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nando Stucchi (nem sei se 
teve pseudônimo) discor-
reu sobre a engenharia das 
pontes. A longa palestra 
improvisada, quase uma 
apresentação teatral, foi 
um grande sucesso, que pu-
demos medir não somente 
pela reação entusiástica do 
público, mas também, so-

bretudo, por nossa grande diversão em pre-
pará-la e apresentá-la. Pediram-nos para 
refazê-la, mas tratava-se de evento não re-
petível. Creio que foi gravada em áudio pelo 
Instituto de Engenharia. 

Quando em 2001 foi-me concedido pelo 
Instituto de Engenharia o título de “Emi-
nente Engenheiro do Ano” coube ao Victor 
dirigir-me a saudação de praxe. A solene ce-
rimônia realizou-se no auditório do Palácio 
do Governo, com a presença do Prof. Hélio 
Guerra Vieira, presidente do Instituto de En-
genharia e ex-diretor da Poli, do governador 
do Estado, Dr. Geraldo Alckmin, e de grande 
público. O Victor pronunciou um magnífico, 
vibrante discurso, que me emocionou muito 
e que provocou o seguinte comentário do 
governador: “Não sabia que houvesse po-

etas entre os engenheiros!”, frase que foi 
relembrada por nós com satisfação em di-
versas ocasiões.

Há três anos escrevi um trabalho sobre 
bases circulares de tubulões, que estudei 
com elementos sólidos utilizando o pro-
grama SAP 2000. No processamento do 
modelo tridimensional que montei apare-
cia no eixo de simetria uma singularidade 
numérica. Quando apresentei o trabalho 
no Instituto de Engenharia, o Victor ficou 
intrigado com aquela singularidade. De-
pois, junto com o Ruy Pauletti, processou 
meu modelo no ANSYS e, através de uma 
modelagem diferente, eles conseguiram 
remover a singularidade. Vieram juntos em 
minha casa uma noite, com o notebook do 
Ruy, para mostrar seus resultados. Mudei 
então a estratégia de modelagem e, dias 
depois, consegui eliminar a singularidade 
também no SAP, apresentando uma se-
gunda palestra com dados mais refinados. 
Mais uma vez: obrigado, Victor!

Abateu-o fortemente a longa doença do 
irmão Murilo, ao qual era afetivamente muito 
ligado. Contava-me de suas visitas ao hospital, 
do coma, dos momentos de lucidez, que ele 
vivenciava com grande intensidade e emoção, 

Engenharia perde Marcio Rillo
aleceu de causas naturais, no dia 24 
de maio passado, o reitor do Centro 

Universitário da Fundação Educacional 
Inaciana (FEI), professor doutor Marcio 
Rillo. Nascido em Apucarana (PR), Marcio 
Rillo tinha 56 anos e estava à frente do 
Centro Universitário da FEI desde janeiro 
de 2002. 

Formado pela FEI em Engenharia 
Elétrica com ênfase em Eletrônica e em 
Economia pela Universidade de São Paulo 
(USP), Marcio Rillo era mestre, doutor e 
livre-docente em Engenharia Elétrica pela 
Escola Politécnica da USP, tendo coorde-
nado a pós-graduação e orientado diver-
sos trabalhos de doutorado e mestrado 
nas áreas de automação industrial e inte-
ligência artificial. 

Marcio Rillo era membro do Conselho 
Superior de Tecnologia e Competitivida-

de (Contec) da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) e também 
membro do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de São Bernardo 
do Campo. 

O professor Rillo realizou várias pes-
quisas no exterior, principalmente na Ale-
manha e França. Neste último país realizou 
estudos nos laboratórios da Ecole National 
Superieure d’Arts et Metiers/Paris, para 
aprimorar os laboratórios da FEI. No Insti-
tut fuer Prozessrechentechnik und Robo-
tik (IPR), da Universidade de Karlsruhe, na 
Alemanha, Marcio Rillo cursou “doutorado 
sandwich” e fez pós-doutorado como bol-
sista do Deutscher Akademischer Austaus-
chdienst - Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico e do CNPq. 

Ex-membro do Comitê Assessor da Capes 
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – 
instituição ligada 
ao Ministério da 
Educação) na área 
de Engenharia IV 
(Elétrica e Biomé-
dica), Marcio Rillo foi consultor ad hoc do 
CNPq, Faperj, Fapergs, Fapesp, entre outras 
instituições. Presidiu a Sociedade Brasileira de 
Automática (SBA), duas edições do Simpósio 
Brasileiro de Automação Inteligente e tam-
bém o Congresso Brasileiro de Redes Neurais. 
Foi agraciado com o II Prêmio Nacional de 
Informática da Secretaria Especial de Infor-
mática do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
pelo 1º lugar no Concurso Categoria Software, 
com o trabalho “Utilização de Redes de Petri 
em Sistemas de Manufatura”. 

O professor doutor Marcio Rillo deixa 
duas filhas: Regina e Marina.
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até o falecimento do irmão há poucos meses.
Jantamos juntos, pela última vez, na 

casa de nossos amigos Lauro Modesto dos 
Santos (também engenheiro e ex-professor 
da Poli) e Edith, para que eu lhes apresen-
tasse o resumo de uma palestra à qual eles 
não haviam podido comparecer. O Victor já 
estava muito doente, mas surpreendeu-nos 
pela grande lucidez dos comentários, que 
fez como sempre com precisão conceitual, 
numa folha de papel, a lápis, com sua bela 
caligrafia. O tema relacionava-se com a me-
todologia construtiva dos edifícios altos, mas 
ele prontamente mencionou um exemplo de 
situação análoga e pertinente, referente à 
construção de barragens de gravidade, tema 
de sua especialidade. Faz pouco tempo.

Despedimo-nos no quarto do Incor. 
Apertou minha mão com sua firmeza ca-
racterística, olhou-me nos olhos e abriu seu 
largo sorriso.

Imagino-o agora entre os Eleitos, dia-
logando com Galileu e com Einstein, eter-
namente. 

(*) O engº Victor Manoel de Souza Lima 
faleceu no dia 15 de junho passado, aos 
81 anos, devido a problemas cardíacos.


