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A década de 30 foi marcada por
sérias crises, de abrangência mundial. Na
Europa, a grave crise econômica gerava desemprego em massa. Os governos fascistas da
Alemanha e Itália, e também o governo do
Japão, investiram na industrialização de armamentos e equipamentos bélicos, com idéias
expansionistas de seu território. Em consequência, no ano de 1939 tem início a Segunda
Guerra Mundial, quando o exército alemão
invadiu a Polônia. De imediato, a França e a
Inglaterra declararam guerra à Alemanha, que
juntamente com a Inglaterra, a URSS e Estados
Unidos constituíram os países aliados, que só
venceram a guerra em 1945.
O Brasil também não ficou fora, nem
da crise, nem da guerra. Inicialmente uma crise
econômica e social, agravada com a crise
política que culminou com as revoluções de 30
e 32 e suas conseqüências que perduraram por
toda a década, até a Segunda Guerra Mundial,
na qual o país desempenhou importante papel
para a vitória dos países aliados.
Também foi nesta década que a nossa Escola viveu a maior crise de sua história.
Theodomiro Santiago se desdobrava com suas
atividades de Diretor do IEMI, de Deputado Fe-

deral e Presidente da Companhia Santa Fé,
esta com sede no Rio de Janeiro. Com a dissolução da Câmara Federal pelo governo ditatorial de Getúlio Vargas, Theodomiro pôde dedicar-se mais ao Instituto e à sua empresa. Porém, por motivos puramente políticos, foi surpreendido com ações arbitrárias do governo federal contra a sua empresa e se viu praticamente arruinado financeiramente. Ato cotínuo,
rompeu publicamente com Getúlio, envolveu-se
com a Revolução Constitucionalista de 32 em
defesa de seus ideais democráticos, sendo
deportado juntamente com cerca de 60 pessoas
que, como ele, lutaram contra a ditadura.
Ao regressar de seu exílio, o Instituto
vivia enormes dificuldades, sofrendo hostilidades e total ausência de verbas antes concedidas
pelo governo federal. Com a redução do número
de alunos, cujas mensalidades pagas eram
insuficientes para a manutenção da Escola, os
professores sem receber seus salários por um
longo tempo, a única solução foi o endividamento com o Banco, que veio causar outros desdobramentos anos depois.
Com a reabertura da Câmara Federal
em 1934, Theodomiro Santiago foi novamente
eleito Deputado Federal, sem contudo se desli-

gar de sua Escola e outros projetos aos quais
se dedicou na área de ensino.
Foi ainda, nesta década, que o então
IEMI foi pressionado a se adaptar à nova legislação federal do ensino e, em 1936, seu curso
passou de 4 para 5 anos e o IEMI se tornou IEI.
Neste mesmo ano faleceu Theodomiro Santiago, deixando o IEI sob a direção do Prof.
José Rodrigues Seabra, que já o assitia nos
últimos anos e que deu continuidade à árdua
tarefa de garantir a sobrevivência do IEI.
Portanto, foi neste clima de efervescência mundial, do país e da nossa Escola, que
a turma de apenas 9 alunos, que cursou o IEI
de 1937 a 1941 se formou. Desta turma fizeram parte Assyr Siqueira e Alberto Silva, que
foram seus últimos remanescentes, ambos
falecidos em plena atividade, vigor físico e
mental: Assyr Siqueira - nosso homenageado neste Boletim Informativo, em novembro
de 2008, aos 93 anos, e Alberto Silva, em
setembro de 2009, aos 91. Neste ano de 2011
estariam festejando 70 anos de formados...
Sempre ligados e presentes às atividades de nossa Associação enquanto viveram,
hoje estão se reunindo na AD-UNIFEI certamente instalada em outro plano da vida...

“Assyr Siqueira nasceu na cidade
de Santa Rita do Passa Quatro-SP, no dia
20/02/1915, filho de Joaquim Manoel de
Siqueira e Amazilia Villas Bôas Siqueira.
Teve dois irmãos, Ary e Adayl.
Assyr passou sua adolescência na
cidade de São Sebastião do Paraíso-MG, de
onde saiu para estudar em Itajubá, no
Instituto Eletrotécnico de Itajubá, hoje
Universidade Federal de Itajubá, tendo se
formado em 1941 no curso de Engenharia
Elétrica e Mecânica, com registro no CREAMG n.º 1002.
Trabalhou na Hidroelétrica de Barra
Mansa-RJ, depois foi para São Paulo onde
tornou-se funcionário público da Prefeitura
Municipal, como Chefe de Divisão da área
de Engenharia.
Em São Paulo fez o curso de Engenharia Civil na Escola de Engenharia
Mackenzie, tendo se formado em 1948, com
registro no CREA-SP n.º 5663.
Em Outubro de 1954 casou-se com
Leda Carneiro, nascida na cidade de Santa
Rita do Sapucaí-MG e tiveram três filhos:
Leila Maria, Joaquim Carlos e Paulo Sérgio.
Em Novembro de 1971 fundou a
EDINEL ENGENHARIA E COMÉRCIO
LTDA. com mais dois sócios. Durante o
tempo desta sociedade executaram tanto
obras na área de construção civil, como na
área elétrica.
Uma das obras mais importantes
executadas sob sua fiscalização foram sete
estações do Metrô de São Paulo e o Centro
Operacional do Metrô na Avenida Vergueiro.
Em 1980 seu pai Joaquim Manoel
faleceu, deixando uma propriedade agropecuária em Tambaú-SP. A produção de café
e leite B faziam da Fazenda Açude o seu

ASSYR SIQUEIRA

ter uma dor nas costas? Foi um susto para
todos, e que susto!
Os filhos o internaram no Hospital
Albert Einstein e uma bateria de exames
foram realizados. Dizem que quem procura
acha! Achou e foi uma bomba na família.
Leda não assimilava e os filhos ficaram sem
chão!
Para não lembrar a agonia dos
mais de sessenta dias, Assyr faleceu em
15/11/2008 e foi sepultado na cidade de
Tambaú com seus pais.
Gostava de uma festa, não dançava mas se encantava! Torcia pelo
Corinthians, mas também torcia pelo
Palmeiras por causa de um filho, Paulo
Sérgio, e pelo São Paulo por causa do neto,
Daniel.
Rezava o terço todos os dias e ia à
Missa aos domingos. Leda sempre dizia que
o dia em que ele ficasse viúvo ele se tornaria padre!
Lia o jornal O Estado de São Paulo
diariamente. Na página do obituário sempre
procurava ver se conhecia alguém para ir à
Missa de Sétimo Dia.
Encontrava os amigos no Instituto
de Engenharia, não que ainda tivesse contemporâneos de faculdade, mas pelo prazer
de ser da Turma de 41 do IEI e se encontrar
com colegas de Escola.
Também se encontrava com os
colegas de Mackenzie todos os anos, no
festivo almoço do Restaurante Le Coq
Hardy.
Sempre tinha uma história para
contar do tempo de faculdade! Sempre tinha
uma história para contar da Vida!

EXEMPLO DE ENGENHEIRO,
DE CIDADÃO E DE CHEFE DE FAMÍLIA
"xodó" e todo final de semana ia para lá ver o
café brotar e as vacas de raça holandesa produzirem muito leite.
Em 1987 comprou a parte dos
sócios da EDINEL e presenteou seus três filhos, formando assim uma Empresa totalmente familiar. Assim ficou a EDINEL: Dr.
Assyr Siqueira, Leila Maria e Engº Paulo
Sérgio. O filho Joaquim Carlos ficou administrando a Fazenda Açude.
Os filhos se casaram, deram netos
para ele e para Leda: Paula, Laura e Pedro filhos do Joaquim Carlos e Adriana Neme;
Daniela, Gabriela, Fernando e Ricardo - filhos de Paulo Sérgio e Cristina Henriques
Nogueira; Leila Maria se casou com Carlos
Salvador Conti, mas enviuvou depois de dois
anos e não teve filhos.
Durante anos a casa do Assyr e da
Leda recebeu sobrinhos de ambos os lados,
que passavam anos na capital, na casa dos
tios. Doris, sobrinha da Leda, ali viveu, casou
e teve um filho Daniel, que se tornou o
primeiro neto do casal. Assyr lhe deu amor,
estudos e carinho, muitas vezes como filho,
outras como neto e muito como companheiro
na sua velhice e de Leda.
Assyr sempre dirigiu, na verdade
até o dia 25/09/2008, com seus 93 anos de
idade, e trabalhou até esta mesma data,
quando teve um alerta: dor nas costas.
Um homem que tomava banho frio
todos os dias, no verão e no inverno, que
comia muito bem, não bebia, não fumava,
dormia cedo e levantava com as galinhas...

Leila Maria Siqueira

