O veento sul que
q
aí esttá
estoucando as roseiras de
d
Campinnas,
sacoode,
nestte
momentto, as palmeiiras imperiaiis
da minhha melancóliica Lorena”
Eucliddes da Cunhha
(Carta a Coelho Netto – 10/9/19033)

Os moradoress ou aquelles que
visitam Loorena poderrão se senssibilizar
com as marcas
m
históóricas nos espaços
e
públicos que aponttam para a sua
identidade: as palmeirras imperiaiis. Elas
mpunham o seu cenárioo
refletem ass transformaações ocorrridas na cidaade no finall do século XIX e com
de embelezzamento.
“Ass palmeirass foram plaantadas priimeiramentee na Rua Viscondessa
V
a de Castro
o Lima, em
m
1884 e, em
m seguida, no Largo da Matriz, atual Praçça Baronessa de Santaa Eulália, e no Largoo
Imperial, atual Praçça Arnolfoo de Azeveedo, transfformando os
o principaais espaço
os públicoss
lorenensess, entre os quais
q
aindaa constavam
m, além doss dois primeiros, o eixxo formado pelas ruass
Viscondesssa de Casstro Lima e Direita, hoje Rua
a Conselheiro Rodriggues Alves, que uniaa
diretamentte o Larggo da Maatriz ao
cemitério municipal e à saídda para
Guaratinguuetá, pela Estrada Geral.A
uni-las, a precária ponte
p
do Faustino,
F
em madeirra, que em 1889 é subbstituída
por uma poonte metálicca que o prresidente
da provínccia, o loreneense Pedro Vicente
de Azevedoo, encomendda da Bélgica.”
( D’Elbouux, 2008, p.1169)
Com
m o tempo passaram
m a ser
figurantes de um palcco para as apparições
sociais da
d elite lorenense.
Uma
referência aos seus moradoress, tanto
para a poopulação loocal como para os
visitantes ilustres.
i
No largo ou praça
p
Impeerial, como era denom
minado no tempo do IImpério, ass palmeirass
imperiais foram
f
planttadas em 18884, por iniiciativa do Comendadoor Arlindo Braga, quee ocupava a
presidênciaa da Câmara municipall naquele momento.
m
Elas
E foram “pplantadas nno perímetro
o da praça,
conformanndo, com suua área inteerna, uma espécie
e
de átrio,
á
de moodo um pouuco diverso
o do plantioo
em aléias ou colunattas, consagrrado pelas primeiras experiência
e
as no Jardim
m Botânico
o do Rio dee
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Janeiro e utilizado no Largo da Matriz e na Rua
a da
Viscondesssa.“(D’Elbooux, 2008, 171) Em
m 1890 fo
oram
plantadas mais 50 paalmeiras im
mperiais e outras árvo
ores,
tornando-aa no grande centro da vida
v social da
d cidade.
No largo da Matriz “a
“ plantaçãão obedece à
disposiçãoo “em renquue”, seguinndo o modeelo consagrrado
na aléia exxistente no Jardim Bootânico do Rio
R de Janeeiro,
que tanto impressionaa seus visittantes, lembbrando também
a configurração paisaagística doo Largo doo Machado
o. O
efeito caussa grande im
mpacto, poiis, observanndo a matriiz de
frente, as palmeiras servem-lhee de molduura. Este é o
cartão postal de Lorenna.” (D’Elbboux, 2008,, p. 180)
Na rua Visccondessa de Castro Lima, atual
a
Conselheirro Rodriguees Alves, ruua que da Matriz
M
dá acesso
ao cemitéério, as palmeiras
p
f
foram
planntadas apó
ós a
substituiçãão da pontee velha por uma nova ponte mettálica para o ribeirão T
Taboão, im
mportada daa
Bélgica. Com
C
a planntação a parrtir da décadda de 1890
0 forma-se uma
u
“impreessionante composição
c
o
paisagísticca” conseguuida pela coontinuidade visual do alinhamento das ruas, reeforçada peela presençaa
da nova poonte e com as
a palmeirass imperiais plantadas em
e linha retaa.
As palmeiras imperiais, símbolo e testemunho
os de uma época de ggrandeza e ostentação,,
possível deevido ao apoogeu da culltura cafeeirra, expressaavam as muddanças que ocorriam naa sociedadee
local e faziam parte
p
do nnovo cenáriio onde see
introdu
uzia o neoo-clássico francês naas ruas dee
Lorenaa. As pallmeiras: “gguardam o acesso aoo
porto do
d Paraíba,, o passeio das família
as no Largoo
Imperiial e, solenees, a última viagem em direção aoo
cemitério”. (D’Elboux, 20088, p. 190)
Assim os visitantes ccomo os mo
oradores daa
cidade, por todo o século XX
X, não ficarram imuness
à sua monumentaalidade. Sua presença marcantee
está peerpetuada naa letra do hiino de Loreena, quandoo
se cantta com todaa emoção noo seu estribiilho:
Oh! Teerra das Palmeiras Impperiais,
Velho berço de Coondes e Barrões,
Ninguéém de ti se esquecerá
e
jaamais,
Ao revviver as tuass tradições!
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