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Comitiva Abruem visita Air Bus
A delegação da
Abruem visitou nesta
quintafeira, dia 05 de
junho, o complexo do
Air Bus Group, em
Toulouse, na França. O
Vicepresidente
de
Operações Internacio
nais, Sr. Joël Boff rece
beu a comitiva dando
as boas vindas e fazen
do uma breve expla
nação
sobre
a
programação da visita.
Após a apre
sentação do vídeo da
ABRUEM,
o
Sr.
Antonio da Costa, Ge
rente de Marketing do
AirBus A380 ( maior
avião produzido pelo
grupo), apresentou os
produtos fabricados e

montados pelo con
glomerado em vários
países, os números da
produção e a quanti
dade de equipamento
em operação em todo
mundo.
Em seguida, a
Sra. Barbara Cochard,
Gerente Senior de De

senvolvimento Pesqui
sa e Tecnologia do Air
Bus Group, destacou o
fato de contarem com
mais de 800 pesquisa
dores e engenheiros
atuando exclusivamen
te em inovação e pes
quisa, em 20 unidades
distribuídas em 20 paí

ses, nos quais conse
guem obter até 100
patentes por ano. Ofe
recem, ainda, mais de
cinco mil oportunida
des de estágio para
alunos de graduação
de último ano e de pós
graduandos, os quais
podem também traba
lhar em projetos de de
senvolvimento.
Cochard enfa
tizou o grande inte
resse da Air Bus em
firmar
cooperação
com as universidades
brasileiras e institutos
de pesquisa, visando
o desenvolvimento de
ciência e tecnologia
aplicadas aos interes
ses da companhia.

Saiba Mais!
O Airbus Group é pioneiro mundial no domínio da aeronáutica, espaço e serviços relacionados
com a defesa e a criação de tecnologia de ponta.
O grupo opera em todo o mundo, em mais de 1 70 localidades. O desenvolvimento da empresa
encontra-se agora além das fronteiras europeias. Tais exemplos podem ser vistos em novas linhas de
montagem final em Tianjin (China) e Mobile, Alabama (EUA).
O Airbus Group também produz helicópteros no Brasil, mantém centros de pesquisa em Cingapura, Índia, nos EUA, China e Rússia, e possui centros de manutenção, reparo e revisão em cinco
continentes.

Visita a Universidade de Toulouse
Ainda na quintafeira, dia 05 de junho, a
delegação da Abruem foi recebida para um al
moçoreunião pelo Prof. Dr. Bertrand Monthu
bert, Reitor da Universidade de Toulouse III 
Paul Sabatier, cujo agradeceu a presença da co
mitiva brasileira no campus, e mostrou as áreas
de interesse da Universidade de Toulouse nos
acordos de cooperação com o Brasil, bem como,
nos projetos que já estão em andamento com
universidades brasileiras, em especial na área
aeroespacial e de energia.

Saiba Mais!
Fundada em 1 229, a Universidade de Toulouse é uma das mais antigas da Europa. Em
1 969, quando ocorreu a divisão da Universidade de Toulouse em três academias, a Toulouse - III
recebeu o nome do vencedor do Prêmio Nobel 1 91 2 em química, Paul Sabatier. A Université Paul
Sabatier (UPS), é um líder educacional na e oferece uma ampla gama de programas no campo das
ciências, tecnologia, saúde e esporte.
Desde a sua criação em 1 969, a UPS tem expandido a sua oferta de educação multidisciplinar nas áreas de ciência, saúde, engenharia, tecnologia e esportes, desenvolvendo um dos mais
importantes núcleos de pesquisa científica na França. Localizada em Toulouse, capital de espaço e
aeronáutica europeia, UPS é uma universidade de renome, com uma perspectiva global.

