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Atenção: Não leve este exemplar embora, os jornais serão passados em outras salas 

Arte, cultura e você 

com isso? 

 

Mais que enfeite de sala ou 

brincadeira de criança, a arte existe e 

está espalhada por aí. Não é de ninguém 

e nem segue as linhas objetivas da razão. 

A arte acontece, remexe e transcende. 

Em tempos tão atordoados, recordar é 

viver, relembrar é aprender. Essa é a 

proposta desta coluna que se inicia hoje: 

visitar momentos importantes da nossa 

cultura brasileira. Cultura para se 

entender o mundo. E brasileira porque 

precisamos lembrar de tudo de valor que 

nosso povo produz. 
 

Por Miguel Giansante 

A polêmica da Amazônia 
  

  

No mês de agosto, o governo de Michel Temer 

liberou, por meio de decreto, a exploração de parte da 

área conhecida como Renca para mineração pela 

iniciativa privada. A Renca - Reserva Nacional do Cobre 

e Associados - foi criada em 1984 e inclui, além da 

reserva mineral, unidades de conservação e terras 

indígenas, em área na fronteira do Pará com o Amapá. 

De acordo com o governo, os impactos se limitariam 

apenas à área de mineração, mantendo intactas as áreas 

protegidas. Tal decreto foi revogado dias depois devido 

à repercussão extremamente negativa, porém, na 

prática, um novo decreto seria redigido apenas com um 

maior detalhamento acerca desta abertura à iniciativa 

privada, que ainda aconteceria. 

Uma ressalva importante que deve ser feita no 

que diz respeito ao impacto trazido por essa abertura à 

mineração privada é que, quando pensamos em 

impactos ambientais, nossa atenção jamais deve ser 

limitada à área diretamente afetada (no caso, a reserva 

mineral que seria extinta). De acordo com a resolução 

número 1 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – e que versa sobre a avaliação de impacto 

ambiental, é necessário definir, além da área 

diretamente afetada por um empreendimento, também 

as áreas de influência direta e indireta. Em suma, os 

impactos jamais se limitam ao espaço onde há contato 

direto com o ambiente. 

O caso teve uma nova reviravolta nesta semana, 

quando o Governo resolveu ceder e revogar o decreto 

e restaurar as condições iniciais da Renca. Porém, 

deixou claro que estudos serão feitos para avaliar a 

viabilidade da exploração da área, deixando em aberto 

o futuro da região. 

 

Por Pedro José Lario de Sordi 

 

Calendário 

  
1o turno da votação do 

mascote 

Sane a Dúvida: ASA 

  

Visita técnica:  Metrô 

 

2o turno da votação do 

mascote 

LollapalUSP 

 

Semana da P2 

 

 

 

27 a 29/09 

  

29/09 

  

29/09 

  

04 e 05/10 

 

07/10 

 

16 a 20/10 

 

 

  

  



 

 

 

 Como aproveitar o CEPEUSP 
 

 

 

 
 

Que a Poli é estressante todos nós já 

sabemos, mas o que falta é buscar atividades 

no cotidiano que ajudem a fugir do ambiente 

politécnico. A prática de exercícios físicos é 

ideal para isso, pois além de promover o 

desenvolvimento muscular, sair do 

sedentarismo também afeta positivamente a 

saúde mental das pessoas, ajudando no sono e 

no tratamento contra a ansiedade e a 

depressão. 

 Diante disso e depois do sucesso da 

Semana de Jogos no CEPE, o CAEA decidiu 

explorar os cursos e programas físicos e 

esportivos que o local apresenta. Tirando os 

treinos das modalidades da POLI, poucos 

alunos aproveitam as outras oportunidades 

oferecidas. Elas são, em sua maior parte, 

voltadas para a comunidade interna da USP. 

Porém, também há atividades que permitem a 

inscrição da comunidade externa, ou seja, 

você pode frequentar o espaço com familiares 

e amigos. 

 

Cursos regulares 

 A principal atividade do CEPE é a 

organização de programas semestrais. Para se 

inscrever, é necessário anexar um exame 

médico particular no cadastro online. A 

inscrição para o próximo semestre 

provavelmente será iniciada em janeiro de 

2018, mas vale a pena ficar de olho no site. A 

lista de programas oferecidos é bastante 

extensa e atende diferentes faixas etárias, 

gostos e condicionamentos físicos. 

Curiosidade: esse é o segundo semestre 

em que o curso de autodefesa feminina está 

disponível para todas as mulheres da USP, 

visando desenvolver confiança, controle 

emocional, segurança e autoestima para esse 

público. 

 

 

 

Disciplina Esportes na Graduação 

Para ampliar o uso do CEPE por parte 

dos alunos, a disciplina Esportes na 

Graduação agora conta créditos como optativa 

livre. Você pode experimentar modalidades 

que você não conhecia até então por meio do 

cadastro online nos workshops.  

 

Eventos e competições 

 Se você já é atleta, essa é a atividade 

ideal para você. Dê uma olhada no site do 

CEPE para ver quando esses eventos 

acontecerão, o Torneio Interno de Tênis e a 

54a Volta da USP já têm data marcada, por 

exemplo. 

 

Piscina 

 Sim, você pode aproveitar o inverno de 

30ºC para usufruir de uma piscininha. Antes 

disso, é preciso passar por um exame médico 

dermatológico. O CEPE fornece as instalações 

para a realização dos exames, que 

normalmente ocorrem na sala 35. 

 

Academia Santander 

 Em parceria com o Santander, uma 

academia ao ar livre foi instalada no gramado. 

O cadastramento pode ser feito diretamente 

na unidade e não é necessário exame médico. 

Sempre há profissionais de educação física 

presentes para auxílio durante a prática do 

exercício.  

 

Atividades espontâneas na quadra 

 Por que não combinar com os amigos 

para passar uma manhã/tarde nas quadras do 

CEPE? É possível alugar bolas e 

equipamentos no almoxarifado. 

 

Por Adriana Wright e Daniela Machado 

 



 

  

  Você já ouviu falar num tal “Zago”? 

  
  
  

  

  

  

  

Se você é estudante da USP 

provavelmente já deve ter ouvido falarem 

nele ou lido alguma vez um "Fora Zago". O 

que pouca gente sabe é quem é esse tal de 

Zago. Pois bem, ele é nada mais nada menos 

que o reitor da USP. No dia 30 de outubro 

ocorrerão as eleições para os novos reitor e 

vice-reitor da USP. As três chapas mais 

votadas serão encaminhadas ao governador 

do estado, o qual será incubido de escolher 

uma e nomeá-la pelo período de 2018 a 2022 e 

concede a esses escolhidos uma série de 

deveres e atribuições. 

Uma das novidades do processo 

eleitoral deste ano é que  a votação e a 

apuração dos votos serão realizadas por meio  

de sistema eletrônico, além disso 

acontecerão 3 debates entre as chapas 

inscritas entre os dias 2 e 20 de outubro. A 

consulta à comunidade universitária 

(professores, funcionários e alunos) será 

feita no dia 23 de outubro, porém apenas 

votarão efetivamente os membros da 

Congregação e dos Conselhos de 

Departamentos das unidades. Dessa forma, 

apesar de não termos poder de voto, temos 

voz nessa decisão e nunca é tarde para 

conhecer o que se passa com a universidade 

que frequentamos. A esperança é que, na 

próxima gestão, não escutemos gritos de 

"Fora Reitor" como ouvimos agora. 

  
 

Por Bruna Martines 

  

Tudo tem seu tempo determinado. 

Tem o tempo de ser criança e o tempo de 

amadurecer. O tempo de ser colado com a sua 

família e o tempo de se desprender deles para 

aventurar o mundo. O tempo de se alegrar 

com o nascimento de um neném fofíssimo e o 

tempo de chorar pela morte de um parente 

próximo. E queridos, é inevitável, o tempo 

chega para todos nós. 

Para cada pessoa, existe um tempo. 

Maria passou no vestibular com 17, João, com 

24. Ricardo se formou em 5 anos, Julia se forma 

em 9, se tudo der certo. Leticia entrou no 

trabalho dos sonhos no último ano de 

graduação e construiu uma carreira incrível; já 

o Vinicius precisou de 5 empregos, 2 

graduações, 1 intercâmbio e muita ajuda para 

se encontrar. Todos hoje estão felizes, 

independente do tempo que levou. 

Você não está atrasado nem 

adiantado. Não é porque Nova York está 3 

horas à frente de Los Angeles que faz com que 

ela seja mais lenta. Não é porque você foi 

chamado  de  “bixo mudo” no  primeiro dia de   

aula que você não vai conseguir falar com 

ninguém pelo resto da graduação.  Não é 

porque seus amigos fecharam o semestre de 

P2 que você não tenha chance de salvar na 

REC – ou na reof, ou na DP ou quando for, 

porque não é isso que diz se você está 

atrasado ou adiantado: cada um está apenas 

seguindo seu fuso horário. 

Há tempo para todo o propósito 

debaixo do céu. Eu sei que vocês não 

aguentam mais ouvir “trem bala” (e que o pior 

pesadelo é que toque a versão remixada dessa 

música na balada), mas é muito verdadeiro 

quando a sua letra diz: “[a vida] não é sobre 

chegar no topo do mundo e saber que venceu, 

é sobre escalar e sentir que o caminho te 

fortaleceu.” Então que não fiquemos 

preocupados em chegar lá – onde quer que 

esse “lá” seja. Que saibamos aproveitar o 

nosso tempo para crescer, aprender, 

amadurecer, apanhar e levantar, apanhar e 

levantar, apanhar e levantar... porque o mais 

importante de toda a escalada é descobrir o 

propósito dela – e há tempo para isso. 
 

  

Por Thiago Gonçalvez 

2
o
 semestre de Engenharia Ambiental 

  

Coluna do Bixo 



 

 

Qual deve ser o mascote do CAEA? 
    

Durante os dias 27, 28 e 29/09 estará acontecendo o primeiro turno da votação para o 

mascote do CAEA. Os alunos de engenharia ambiental poderão votar em uma opção dentre 

as seis pré-selecionadas em reunião aberta a todos os alunos da Poli. Caso nenhuma das 

opções tenha mais de 50% dos votos, ocorrerá um segundo turno nos dias 05 e 06/10. 

Para saber quais são as opções de ideias de mascotes, basta identificá-las na imagem 

abaixo. Que vença o melhor mascote! 

 

 
 

 
 O nosso jornal também está 

disponível online! Você pode 

acessá-lo pela página do CAEA no 

Facebook ou escanear o QR code 

abaixo e ler as matérias no seu 

celular. Aproveite! 

        

 

Se você gostou do CAEA boa? e quer 

paricipar mande seus textos, poemas, desenhos e 

ideias para caea.poli.usp@gmail.com ou entre 

em contato com alguém da gestão! Estamos 

abertos a sugestões, críticas e elogios! 

 

Participe das reuniões ordinárias do CAEA! 

Elas ocorrem toda quarta-feira às 17 horas e para 

saber a sala é só perguntar para alguém da 

gestão! E fique de olho na página do CAEA para 

saber quando será a próxima reunião do jornal! 
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