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EXPEDIENTE

SUDOKU

É impossível viver sem se si-
tuar no tempo. Seja quando 
perguntam a nossa idade e 

há quanto tempo estamos na Poli,  ou 
quando estimamos a distância entre 
dois pontos baseada no tempo (le-
vando em conta uma margem de erro, 
ah, esse trânsito...), podendo nos con-
fundir com as distâncias em ano-luz.

Falando em tempo, na página ao 
lado, tem um calendário para você se 
programar melhor (sinta-se à vonta-
de para fazer novas marcações!). E 
para complementar seu planejamen-
to, saiba como criar alguns minutos 
na seção Acadêmico. Lá você pode 
entender como funciona a Biblioteca 
Politécnica e o Drive do Grêmio.

Agora que você não precisa ficar 
procurando material para estudar, 
pode gastar esses minutinhos em 
nossa Máquina do Tempo. Volte 188 
anos e confira, na seção Esportes, a 
história do Esporte Universitário. 
Devem ter sido ótimos tempos, mas, 
ei! Volte aqui para 2017! Ao lado você 
pode conhecer três politécnicos que 
participaram do Bichusp deste ano. 

Respire e prepare-se para viajar 
de novo! Em A Politécnica,  iremos 
ao passado para explicar um pouco 
mais sobre a indústria cosmética tão 
presente em nossas vidas e para co-
nhecer um pouquinho sobre Emily, a 
engenheira que liderou uma grande 
obra. 

Na seção Etc, abordaremos um as-
sunto sério que, atualmente, faz parte 
do dia-a-dia de muitos: a depressão. 
Lembre-se de que buscar ajuda é es-
sencial!

Bom, espero que você não esteja 
enjoado, vamos ter que viajar de novo 
(no tempo e no espaço). Saiba sobre 
os antigos (mas atuais) problemas 
do prédio da Poli Santos e o futuro da 
construção.

Já que citei "construção", viran-
do a página você vai encontrar uma 
matéria sobre o urbanismo na USP e 
sua relação com a História! Depois, 
entenda a crise que a nossa Universi-
dade enfrenta hoje.

E adivinha quem faz aniversário? 
O nosso querido Engenheirando, que 
começou na edição 02 de 2016! E, 
desta vez, parece coisa do futuro: en-
tenda como funciona a moeda Bitcoin 
e como é possível armazenar dados 
em um átomo.

Ainda um pouco futurístico, leia 
em Arte e Cultura a resenha de "Eu, 
Robô". Veja também a resenha "Pa-
thos" e um poema, os quais nos fazem 
lembrar das aulas de literatura.

Espero que você não se importe 
com coisas não lineares porque lá 
vamos nós: pegue o vira-tempo e leia 
o segundo capítulo de "Harry Poli" e 
confira o desenrolar da história de "O 
Erro Apagado", em Folhetim.

Não deixe de dar uma olhadinha 
nos Classificados e respirar um pou-
co!

Por fim, na nossa seção de humor  
Politreco, veja dicas para seu futu-
ro no "Horoscopoli", confira o que a 
Polícia Federal anda investigando na 
Poli e divirta-se com a "Tirinha da 
Cami", agora que você já fez as P1s.

Espero que goste da viagem, nos 
vemos no futuro: na Edição 03!

REUNIÃO

Quando? Todas as segundas!
Que horas? 11h

Onde? No Grêmio Politécnico
E depois: Quem vai bandejar? 
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Responda ao formulário de avalia-
ção d'O Politécnico e concorra ao Kit 
Grêmio!  O link será divulgado na 

página do Facebook  do Grêmio.

jornalopolitecnico@gremiopolitecnico.com.br

fb.com/gremio.poli
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CALENDÁRIO 
ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

30
Domingo

24 • Jornal O Poli-
técnico (R) 25 • Bixopp (R) 

• Poli Talks 26 • Poli Talks 
Week (R) 

• Cafezada SP/Santos 
27 • Politizados 28 • Poliglota: 

encerramento 
das matrículas do 
curso de conversação

29
7

14

21

28

4

11

18

1 • Dia do Trabalho

8     • Jornal O Politéc-
nico (R) 

• Poli Talks Santos

15 • Jornal O Poli-
técnico (R) 

22 • Jornal O Poli-
técnico (R)

29• Semana de 
P2

5 •  Jornal O Politéc-
nico (R) 

• Poli Debates

12 •Jornal O Poli-
técnico (R) 

• Poli Talks Week

2• Bixopp (R) 
• Inscrições Poli 

Poker 

9 • Bixopp (R)

16 • Bixopp (R) 

23 • Semana de 
P2

30 • Bixopp (R) 
• Rock Bixos 

• Inscrições EILE e 
rodada de StartUp

6 • Bixopp (R)

13  • Poli Talks 
Week

3 • Poli Talks  
Week (R) 

• Feijoada com cho-
rinho

10 • Poli Talks 
Week (R) 

• Poli Poker

17 • Poli Talks 
Week (R) 

• Culinária Árabe

24 • Semana de 
P2

31 •Poli Talks 
Week (R) 

• Rock Bixos

7 • Poli Talks  
Week (R) 

• Cafezada

14 • Poli Talks 
Week

4 • Workshop Yoga

11 • Politizados

18

25 • Semana de 
P2

1 • Rock Bixos

8 • Poli Debates

15 •Corpus Christi

5

12
19

26 • Semana de 
P2

2 • Rock Bixos

9 • Bixopp

16 • Recessão

6 

13 

20

27

3

10

17

POLI
(R): Reunião

FOTOGRÁFICO
RECORTE

"Cirquinho" por
Samuel Ducca
Engenharia da Computação, 2º ano
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ACADÊMICO

BIBLIOTECA POLITÉCNICA 

A Biblioteca Politécnica é um 
projeto que reúne, na sede do 
Grêmio (no 1° andar do pré-

dio do Biênio), resumos, resoluções de 
lista, cadernos, provas antigas, enfim, 
qualquer tipo de material que pode au-
xiliar os politécnicos a fugirem dos na-
bos! 

“Ah! Mas só os materiais ‘famosos’ 
podem ficar expostos no Grêmio??” 

Não! A ideia é que qualquer pessoa 
que tenha um material de estudo, inde-
pendentemente da matéria, deixe uma 
cópia lá e compartilhe sua forma de es-
tudar. Assim, todo mundo acaba se aju-
dando!

“Que legal! Eu tenho vários materiais 
de estudos, como eu deixo ele exposto 
na Biblioteca Politécnica?”

É fácil, apareça no Grêmio com o seu 
material e procure um dos nossos dire-
tores. Ele vai cadastrar o seu resumo na 
planilha “Acervo da Biblioteca Politécni-
ca” e depois ele será catalogado e colo-
cado na pasta em que mais se encaixa.

“Ah! Mas eu não tenho nenhum ma-

terial da minha autoria, posso só estu-
dar com os resumos?”

Claro! Você pode ver alguns dos ma-
teriais no nosso drive (dá uma lida no 
próximo tópico) ou também ir até o Grê-
mio e dar uma folheada. 
Se você quiser ter uma 
cópia do material, é só 
deixar a sua carteiri-
nha na secretaria e 
xerocar na copia-
dora, no andar 
de baixo!

Não dei-
xe de conferir 
esse novo pro-
jeto!  

DRIVE DO GRÊMIO

Em março, o Grê-
mio Politécnico divulgou o Dri-
ve do Grêmio: um link onde nós 

reunimos arquivos que auxiliam a sua 
vida na Escola Politécnica. Até o presen-
te momento, temos três pastas princi-
pais: Acadêmico, Calendários e Contatos 

A Biblioteca Politécnica e o Drive do Grêmio

ESPORTES

O Esporte Universitário ao redor do mundo
E ae galera, tudo certo? Bem, esco-

lhemos um tema muito legal para 
discutir na nossa segunda coluna 

do jornal: o Esporte Universitário ao re-
dor mundo.

A história do esporte universitário é 
recente, se comparada à história das 
universidades. A primeira competição 
esportiva desse nível data de 1829 e foi 
de Remo entre duas das maiores aca-
demias britânicas, Oxford e Cambridge. 
Ela foi idealizada pela diretoria de Ox-
ford, que buscava uma maior integra-
ção entre seus alunos e entre alunos 
de outras faculdades. Oxford venceu a 
primeira competição, que se tornou um 
clássico disputado anualmente desde 
1856 (com alguns intervalos sem dispu-
ta nesse período) nas águas do Tâmisa 
e que, em 2014, contou com uma audi-
ência televisiva de 500.000 telespecta-
dores. Atualmente, o placar está 82x79 
para Cambridge, e, em 2017, teremos a 
167ª edição dessa regata. 

A primeira associação esportiva uni-
versitária foi fundada nos EUA em 1905. 
Ela visava fomentar o esporte universi-
tário norte americano, que era (e é até 
hoje) a base de seus atletas olímpicos, 
uma vez que o esporte olímpico ainda 
era amador e representado quase una-
nimemente por jovens universitários. 
Esse conceito de administração esporti-
va, aliada a uma propaganda patriótica 

de amor à comunidade torna o modelo 
do Tio Sam imbatível e difícil de ser co-
piado até hoje. As universidades ameri-
canas, segundo a Federação Internacio-
nal de Esportes Universitários, foram 
responsáveis pela formação de 93% do 
quadro olímpico dos EUA que  foi às 
Olimpíadas de Pequim, em 2008. Com 
tudo isso, não precisamos dizer que o 
esporte universitário de lá é um suces-
so, um show de milhares de torcedores 
nas arquibancadas, direitos de televisão 
milionários, jovens universitários incen-
tivados a uma vida esportiva. E, não era 
para menos, em 2015 a vitória de Ohio 
State sobre Oregon, na final do futebol 
americano universitário, rendeu uma 
audiência de 33,4 milhões de espectado-
res, a maior da história da TV paga dos 
EUA, e um novo contrato televisivo de 
US$7,3 bilhões por dez anos, exclusivos 
da ESPN, incluindo transmissão para 
mais de 42 países no mundo.

Voltando à nossa medíocre realidade, 
vamos falar um pouquinho desta terra 
tropical. Os primeiros passos na terra 
brasilis se deram no futebol com um 
campeonato amistoso no RJ no ano de 
1900 entre o antigo College Mackenzie, 
a Faculdade de Medicina e Cirurgia do 
Rio de Janeiro e a Escola Politécnica do 
Rio de Janeiro que contavam em suas 
bases com atletas de futebol do Flamen-
go, Botafogo e Fluminense.

Desde o início, e até hoje, o esporte 
universitário é majoritariamente gerido 
por alunos e integrantes de Instituições 
de Ensino através de entidades conheci-
das como Associações Atléticas Acadê-
micas (ou A.A.A.s) que têm como mis-
são fomentar o esporte universitário. 
Essas entidades são responsáveis pela 
concepção e realização de competições, 
além de gerir o esporte e suas nuances 
como um todo. Em 1935, cria-se a mais 
antiga competição universitária do país 
o MAC-MED, competição entre a A.A.A. 
Horácio Lane (Engenharia Mackenzie) e 
a A.A.A. Oswaldo Cruz (Medicina-USP), 
na época entidades encravadas nos cen-
tros acadêmicos de suas respectivas fa-
culdades. A fundação da Universidade 
de São Paulo e a articulação dos diver-
sos centros acadêmicos levou, em 1941,  
à sanção do presidente Vargas a uma 
lei que determinava a criação da CBDU 
(Confederação Brasileira do Desporto 
Universitário) e que instituia às A.A.A.s 
o monopólio da organização esportiva 
dentro de suas respectivas universida-
des.

Bom, além dessa história toda, os anos 
atuais separam o mundo universitário 
brasileiro em basicamente dois: as uni-
versidades particulares, que têm inves-
timento de clubes e acabam por disputar 
campeonatos oficiais com seus atletas 
profissionais (os chamados federados), 

Úteis.
Em Acadêmico, temos documentos 

que ajudam a sanar dúvidas comuns 
dos alunos, como: o Livreto Informativo, 
onde estão melhor explicadas informa-

ções acadêmicas da Poli (por 
exemplo: Representação 

Discente, Representação 
de Classe, Estrutura 

Acadêmica etc.) e o 
Manual de Estágio, 

que descreve os 
passos necessá-
rios para que a 

Escola assine os 
papéis do seu está-

gio. Temos também a 
calculadora de nota de 

transferência, um Excel 
que ao baixar e completar 

as suas notas, faz o cálculo 
da sua média de transferência 

(utilizada como um dos critérios no pro-
cesso de transferência interna). 

Ainda nesta, contamos com a pasta 
Biblioteca Politécnica, onde se localiza 
uma planilha informando todos os resu-
mos presentes fisicamente na Biblioteca 

e alguns dos resumos digitalizados.
Na pasta Calendários, reunimos os 

calendários oficiais do semestre oficial 
com os feriados, datas de provas e um 
calendário dos eventos que ocorrerão 
na Poli, que será mantido atualizado.

Por fim, na pasta Contatos Úteis, há 
quatro planilhas que reúnem informa-
ções úteis aos politécnicos, como: tele-
fones de serviços públicos e de emer-
gência, dados dos grupos de extensão, 
contatos dos departamentos e secreta-
rias da Escola Politécnica e informações 
sobre as modalidades da Atlética. 

Mas não é só isso! O drive do Grêmio 
ainda está em construção, acompanhe 
as novas implementações na nossa pá-
gina (http://fb.com/gremio.poli/) e, se 
você tiver alguma sugestão, procure um 
de nossos diretores ou nos contate pelo 
Facebook!

Confira o drive no link: https://goo.
gl/eUnPXG. 

Tamy Takara
Engenharia da Computação, 2º ano

Diretora Acadêmica do Grêmio

como é o caso da UNIP, da UniSant’Ana 
e outras, e as universidades que têm em 
seu quadro de atletas estudantes co-
muns, e que têm por responsabilidade 
garantir uma formação esportiva a esses 
alunos, contribuindo para o seu desen-
volvimento.

Apesar das diferenças com os países 
de fora, o nosso certame não é de todo 
mal, e no final dos anos 80 um tipo de 
competição foi criada e hoje é sinônimo 
de esporte universitário: os famigerados 
Inters (#menosde90diaspraIUSP2017). 
Não são lá uma NCAA, mas atendem bem 
ao público e o nível esportivo do esporte 
olímpico (que é amador) brasileiro. 

Com todos os nossos problemas edu-
cacionais, sociais e esportivos, até que a 
gestão esportiva caminhou bem nesses 
quase 120 anos de história do Esporte 
Universitário Brasileiro. Engatinhamos 
perto dos norte americanos, mas nossa 
paixão pelas cores de nossa faculdade 
e pelo esporte nos leva cada dia mais 
longe. Bem, espero que tenham gostado 
deste artigo, nos vemos em uma próxi-
ma, debatendo mais o esporte, seja ele 
universitário ou não, um grande abraço!

Valter Bellato
Engenharia Civil, 2º ano

Colaborador da Associação Atlética 
Acadêmica Politécnica

Problemas Acadêmicos

Está com alguma dúvida ou 
problema acadêmico?

Procure um de nós! 

Lucas Kato        (11) 99641-7326 
Mayra Luna      (11) 98159-9087
Rafael Jardim   (11) 99697-3225
Tamy Takara    (11) 95789-4613

#OGrêmioEstáComVocê
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ria com o esporte?
L.K. Eu sempre gostei muito de es-

portes, mas por causa do pré-vestibu-
lar não tinha mais tempo de treinar. Foi 
uma época estressante por abdicar de 
algo que faz tão bem para mim, por isso 
voltei assim que cheguei na Poli.

J. Se quiser deixar alguma mensa-
gem, fique a vontade!

L.K. Queria agradecer a todos que 
apoiaram o time de Handebol pela paci-
ência, dedicação e apoio. Vestir a camisa 
da Poli é maravilhoso e, ao lado dessas 
pessoas, ficou melhor ainda.

Uma das atletas mais populares, Gio-
vanna se destacou ao ser titular não só 
na equipe de Handebol, como também 
na de Basquete. Estudante da Engenha-
ria Química, Moscato conquistou a me-
dalha no Basquete. Na fase de grupos, 
derrotaram a Sanfran e a RI. Nas semis, 
eliminaram a equipe do EEFE e, na deci-
são, bateram a FEA por dez a cinco.

Jornal “O Politécnico”: Como foi o 
sentimento de representar a Poli pela 
primeira vez?

Giovanna Moscato: Quando vesti o 
uniforme e vi que que nele estava escri-
to "Politécnica", senti o peso de repre-
sentar a Poli. Senti um orgulho imenso, 
porque eu estava lá representando a fa-
culdade que eu tanto sonhava em entrar, 
foi muito emocionante. 

J. Como você sentiu o apoio da torci-
da?

G.M. Logo no primeiro jogo de Han-
debol, mesmo sendo muito cedo, a Ra-
teria e um pessoal já estavam presentes. 
Sentir todas essas pessoas vibrando e 
torcendo pela gente foi muito positivo, 
eles incentivam e fazem a gente querer 
dar nosso máximo em jogo, foi muito 
demais!

J. Conte um pouco sobre sua partici-
pação no torneio.

G.M. Participei do Basquete e do 
Handebol. As duas experiências foram 
muito boas, fiquei muito feliz de ter 
participado porque, além de ter sentido 
como é representar a Poli, me integrei 
com pessoas maravilhosas de diversas 
Engenharias.

J. Você já treinava? Qual a sua histó-
ria com o esporte?

G.M. Eu já praticava o Basquete e o 
Handebol era sempre aquele esporte 
que eu gostava muito, embora só jogasse 
por diversão na escola. Porém, quando 
entrei, resolvi que queria muito treinar 
e estou gostando muito também!

Renato Miyaji
Engenharia Naval, 1º ano

Bichusp 2017
ESPORTES

O início do ano na Universi-
dade de São Paulo é sempre 
marcado por uma leva de 

alunos ingressantes - cerca de oito 
mil - que tiveram uma árdua trajetó-
ria acadêmica para conquistar essa 
vaga. Uma característica comum entre 
quase todos os calouros é a forma fí-
sica que, em muitos dos casos, deixa a 
desejar, tendo em vista a grande carga 
horária destinada ao estudo nos últi-
mos anos. 

No entanto, logo no primeiro mês 
de aula, todos esses bixos e essas bi-
xetes reúnem-se para demonstrar seu 
talento em 18 diferentes modalidades. 
O resultado: uma das mais tradicionais 
e, principalmente, emocionantes com-
petições esportivas universitárias: o 
BichUSP. 

No sábado (18 de março), teve iní-
cio a 47ª edição do torneio. Uma das 
equipes mais fortes e, por isso, favorita 
ao título era a Escola Politécnica. Dona 
de outros nove troféus, a Poli, nesse 
primeiro final de semana, teve atletas 
em quatro diferentes modalidades: 
Handebol Masculino e Feminino e Bas-
quete, também Masculino e Feminino. 
Para acompanhar de perto a experi-
ência vivida pelos estreantes, o Jornal 
"O Politécnico" foi atrás de alguns dos 
bixos. Confira as entrevistas:

Cursando Engenharia de Materiais 
e Metalúrgica, Marcus foi um dos pila-
res na boa campanha da Poli no Bas-
quete. Na primeira fase, ganharam da 
Física e da Farma, sofrendo somente 
10 pontos. Na semis, passaram pelo 
IME em jogo apertado. Porém, na de-
cisão, acabaram perdendo para a FEA, 
nos detalhes, por 43 a 38.

Jornal “O Politécnico”: Como foi o 
sentimento de representar a Poli pela 
primeira vez?

Marcus Abreu: Confesso que repre-
sentar a Poli no Basquete foi emocio-
nante. O esporte, em geral, se relaciona 
com os nossos sentimentos e não há 
palavras que descrevam fazer algo que 
envolve uma equipe dar certo.

J. Como você sentiu o apoio da tor-
cida?

M.A. A participação da torcida é 
sempre muito importante. É, muitas 
vezes, o fator decisivo num momento 
importante do jogo. Não participei dos 
jogos nas finais, mas tenho certeza que 
a torcida jogou junto também.

J. Conte um pouco sobre sua parti-
cipação no torneio.

M.A. Gostaria que saísse como pla-
nejado e que os jogos fossem feitos 
todos no dia marcado. Como não con-
segui participar dos últimos, acho que 

contribuí para garantir as primeiras 
vitórias e ganhar alguns quartos dos 
jogos. Com uma boa defesa, nosso time 
levou apenas seis pontos nos dois jo-
gos em que participei!

J. Você já treinava? Qual a sua histó-
ria com o esporte?

M.A. E u treinei durante quatro anos 
e joguei durante três deles na Federa-
ção Paulista de Basketball. Aprendi 
muito nessa jornada, sobretudo,  a tra-
balhar em equipe, motivar meus ami-
gos e, principalmente, nunca desistir.

Aluna da Engenharia Naval, Luiza 
atuou pelo time de Handebol. Na fase 
de grupos, a equipe acumulou vitó-
rias fáceis diante da SanFran e da Quí-
mio, sofrendo apenas quatro gols. Nas 
quartas, venceram a FAU para marcar 
encontro com a Educação nas semis. 
Após mais uma vitória, chegaram na 
final. Entretanto, acabaram derrotadas 

pela EEFE, ficando com o vice.
Jornal “O Politécnico”: Como foi o 

sentimento de representar a Poli pela 
primeira vez?

Luiza Krettli: O sentimento foi uma 
mistura de responsabilidade e diversão. 
Ver o quanto vestir essa camisa é impor-
tante para as veteranas e para as bixetes 
me incentivou a dar o meu melhor nos 
treinos e na competição. 

J. Como você sentiu o apoio da torci-
da?

L.K. A judou bastante. Sentir o apoio 
da torcida me manteve focada em jogar, 
não só pelo time, mas pela torcida tam-
bém. 

J. Conte um pouco sobre sua partici-
pação no torneio.

L.K. A ssim que soube do BichuUSP, 
procurei as meninas do Handebol para 
que pudesse participar.  Foram duas 
semanas treinando no horário do almo-
ço e, às vezes, à noite também. Apesar 
dos horários difíceis para treino, valeu 
a pena pela oportunidade de conhe-
cer pessoas que talvez eu não tivesse a 
oportunidade de conhecer.

J. Você já treinava? Qual a sua histó-

Basquete Feminino
Foto de Renato Miyaji

Basquete masculino
Foto de Renato Miyaji
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Era ainda terça-feira. Poderia ser 
sexta, mas não era. Os minutos 
se arrastavam preguiçosa e len-

tamente no tiquetaquear silencioso do 
meu relógio de pulso. O calor excessivo 
fazia brotar algumas gotículas entre o 
objeto e minha pele, rendendo-me al-
guns segundos de prazer ao desabotoar 
uma fivela já enferrujada. Distraio-me 
pelo piscar do cursor que insiste em fu-
gir da tela branca de meu computador. 
Pisca. Pisca. Pisca. Nada ainda escrito. 
Mais algumas piscadelas. Sobram-me 
alguns instantes até finalizar o... docu-
mento? Como chama? Ah sim, o relató-
rio. Minha cabeça lateja no mesmo ritmo 
dançante das teclas pressionadas furio-
samente atrás de mim. A música muda, 
agora dançamos ao ritmo do toque de 
telefones. “Trins” incansáveis. Tento es-
pantar as consequências de uma noite 
mal dormida com o esticar de meus bra-
ços. Ouço estalos. Desço-os lentamente 
na direção de meus olhos, já marejados 
depois de tanto bocejar. Esfrego-os na 
falsa tentativa de me manter acordada. 
Eis que uma impressão preta e disfor-
me tinge os meus dedos. Ah, meu Deus, 
minha maquiagem. Desde quando ela 
estava ali? Ontem? Hoje? Não soube res-
ponder. Na verdade, nunca soube. Esse 
sentimento me frustra e faz o ar sair de 
meus pulmões de uma só vez. Uma pilha 
de pastas e sulfites bagunçados cai es-
trondosamente sobre minha mesa. Sem 
aviso prévio. Sem delicadeza. Reunião. 

Agora. Recolho o necessário e começo a 
correr. Literalmente fazendo meus pés 
se desgrudarem do chão ao me lançar 
à sala de reuniões mais próxima. Chego 
ofegante e puxo a maçaneta. Erro. As fo-
lhas de vidro encaixadas misteriosamen-
te dentro de um retângulo prateado pro-
testam e não se soltam. Merda. Empurro 
com força e a porta se abre. Era pedir 
muito para que fosse uma atitude ino-
fensiva e silenciosa? Os pares de olhos 
da sala me encaram com reprovação. A 
figura dominante da empresa estava de 
pé sendo banhada pela luz de um retro 
projetor. Seus óculos impecavelmente 
limpos refletiam pequenos pontinhos 
verdes, como se se recusassem a serem 
penetrados pela apresentação. Acho en-
graçado e esboço um sorriso discreto, 
não de simpatia, apenas de diversão in-
terna. Antes de me sentar, percebo que 
alguém fala comigo:

-... fica isso?
- Perdão. Poderia repetir?
- O que significa isso?
O sentimento de impotência final-

mente me derrubou. Sem entender, dei-
xei que meus ombros caíssem sozinhos 
e que meu olhar baixasse para a mesa. 
O tampo de vidro, sem querer, revelou 
meu reflexo sujo e acabado. Minhas 
pálpebras estavam completamente bor-
radas e escuras, como se algum pintor 
contemporâneo de mau gosto tivesse 
pintado meu rosto.

- Agora você é um panda? É alguma 

Não nasci panda
A Indústria Cosmética

 e o ideal de beleza
A imposição de padrões de beleza há 

muito foi aceita. Levamos como natu-
ral o fato de mulheres gastarem uma 
parcela de seus dias com maquiagem. 
Mas, desde quando isso existe? Acre-
dita-se que o primeiro uso desses pro-
dutos, data de 3000 A.C., na sociedade 
egípcia. Inicialmente, eram fabricados a 
partir de minerais moídos e metais pe-
sados, como o chumbo, e possuíam fins 
principalmente terapêuticos. Crianças, 
mulheres e homens utilizavam o pó de 
Kohl, por exemplo, obtido a partir de 
galena moída, água e algum componen-
te oleoso. Hoje, conhecido como Kajal, 
é amplamente utilizado em países de 
cultura árabe. A maquiagem, além de 
elemento protetor dos olhos*, era mais 
um dos instrumentos utilizados para se 
distinguir as diferentes classes presen-
tes na sociedade. Reconhece-se ainda, 
seu valor estético: Cleópatra é sempre 
representada como uma figura de olhos 
delineados e pálpebras coloridas; e seu 
valor social: a busca por tons de pele 
cada vez mais claros levou à criação do 
oshiroi, uma massa espessa feita de pó 

de arroz desenvolvida pelos japoneses. 
A diferenciação que a pintura trazia ao 
rosto foi objeto de desenvolvimento de 
novos produtos, como o rímel e o batom. 
Atualmente, a indústria cosmética apon-
ta infinitos elementos a serem valoriza-
dos ou reparados. É comum encontrar 
mulheres que se sentem desconfortá-
veis e inseguras ao aparecer em público 
sem maquiagem, já que, teoricamente, 
as imperfeições presentes em seu rosto 
não deveriam existir e, já que existem, 
seu grau de beleza é diminuído. Buscar 
por um olhar mais firme ou lábios mais 
grossos através do uso da maquiagem 
não é nenhum pecado, pelo contrário, 
pode ser enxergado como um tipo de 
arte ou elemento cultural. Entretanto, 
sua aparição forçada em situações co-
tidianas, como trabalho e estudos, é de 
um ideal de beleza profundamente sele-
tivo e de uma rede que lucra diariamen-
te com sua manutenção.

*O pó de Kohl era utilizado como ele-
mento farmacêutico, principalmente com 
o intuito de proteger os olhos do sol e dos 
insetos.

da ponte.
Sua presença não se limitou apenas ao 

contexto intelectual que permitiu o an-
damento da obra, mas também ao ques-
tionamento de ideais preconceituosos 
relacionados à presença de mulheres 
na ciência e ao encorajamento feminino. 
Assim como grande parte das mulheres 
que assumiram importantes papéis para 
o desenvolvimento da ciência, Emily Ro-
ebling não adquiriu grande visibilidade 
ou qualquer tipo de recompensa pro-
porcionais à sua importância. Entre-
tanto, mesmo após seu falecimento, em 
1903, muitos estudiosos e conhecedo-
res de sua história associam sua imagem 
a um símbolo de independência e deter-
minação, principalmente por demarcar 
o pioneirismo feminino em papéis de 
liderança científica. 

Érica Rissi
Engenharia Civil, 1º ano

A presença de mulheres nas di-
versas áreas da engenharia 
representa, ainda hoje, um ver-

dadeiro desafio. O convívio com precon-
ceitos arraigados socialmente, além da 
luta diária por igualdade, são aspectos 
íntimos do dia a dia feminino, assumin-
do grandes proporções àquelas que 
adentram ao universo científico, taxado 
tipicamente como masculino. Apesar 
disso, é possível transformar potencial 
intelectual em instrumento de visibili-
dade e afirmação.

Caminhando à frente de seu tempo, as-
sim como a famosa Marie Curie, Emily 
Warren Roebling, uma estadunidense 
engajada em sua carreira científica, dei-
xou sua marca registrada ao colaborar 
com o projeto e a execução de uma das 
mais importantes obras já desenvolvi-
das pela engenharia norte-americana: a 
ponte do Brooklyn.

Emily nasceu em 1843, no estado de 
Nova Iorque. Apesar de sempre ter ou-
vido que mulheres não precisavam de 

inusitado e ousado aos olhos da socie-
dade da época. Assim, após um longo 

trabalho, fora capaz de vislumbrar o seu 
sucesso, em 1883, data da inauguração 

Emily

piada?
- Infelizmente, não sou. Na verdade, 

gostaria de ser. Pelo menos os pandas 
não precisam se maquiar.

Camila Christine
Engenharia Civil , 2º ano

uma mente brilhante na engenharia
ensino superior, pouco se intimidou e 
resolveu guiar seus estudos em áreas da 
matemática e ciência, sendo, posterior-
mente, destaque pela Universidade de 
Nova Iorque.

Ao longo do aprimoramento de seu co-
nhecimento científico e devido à sua bri-
lhante capacidade, recebeu o título de 
engenheira-chefe do processo de cons-
trução da ponte que ligaria Brooklyn e 
Manhattan, sobretudo após o falecimen-
to de seu sogro, principal responsável 
pela obra, e à limitação do marido em 
dar andamento ao projeto por questões 
de saúde.

O título de ser a primeira mulher a li-
derar uma obra de tamanha dimensão 
impulsionou a personalidade desafiado-
ra de Emily. Ao longo dos anos, debru-
çou-se em conhecimentos acerca de téc-
nicas de engenharia civil, como força de 
materiais e normas de construção. Além 
disso, em nome do marido, discursou à 
Associação Americana de Engenharia 
Civil, o que simbolizou algo bastante 
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ETC
Elefante Negro 

‘A depressão é a imperfeição no 
amor. Para poder amar, temos 
que ser capazes de nos deses-

perarmos ante as perdas, e a depressão 
é o mecanismo desse desespero.’ 1 

Começa com um pesar. Uma me-
lancolia sempre presente, olhando sua 
alegria nos bastidores. De certa forma 
a alegria parece... incompleta. O cenário 
está montado, o palco iluminado, os ato-
res presentes, há tudo para o show dar 
certo: somos inteligentes, jovens, temos 
uma família que nos apoia, entramos na 
melhor universidade do país. Tá, é difí-
cil. Tá, é frustrante. Mas será que foi só 
isso que me deixou assim?

Ainda vou às aulas todos os dias, mas 
a cada dia é mais difícil acordar. Cada 
dia o propósito de estar ali vai perden-
do a nitidez, o motivo de sair da cama 
vai ficando menos claro. Mas espera, eu 
tenho tudo. Tira essa preguiça de sair 
da cama, afinal só pode ser preguiça 

mesmo, coisa de gente fraca. 
Quem é forte sai da cama, en-
cara as responsabilidades to-
dos os dias. O que você ainda 
tá fazendo aí? Levanta.

Chego à escola e semana 
que vem é semana de provas. 
Mas pera, minha cabeça tá 
tão confusa, minha mente tão 
dispersa, já se passaram três 
semanas e, novamente, eu 
não aprendi nada. Desespe-
ro. Lista, prova antiga, vamos, 
vamos, dormir é coisa de co-
legial. Parar pra comer? Nem 

pensar, vai pegar um salgado e um café 
e volta logo. A cabeça dói, o olho chora 
por uma hora de descanso. Não adian-
ta mesmo, eu fico olhando para aquelas 
listas e nada faz sentido. Vou dormir, vou 
subar. O ciclo se repete a cada três sema-
nas. Mais uma vez eu não consegui es-
tudar. Sua burra, não sabe se organizar, 
você merece isso. No colegial você não 
era assim, você era brilhante. Parece que 
cresceu e regrediu.

Não consigo mais acordar, não con-
sigo me mexer da cama. Não como uma 
refeição direita há dias, só me sinto mais 
fraca. A ideia de levantar e voltar pra 
aquele lugar me dá desespero. É lem-
brar das coisas que eu não fiz, da nota 
que eu não tirei, de tudo o que eu estou 
devendo e o buraco só parece se afundar 
mais. Mas se eu não for, o que acontece? 
É a única coisa que eu tenho que fazer da 
vida, é o meu futuro, é a minha respon-
sabilidade. Tento levantar, há dois pés 

em cima do meu peito. Socorro.
Na Poli existe um elefante presente 

em todas as salas, todas as bibliotecas, 
todas as mesas de estudo. Um elefante 
de quem ninguém fala, ninguém parece 
notar sua presença. Mas ele é gigante: 
ele está presente naquele colega que su-
miu das aulas, no número de evasão, na 
fila de trancamento de matrículas. De-
pressão: o nome que todos têm medo de 
falar, a doença que ninguém pode saber. 
A doença que seu amigo provavelmente 
também tem, mas ninguém sabe porque 
não se fala sobre isso. 

É muito difícil apontar um moti-
vo. Cada depressão é muito específica, 
muito particular. Envolve ambiente, 
predisposição genética, condição físi-
ca, psicológica, histórico pessoal. Mas, 
principalmente, a depressão é o indi-
víduo que se desconecta de si mesmo. 
‘Quando ela chega, destrói o indivíduo 
e finalmente ofusca sua capacidade de 
dar ou receber afeição. Ela é a solidão 
dentro de nós que se torna manifesta e 
destrói não apenas a conexão com ou-
tros, mas também a capacidade de es-
tar em paz consigo mesmo. Embora não 
previna contra a depressão, o amor é o 
que tranquiliza a mente e a protege de 
si mesma. Medicamentos e psicoterapia 
podem renovar essa proteção, tornando 
mais fácil amar e ser amado, e é por isso 
que funcionam. Quando estão bem, cer-
tas pessoas amam a si mesmas, algumas 
amam a outros, há quem ame o trabalho 
e quem ame Deus: qualquer uma dessas 
paixões pode oferecer o sentido vital de 

propósito, que é o oposto da depressão. 
O amor nos abandona de tempos em 
tempos, e nós abandonamos o amor. Na 
depressão, a falta de significado de cada 
empreendimento e de cada emoção, a 
falta de significado da própria vida se 
tornam evidentes. O único sentimento 
que resta nesse estado despido de amor 
é a insignificância’ 1 .

Não cabe aqui uma análise profunda: 
para as reflexões e questões provocadas 
pela doença, cada um tem sua resposta. 
Mas sua incidência na Poli é muito gri-
tante para não falarmos sobre isso, para 
não buscarmos ajuda, para não tentar-
mos mudar. Aqui fica somente a interro-
gação.

[1] Trecho da abertura do livro ‘Demônio 
do meio dia’, de Andrew Solomon.

Clara Souza de Oliveira
Engenharia de Materiais, 5º ano

Foto por Samuel Ducca
Engenharia da Computação, 2º ano

Um pequeno passo burocrático, 

Em março de 2017, os represen-
tantes discentes do Conselho 
Técnico-Administrativo (CTA), 

um dos órgãos colegiados da Escola Poli-
técnica, foram informados sobre a regu-
larização da documentação do Edifício 
Doutor Cesário Bastos, mais conhecido 
como a Poli-Santos, sede do curso de En-
genharia de Petróleo. Tal conquista abre 
caminhos para diversas intervenções na 
infraestrutura física, em especial a re-
forma e restauro do prédio, que não se 
encontra hoje nas suas melhores con-
dições, uma vez que, a partir de agora, 
o prédio é um patrimônio da Poli e da 
USP. Mas, infelizmente, tal situação já é 
observada há décadas, o que foi com-
provado com a visita ao acervo do jornal 
A Tribuna, de Santos, onde exemplares 
datados desde a década de 20 ficam dis-
poníveis para consulta.

“Cesário Bastos enfrenta processo de 
deterioração” é o que relata o título de 
uma reportagem do dia 11 de novembro 
de 1992. Nela, foram denunciados os 
danos causados por cupins e umidade, 
que levam à substituição de colunas de 
madeira por colunas de concreto e re-
sultam na queda de parte do reboco da 

foi transferido para Santos e os alunos, 
docentes e funcionários passaram a fa-
zer reivindicações, recebendo sempre o 
apoio da Diretoria da Escola e do Depar-
tamento de Engenharia de Minas e de 
Petróleo (PMI). Diversas intervenções 
foram realizadas de maneira a viabili-
zar a utilização de todas as salas do pré-
dio, inclusive as que hoje são a vivência 
do Centro Acadêmico da Poli-Santos 
(CAPS), o escritório da Empresa Júnior 
da Poli-Santos (CORE) e a biblioteca do 

CPVAM, além da segunda reforma em 4 
anos da quadra poliesportiva, usada pe-
los alunos para os treinamentos espor-
tivos do CAPS e para lazer nos horários 
livres de aula.

O Ed. Dr. Cesário Bastos é patrimônio 
histórico-cultural tombado pelo CON-
DEPHAAT/ UPPH (Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arqueológi-
co, Artístico e Turístico/ Unidade de 
Preservação do Patrimônio Histórico) 
desde 1992 e certamente este é um dos 
fatores que dificulta as intervenções ne-
cessárias. Porém, com a regularização 

da documentação, a responsabilidade 
passa a ser oficialmente daqueles que 
demonstraram o seu apoio, prometeram 
melhorias e tomaram as medidas míni-
mas necessárias para que a Poli-Santos 
continuasse existindo durante esses 5 
anos. Nesse período, alguns alunos se 
destacaram por tomar a frente quando 
reivindicações foram necessárias e, por 
este motivo, acompanharam de perto o 
desenrolar de toda essa história. A notí-
cia de que o prédio agora é da USP dá a 
eles energia extra para continuar traba-
lhando em prol do desenvolvimento da 
Poli-Santos. Este é o momento de come-
çar a andar com passos mais largos do 
que os de costume, pois nos movemos 
agora com as nossas próprias pernas, 
mas sem deixar de lado o planejamen-
to de cada nova etapa e cuidando sem-
pre para que corpo docente, discente e 
funcionários caminhem juntos, em linha 
reta, rumo ao mesmo objetivo.

Eriky Yukio Kunitake
Engenharia de Petróleo, 4º ano

Diretor de Santos do Grêmio

fachada do prédio, deixando tijolos 
à mostra. Sim, “levam” e “resultam”, 
no presente. Apesar dos seus 25 
anos, a reportagem continua atu-
alizadíssima. Vários livros da bi-
blioteca do Cursinho Popular Atu-
aMente (CPVAM) foram perdidos 
por conta dos cupins, que infesta-
ram algumas das salas no último 
período de férias. Na mesma época, 
instalaram-se grades no entorno 
de todo o prédio, com o intuito de 
isolar a área com risco de queda de 
reboco.

Entretanto, há de se ressaltar 
também todo o avanço observa-
do desde 2012, quando o curso 

POLI SANTOS

O  Grêmio Politécnico agora tem um 
convênio com psicólogos da Clínica 
Psicológica Jardins, formados e pós 
graduados pela USP e Hospital das 
Clínicas.  Eles oferecem aos alunos da 
Poli um desconto de 30% e atendem a 
uma ampla gama de problemas psico-
lógicos.
Alameda Jaú, 72 cj, 103 - Jardins
(11) 984593581

um grande salto para a Poli-Santos
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Espaços Invisíveis da USP
á dizia Clarice Lispector em Um 
Sopro de Vida: “O cotidiano me 
mata, eu só queria exceções.” Essa  
realidade não é só uma realidade de 

Clarice. É uma realidade comum a maior 
parte dos estudantes da Universidade 
de São Paulo (USP) que, em meio a tan-
tas tarefas acadêmicas e horários para 
cumprir, tornam-se vítimas da rotina. 
Uma rotina que aprisiona olhares e im-
pede que observemos o que nos cerca. 
Mas o que nos cerca, espacialmente, en-
quanto estudantes da USP? Para respon-
der a essa questão, vamos a alguns fatos 
e possíveis fatos sobre a nossa universi-
dade. 

Acredita-se que a criação da USP, em 
1934, foi uma das reações à perda da 
hegemonia política de São Paulo na Re-
volução de 1930. Assim, buscava-se uma 
nova posição de destaque para estado e 
uma alternativa cabível foi impulsionar 
o desenvolvimento da educação e da 
cultura. Nesse sentido, a criação de uma 
universidade de grande porte como a 
USP representava um projeto ambicio-
so. Tão ambicioso que um de seus ide-
alizadores, o politécnico e ex-presidente 
do Grêmio Armando Salles de Oliveira, 
na época interventor federal de São Pau-
lo, sonhou com a construção de um cam-
pus universitário nos moldes europeus. 

Nesse mesmo período, o movimento 
arquitetônico e urbanístico denominado 
Modernismo consolidava-se, sobretudo 
na Europa, e influenciou diretamente a 
maneira como se pensou, do ponto de 
vista do planejamento urbano, a Cidade 
Universitária Armando Salles de Olivei-
ra. Ou seja, o contexto histórico do co-
meço do século XX tem muito a ver com 
a maneira pela qual a nosso campus se 
constituiu. Para compreendermos isso, 
vamos a uma breve análise do contexto 
histórico do início do século passado a 
partir do ponto de vista do crescimento 
do Modernismo.

Durante o período entre 1914-1918, 
o mundo esteve imerso na Primeira 
Grande Guerra Mundial, um momento 
marcado por conflitos, irracionalidade e 

destruições, sobretudo no continen-
te europeu. Naturalmente, surgiram 
muitas respostas de intelectuais às 
muitas questões que surgiram de-
vido à guerra, nos diversos campos 
do conhecimento. Uma delas se deu 
na Arquitetura e no Urbanismo, po-
dendo ser chamada de Modernismo, 
movimento que buscou a racionali-
dade supostamente em falta no mun-
do. Dentro dessa vertente, pode-se 
destacar dois grandes expoentes do 
movimento: o arquiteto franco suí-
ço Le Corbusier e a escola alemã de 
design, artes plásticas e arquitetura a 
Bauhaus.

Ambos tiveram um papel essen-
cial na constituição do ideário urba-
no e arquitetônico do modernismo 
e, consequentemente, na idealização 
da Cidade Universitária. Le Corbu-
sier, durante a sua vida, dedicou-se 
muito ao estudo do planejamento 
urbano e acreditava que a cidade 
ideal era aquela que priorizasse a 
funcionalidade e obedecesse a rigo-
res geométricos, disposta em blocos 
e organizada em eixos. Além disso, o 
arquiteto suíço propunha o concreto 
aparente como solução na maioria de 
suas obras, devido à sua praticidade. Já 
a Bauhaus foi uma escola que baseou os 
seus princípios na funcionalidade e no 
minimalismo; e uma das consequências 
disso foi a introdução da prática da re-
petição da forma no design e na arquite-
tura, a qual poderia permitir uma rápida 
reconstrução da Europa no período pós-
-guerra.

Como essas ideias expostas estavam 
se consolidando pelo mundo, acabaram, 
como dito, por influenciar grandemente 
a maneira como se pensou o campus em 
que estudamos.

Ao olharmos um mapa da Cidade 
Universitária, percebemos a disposição 
das avenidas V e Professor Lineu Pres-

tes de maneira a formar dois  eixos.  Nos 
primeiros esboços urbanísticos, previa-
-se a criação de duas linhas condutoras: 
o eixo das humanas e o eixo das exatas. 
Para tanto, os projetos iniciais previam 
que a Avenida Prof. Luciano Gualber-
to abrigasse o bloco das humanas. Isso 
pode ser constatado ao perceber a loca-

lização dos prédios dos departamentos 
da história, geografia e letras da Facul-
dade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas (FFLCH), os quais formam uma 
espécie de “fila” na avenida. O projeto 
inicial ainda previa a instalação dos edi-
fícios da Faculdade de Arquitetura e Ur-
banismo (FAU) e da antiga Faculdade de 
Ciências Econômicas e Administrativas 
(atualmente FEA). De fato, a instalação 
de ambos se concretizaram posterior-
mente. No entanto, a ideia do eixo das 
humanas não pôde ser levada em frente 
devido às limitações espaciais de outras 
regiões do campus. 

Essas limitações estão relacionadas 
à necessidade de implantação da Escola 
Politécnica (EP) na Cidade Universitá-
ria, visto que suas instalações (sediadas, 
antes, no atual prédio da Escola Técnica 
Estadual de São Paulo) demandariam 
muito espaço físico. Então toda a ideia 
inicial teve que ser desconsiderada, já 
que depois da década de 60 o eixo das 
humanas estava descaracterizado. Um 
processo análogo aconteceu com o futu-
ro eixo das exatas (que se localizaria na 
Av. Prof. Lineu Prestes).

Além da ideia dos eixos, a Cidade 
Universitária é marcada por mais ca-
racterísticas corbusianas (de Le Corbu-
sier). Podemos observá-las na região 
que compreende a Praça do Relógio e o 
prédio da Reitoria, visto que se trata de 
uma área essencialmente administrati-
va e disposta em blocos. Por ali, temos 
também o Conjunto Residencial da USP 
(CRUSP), destacado por uma caracterís-
tica muito forte do Modernismo e so-
bretudo da Bauhaus: o CRUSP obedece 
a ideia de repetição, são vários prédios 
iguais entre si que possuem distancia-
mentos constantes. Um paralelo pode 
ser traçado com a Esplanada dos Minis-
térios em Brasília, que também segue o 
mesmo princípio. Por mais que o Brasil 
não estivesse vivendo a situação do pós-
-guerra como a Europa, essas evidências 
mostram como as ideias modernistas 
estavam (e estão!) muito presentes na 

forma pela qual optou-se pensar o nos-
so campus.

Outra traço disso é a questão do 
concreto aparente, presente na maio-
ria dos prédios das unidades da USP. É 
comum muitos questionarem o porquê 
dos prédios da USP serem tão “feios” e 
“ter muito concreto aparente”. A res-
posta disso, novamente, está nas ideias 
construtivas tão difundidas naquele 
contexto. 

As influências do Modernismo na 
cidade de São Paulo desdobraram-se 
em um movimento denominado “Esco-
la Paulista de Arquitetura”, muito bem 
representado por nomes como Paulo 
Mendes da Rocha e Vilanova Artigas. 
O primeiro foi responsável pelo proje-
to do prédio da Filosofia e da Sociolo-
gia da FFLCH, enquanto o segundo foi 
responsável pelo projeto do edifício 
sede da FAU. Ambos trouxeram para a 
Escola Paulista o gosto pelo concreto 
aparente, que pode ser observado em 
muitas outras obras na cidade de São 
Paulo e na própria USP.

Assim, conseguimos compreender, 
ainda que pouco, o porquê de algumas 
coisas serem da maneira que são no 
campus. A grande reflexão que deve 
ficar para todos que frequentam, dia-
riamente, a Cidade Universitária é não 
deixar que a rotina nos aprisione tanto 
o olhar. As exceções tão desejadas por 
Clarice, que permitem a fuga da rotina, 
podem estar, muitas vezes, em nossa 
frente. Basta olharmos um pouco mais 
para onde frequentamos para perceber 
a grandiosidade ideológica e histórica 
que cada componente do nosso cam-
pus guarda em si.

Lucas Penna
Engenharia Elétrica, 1º ano

Eixo das Humanas
Foto de Samuel Ducca

Engenharia da Computação, 2º ano

CRUSP
Foto de Samuel Ducca
Engenharia da Computação, 2º ano
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Crise na USP
Tem-se falado muito sobre os 

problemas orçamentários da 
Universidade de São Paulo. Sua 

receita provém, majoritariamente, do 
repasse do ICMS (Imposto sobre Merca-
doria e Serviço), 5,0295% de sua arre-
cadação. Para 2017, a previsão do orça-
mento é de 5 bilhões de reais (dos quais 
4,8 bilhões virão de repasse do Estado) 
e sua administração compete à própria 
Universidade. Em gestões anteriores, 
já chegou-se a gastar 106% da receita 
com folhas de pagamento e o déficit foi 
arcado com as reservas. Neste contexto, 
diversas propostas foram feitas por alu-
nos e professores, o que gerou debates e 
discussões. 

Assim, O Conselho Universitário 
(Co), órgão máximo colegiado de de-
liberação da USP, aprovou, no dia 7 de 
março deste ano, a proposta de mu-
dança "Parâmetros de Sustentabilidade 
Econômico-financeira" na Resolução 
n5.872/2010. Durante a sessão, alguns 
alunos, professores e funcionários ma-
nifestaram-se contrários à aprovação.

A proposta diz que “estabelece-se 
um limite prudencial de 85% dos gas-
tos com pessoal”, ou seja, o somatório 
dos gastos com a USP com ativos e ina-
tivos, com quaisquer espécies remu-
neratórias, tais como vencimentos e 
vantagens, fixas e variáveis, proventos 
da aposentadoria, inclusive adicionais, 
gratificações, auxílio refeição, horas ex-
tras e vantagens pessoais de qualquer 
natureza, encargos sociais e contribui-
ções recolhidas pela USP às entidades 
de previdência.

“Ao atingir o limite prudencial, a Uni-
versidade não poderá proceder a: i) con-
cessão de vantagem, aumento, reajuste, 
adequação de remuneração a qualquer 
título; ii) criação de cargo, emprego ou 
função; iii) alteração da estrutura de 
carreira que implique aumento da des-
pesa; iv) provimento de cargo público, 
admissão ou contratação de pessoal; v) 
autorização para a realização de horas 
extras.”

Além disso, na composição do qua-
dro de pessoal ativo da USP, no mínimo 
40% dos servidores deverão correspon-
der a docentes. A USP constituirá um 
Fundo Patrimonial, formado por exce-
dentes orçamentários, em valor aproxi-
mado a 50% dos orçamentos anuais. E, 
no semestre de eleição da Reitoria, ela 
está impedida de criar cargos ou empre-
gos, bem como a concessão de novos be-
nefícios e prêmios.

A seguir, estão as opiniões contrárias 
e favoráveis à proposta de mudança "Pa-
râmetros de Sustentabilidade Econômi-
co-financeira", sob a ótica de diferentes 
grupos: professores, alunos e entidades 
da Universidade de São Paulo.

CONTRA A PROPOSTA

Professora da EACH
Adriana Tufaile 

Ao contrário do que alega a Reitoria, 
não estamos vivendo uma crise finan-
ceira na USP; estamos, sim, sendo sub-
metidos a uma crise de financiamento, 
devido à insuficiência de recursos por 

parte do governo do Estado. As três uni-
versidades estaduais paulistas sobre-
vivem desde meados dos anos 90 com 
9,57% do ICMS-quota parte do Estado, 
apesar da enorme expansão ocorrida 
de 1995 para 2015 (últimos dados dis-
poníveis). A título de exemplo, no caso 
da graduação na USP: aumento de 111% 
dos cursos e de 76% das matrículas. 
Como se isto não bastasse, o governo 
sequer cumpre a destinação plena desse 
percentual, que antes de ser calculado, 
Alckmin desconta os recursos para Ha-
bitação, desconsidera o que é recolhido 
em atraso, devido a programas de parce-
lamento incentivado (PPI), e não paga a 
insuficiência financeira relativa às apo-
sentadorias e pensões que deveriam ser 
pagos pelo tesouro do estado.

Ao invés da reitoria cobrar essas ver-
bas do governo estadual, prefere arro-
char salários, sobrecarregar os servido-
res e cortar verbas de financiamento das 
atividades da universidade.

A situação dos servidores (docentes 
e técnico-administrativos) foi agravada 
na gestão M.A. Zago-V. Agopyan. Há anos 
não há reposição regular de pessoal, o 
que sobrecarrega os servidores na ativa. 
Isso não bastasse, a Administração Cen-
tral adotou dois planos de demissão vo-
luntária (PIDV) que resultaram na perda 
de 3.500 funcionários técnico-adminis-
trativos e, se vingar a nova proposta da 
Reitoria de chegar a uma relação docen-
tes / funcionários de 40%/60%, respec-
tivamente (hoje é cerca de 30%/70%), 
supondo que não haja dispensa de pro-
fessores, a USP perderia outros milhares 
de funcionários. Sem dúvida, tal cenário 
colocaria em risco a chamada “excelên-
cia” do tripé ensino-pesquisa-extensão, 
que constitui as atividades-fim da uni-
versidade.

A escolha da reitoria de fazer o Co 
aprovar o texto-base dos “parâmetros 
de sustentabilidade” (teto de gastos), 
sem discussão prévia nas unidades e 
sob o ataque dramático aos manifestan-
tes no último dia 7, quando houve gran-
de violência da PM que operou a pedido 
da reitoria, foi a última gota d’água que 
faltava para os docentes aprovarem em 
assembleia geral “Basta! Fora Zago!”.

É importante ressaltar que apesar da 
aprovação do texto-base, essa proposta 
só terá efeito depois da apreciação dos 
destaques, que se aprovados na próxima 
reunião do Co, podem descaracterizar 
os pontos centrais do plano.

Aluno da Escola Politécnica
Lucas Caprio

Primeiramente, há que se repudiar 
os métodos pelos quais este projeto 
foi aprovado. Até mesmo diretores de 
unidade relataram não terem sido mi-
nimamente informados sobre a pau-
ta. Sabendo que haveria resistência, a 
Reitoria preferiu conduzir o processo a 
toque de caixa e com uso da Polícia Mi-
litar a promover uma discussão prévia 
mais ampla. Já no mérito da questão, 
o projeto é nocivo à manutenção das 
atividades da Universidade, automati-
zando medidas como congelamento de 
salários e contratações e fechamento de 

postos de trabalho. As diversas medidas 
são baseadas na relação entre despesas 
com pagamento de professores e fun-
cionários e receita proveniente dos re-
passes estaduais de ICMS. Esta relação, 
hoje em 98%, desconsidera o total de 
receitas da USP (caso contrário, seria de 
92%) e inclui despesas com pagamen-
to de aposentados, hoje sob encargo da 
própria Universidade (caso contrário, 
seria de 71%). Com uma regra de repas-
se que flutua em função da arrecadação 
estadual de ICMS, este percentual varia 
independentemente da universidade, 
aumentando em contextos como o atual 
de queda de arrecadação, sem questio-
namento frente ao governo do Estado 
quanto aos recursos necessários para 
que a Universidade funcione adequada-
mente, por exemplo, através da contra-
tação de docentes para suprir o déficit 
já existente. Com base nesse parâme-
tro, dentre outras medidas no mesmo 
sentido, prevê a eliminação de servido-
res sempre que este percentual estiver 
acima de 85%, sem que haja qualquer 
estudo de demanda ou de impacto do 
fechamento de postos de trabalho para 
o funcionamento de laboratórios ou ou-
tros órgãos, já afetados pelos últimos 
planos de demissão voluntária. Fixa 
ainda, arbitrariamente, um percentual 
máximo de 60% de funcionários técni-
co-administrativos dentre os servidores 
da USP, o que implicaria em 5000 fun-
cionários a menos (caso mantida estável 
a quantidade de docentes) e nada tem a 
ver com parâmetros de sustentabilida-
de, mas com uma determinada concep-
ção de gestão, por exemplo, contrária a 
existência de órgãos complementares 
como o Hospital Universitário ou favo-
rável a uma progressiva terceirização de 
atividades."

A FAVOR DA PROPOSTA

Professor do IME
Daniel Victor Tausk

 Os parâmetros de sustentabilidade eco-
nômico-financeira aprovados na reunião 
do CO do dia 07/03 contêm várias boas 
ideias e funcionam como uma "vacina" 
que deverá impedir que futuros reitores 
desestabilizem a situação financeira da 
USP, como ocorreu na gestão Rodas. Na-
quela gestão um plano de carreira para 
funcionários técnico-administrativos 
explodiu os gastos com folha de paga-
mento (https://crisenausp.wordpress.
com/tag/dados/) levando-o de um pata-
mar saudável para um patamar inacei-
tável (que excede o total dos repasses 
do Estado de SP para a USP). Enquanto 
o cenário apocalíptico anunciado pelos 
megafones sensacionalistas dos sindica-
tos e do DCE ("fim da USP", "demissões 
em massa") não corresponde à realida-
de, é verdade que teremos dias difíceis 
na USP nos próximos anos, com salários 
perdendo poder de compra e poucas 
contratações. No entanto, esses tempos 
difíceis serão devidos aos erros come-
tidos na gestão Rodas e não à proposta 
aprovada no CO do dia 07/03. A minha 
grande crítica ao atual reitor está na sua 
pressa em aprovar a proposta, sem ne-

nhum tempo hábil para discussão dos 
detalhes com a comunidade USPiana.

Aluna da Escola Politécnica
Jessica Izidoro

Sobre a proposta “Parâmetros 
de Sustentabilidade Econômico-fi-
nanceira” de mudança na Resolução 
n5.872/2010 que dispõe sobre a con-
tratação de docente por prazo determi-
nado na Universidade.

No ano passado, a folha de paga-
mento da Universidade representou 
quase 105% do repasse (uma parcela 
fixa de 5,0295% do ICMS). Essa situa-
ção levará a Universidade a um esta-
do de falência, uma vez que há anos a 
USP queima sua poupança para pagar 
o déficit. Ao atingir a falência, a Univer-
sidade poderá perder sua autonomia 
administrativa para o Governo Estadu-
al. Isto significa que qualquer decisão 
que a USP quiser tomar terá que ser 
aprovada pelo Governador, o que colo-
cará a Universidade em uma situação 
delicada e que pode ser influenciada 
por posições político-partidárias. Essa 
instabilidade e incerteza obviamente 
representa o pior cenário para docen-
tes e discentes desta Universidade. 

A proposta prevê, nesse sentido, o 
estabelecimento de um limite pruden-
cial para gastos com pessoal (ativos e 
inativos) de 85% das receitas relativas 
às liberações mensais dos recursos do 
tesouro do Estado de São Paulo, corres-
pondentes a 5,0295% da arrecadação 
do ICMS-quota-parte do Estado. Dado 
que o limite prudencial só diz respeito 
à receita referente ao repasse, para que 
não haja comprometimento na quali-
dade do ensino, da pesquisa, da cultura 
e da extensão, é o momento de pensar 
em formas alternativas de financia-
mento, a começar por desburocratizar 
as parcerias com a iniciativa privada e 
incentivar as doações de alumni para 
um fundo patrimonial. 

Por fim, acima de tudo respeitamos 
o espaço democrático que o Conselho 
Universitário proporciona  ao promo-
ver o debate das pautas tanto por con-
selheiros que representam os docentes 
quanto por conselheiros representan-
tes discentes e sua posterior votação (é 
aprovada se obtiver 2/3 dos votos da 
casa). O impedimento da entrada dos 
conselheiros -há relatos, inclusive, de 
professores agredidos por manifestan-
tes!- promovido pelo SINTUSP e DCE 
no dia 07 de março de 2017 foi uma 
tentativa de obstrução não apenas da 
sessão do órgão colegiado máximo da 
Universidade, mas de todo um proces-
so democrático.

Luca Artiolli
Engenharia Ambiental, 3º ano

Presidente do Grêmio Politécnico

Rafa Baldy
Engenharia de Materiais, 3º ano

Diretora do Jornal "O Politécnico"
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Bitcoin e Blockchain

A equipe d'O Politécnico acom-
panhou o Politizados “Bitcoin 
e Blockchain – o futuro do di-

nheiro e da governança”, encontro con-
duzido pelo CEO da Bitone, Thiago Cesar, 
ocorrido na segunda-feira, 27 de março, 
para trazer aos nossos sapientes leitores 
um panorama sobre o mundo das moe-
das virtuais e um guia fácil com tudo que 
você precisa saber sobre!

O que é Bitcoin?

Na economia tradicional há duas fi-
guras vitais para seu funcionamento: 
um INTERMEDIÁRIO financeiro, alguém 
que viabiliza a negociação entre as par-
tes interessadas na movimentação de 
valores e um órgão CONTROLADOR do 
valor da moeda, responsável pela sua 
emissão e por adotar algum parâmetro 
(lastro, uma garantia) para o valor de 
cada unidade (os EUA já emitiram o dó-
lar de acordo com sua reserva de ouro).

   Se você quisesse, por exemplo, me 
doar 1 milhão de reais e o Banco Cen-
tral decidisse desvalorizar o real, meus 
planos de comprar uma Ferrari seriam 
frustrados e talvez na hora do almoço 
esse valor não pagasse nem um bande-
jão. Já a transação em si deveria ser fei-
ta através do seu banco, o qual cobraria 
uma pequena taxa por essa tarefa.

   O Bitcoin ataca na jugular desse 
sistema, permitindo que os interessados 
usem-no para transferir grandes quan-
tias, sem custos, mais rápido e com o be-
nefício de ser uma criptomoeda que é 
descentralizada, i.e., segue um sistema 

virtualmente inquebrável que a codi-
fica repetidamente e não está sujeita a 
nenhuma autoridade. A cada transação 
um “minerador” (alguém que executa 
o software) se propõe a processá-la e 
confirmá-la, recebendo Bitcoins recém 
criados pelo processo e produzindo, em 
média, 12,5 bitcoins a cada 10 minutos. 
Para evitar a inflação pelo aumento da 
oferta, o sistema se readapta à essa de-
manda programada, reduzindo a pro-
dução com o passar do tempo, até que  
chegue a patamares bem baixos, sendo 
uma moeda perfeita sem variações de 
câmbio.

  
Por que buscar o caminho de Bit-

coins?

O Bitcoin é uma moeda muito volá-
til, sendo sete vezes mais instável que 
o ouro e dezoito vezes mais que o dólar 
americano. Como é possível notar no 
gráfico tem apresentado uma forte ten-
dência de alta nos últimos anos, cuja co-
tação atual é de R$ 3700,15 por Bitcoin. 
O volume diário negociado já é maior 
que do ouro! 

Ele está se tornando cada vez mais 
estável à medida que o número de usuá-
rios aumenta, caracterizando um ótimo 
investimento para o longo prazo. MAS 
CUIDADO!!! O Bitcoin ainda é pouco 
aceito pelos meios convencionais, apre-
sentando pouca liquidez, ou seja, sendo 
difícil de ser convertido em dinheiro 
real. Atualmente, somente empresas 
como Seta, Overstock, Expedia, Dell, Mi-
crosoft e Spotify negociam com bitcoins.

Para comprá-los você precisa se ca-
dastrar em uma corretora especializada 
(a maior do ramo atualmente é a Foxbit) 
ou fazer uma transferência direta com 
algum portador deles (peer to peer), po-
dendo armazenar grandes fortunas em 
um simples pen drive!

   Outra vantagem da criptomoeda é 
a gratuidade das movimentações finan-
ceiras. Caso você viaje para o exterior e 
use seu cartão para fazer compras, terá 
que pagar uma taxa ao governo por usá-
-lo fora do Brasil, tornando seu gasto em 
moeda estrangeira ainda maior. Com Bi-
tcoin você compra sem nenhuma taxa, 
sem restrições de horários e de eventu-
ais feriados.

   Além de prático e em 
ascensão, é muito seguro. 
Todas as transações são 
realizadas sem que o usuá-
rio tenha que fornecer seus 
dados pessoais online e são 
registradas no BlockChain, 
um software que lista con-
tinuamente as operações, 
ligando-as com as negocia-
ções anteriores e impedin-
do que seja alterado.

  
Blockchain: o assassi-

no de cartórios

Esse software que é res-
ponsável pelo registro das 
transações de Bitcoins tem 
sido utilizado para outro 
fim. por empresas como a 

Original My. O fato de perpetuar even-
tos de forma contínua sem necessitar 
do INTERMEDIÁRIO chamou a atenção 
de alguns indivíduos, os quais o têm 
usado para registrar documentos como 
certidões de nascimento (caso de um 
dos palestrantes), contratos, documen-
tos, ameaçando uma entidade peculiar 
do Brasil, herança de seu passado colo-
nial: os cartórios.

   É absurdo pensar que precisamos 
pagar para que um terceiro carimbe 
um papel e faça com que ele apresen-
te valor. Com o avanço das tecnologias 
inspiradas no Blockchain (chamados 
Altchains), cada vez mais esses tipos 
de acordo se aproximarão da nossa vi-
vência, os chamados “smart contracts”, 
indicando que a burocracia que preju-
dica tanto o Brasil pode ser reduzida, 
tornando-o finalmente o tão taxado 
"país do futuro".

 
Referências

Palestra “Bitcoin e Blockchain – o futuro 
do dinheiro e da governança” de Thiago 
Cesar, CEO da Bitone (thiago@bit.one)
 https://bitcoin.org/pt_BR/faq
 Mark T. Williams, economista
http://www.techtudo.com.br/artigos/
noticia/2014/12/lembra-do-bitcoin-
-como-anda-ele.html

Nicolas Fernandes
Engenharia Elétrica,  1º ano

O politécnico vai estar lá... 
achou que eu estava brincando?

Cotação, em dólares, do valor de um bitcoin, entre 2009 e 2014, aproximadamete.
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Pisa Moore

Você já ouviu falar da Lei de 
Moore? Diferente das inú-
meras leis que encontramos 

durante o curso de Engenharia, essa lei 
não passa de uma observação de Gor-
don Moore - um dos fundadores da Intel 
- de que, ao longo dos anos, o poder de 
processamento vem aumentando. Exis-
tem diferentes encarnações do que seria 
a Lei de Moore, talvez a mais interessan-
te delas seja que o número de transisto-
res por chip dobra a cada 18 meses, ou 
seja, o tamanho dos transistores dimi-
nui nesse ritmo. Mas, afinal, o que são 
transistores? Eles são, basicamente, dis-

mos em praticamente todo dispositivo 
eletrônico que encontramos por aí! 

Agora que você sabe o que são tran-
sistores você deve estar se perguntando: 
será que a Lei de Moore é algo concre-
to? Será que é possível continuar dimi-
nuindo transistores ao longo dos anos? 
Bem, o que determina se um transistor 
funciona bem ou não é o quão bom ele 
é em bloquear a passagem de elétrons. 
Contudo, efeitos quânticos começam a 
entrar em jogo quando se diminui o ta-
manho deles, e um desses efeitos (um 
bem famoso aliás) chama-se tunela-
mento quântico. Em termos leigos, no 

mundo em que conhecemos, para que 
um corpo ultrapasse a barreira de um 
potencial (gravitacional, por exemplo) 
ele precisa possuir uma energia cinéti-
ca maior ou igual à energia potencial da 
barreira. O tunelamento quântico expli-
ca que partículas (elétrons, em especial) 
podem transpor essas barreiras mesmo 
que não possuam energia cinética su-
ficiente e a probabilidade desse efeito 
ocorrer depende do quão “alta” é essa 
barreira. No caso dos transistores (lem-
bram deles?), quando se diminui o seu 
tamanho, diminui-se sua barreira de po-
tencial, aumentando a probabilidade de 
elétrons fluírem pelo transistor, mesmo 
que ele possua o comando de bloquear a 
passagem. Dessa forma, um dos grandes 

desafios da micro (nano) eletrônica mo-
derna é estabelecer uma engenharia que 
evite a Mecânica Quântica de influenciar 
o funcionamento dos equipamentos de 
tamanhos atômicos, nesse sentido, a 
empresa International Business Machi-
nes (IBM), conseguiu um imenso break-

through científico no mês passado.
Para muitos, a maior conquista cien-

tífica deste ano: pesquisadores da IBM 
conseguiram codificar dados no menor 

imã do mundo, um único átomo! Para 
ter uma noção de o quão grande (ou o 
quão pequeno) isso é, os hard disk dri-
ves de hoje usam cerca de 100 000 (cem 

mil) átomos para armazenar um único 
bit.  O que esses cientistas fizeram foi 
usar uma propriedade do elemento de 
maior permeabilidade magnética da ta-
bela periódica, o hólmio (Ho), que pos-
sui vários elétrons desemparelhados 
orbitando seu núcleo. Essa propriedade 
permite que os pequenos campos mag-
néticos criados pelo movimento desses 
elétrons não se anulem, ou seja, pode-se 
transformar o átomo em um imã que 
possuirá um campo magnético com sen-
tido ou para cima ou para baixo, ou seja, 
ao medi-lo pode-se apenas encontrar 
duas repostas, da mesma forma que um 
bit só pode possuir dois valores, 1 ou 0.

Na realidade, a novidade aqui não é 
a produção desses campos, mas sim a 
capacidade de manutenção da orienta-
ção de cada átomo de hólmio por várias 
horas, classificando esses átomos como 
unidades de dados viáveis. Contudo, 
isso só é possível em ambientes extre-
mamente controlados: foi necessário 
um vácuo ultra-alto, baixa vibração e 
temperatura super-baixa. Justamente 
por se tratar de um sistema imensa-
mente sensível, não é fácil impedir a 
interferência de elementos externos. E 
é por esse motivo que, apesar de revo-
lucionária, essa conquista não significa 
que em um futuro breve teremos aces-
so a essa tecnologia em nosso dia-a-dia, 
na verdade, como muitas novidades na 
ciência, ela apenas responde uma per-
gunta muito interessante. Até então não 
se sabia com quantos átomos seria pos-
sível construir o menor bit possível, no 
final das contas, acontece que a resposta 
dessa pergunta é idêntica a minha nota 
de cálculo, apenas 1. De qualquer forma, 
os resultados mostram que é possível 
dibrar a mecânica quântica, nas pala-
vras de Christopher Lutz, o pesquisador 
de nanociências que liderou o projeto da 
IBM, “estamos pulando para o fim da Lei 
de Moore e trabalhando nosso caminho 
em sentido contrário.”

         
 Daniel Szente Fonseca (Meninão)

Engenharia Elétrica, 5º ano

Bit by atomic bit Na segunda edição de 2016, o primeiro Enge-
nheirando falou sobre o disco de cinco dimensões, 
que "conseguem armazenar até 360 terabytes 
(mais de 50 vezes os maiores HD’s disponíves) de 
informação, aguentam temperaturas de 1000ºC e 
duram, teoricamente, para sempre à temperatura 
ambiente, sendo chamados de memorial da hu-
manidade, um meio de guardar toda a informação 
que produzimos para a eternidade".

ARMAZENAMENTO DE DADOS

positivos semicondutores que podem 
permitir ou não a passagem de corren-
te elétrica, funcionando analogamente 
como interruptores de luz, e vão ditar  
quantas operações (processamentos) 
em paralelo que o seu computador pode 
realizar simultaneamente, isso é, o nú-
mero de transistores pode determinar o 
quão boa pode ser a qualidade do vídeo 
ao vivo do show em Goiânia da Maiara e 
Maraisa que você vai poder ver no iPho-
ne, por exemplo. Hoje, existem tran-
sistores menores que 22 nanômetros, 
equivalente a mais ou menos 50 átomos 
de silicone alinhados. Perceba que isso 
não é algo encontrado em um labora-
tório louco cheio de loucuras, existem 
dispositivos do tamanho de alguns áto-

O politécnico vai estar lá... 



O Politécnico São Paulo, abril de 2017

12 Página

ARTE E CULTURA

"Houve um tempo em que o homem 
enfrentou o universo sozinho e sem 

amigos. Agora ele tem criaturas para 
ajudá-lo; criaturas  mais fortes que 
ele próprio, mais fiéis, mais úteis e 

totalmente devotadas a ele. A huma-
nidade não está mais sozinha. 

(...) Os  robôs são uma espécie melhor 
e mais perfeita que a nossa."

Dra. Susan Calvin, psicóloga roboticista 
 da U.S. Robots and Mechanical Men, Inc.

Eu, Robô é um título conhecido 
pela adaptação cinematográfi-
ca lançada em 2004, estrelando 

Will Smith como protagonista. Entretan-
to, o livro é composto por nove contos 
distintos entre si, enquanto que o filme 
é baseado apenas em um deles e possui, 
majoritariamente, um roteiro indepen-
dente da autoria de Isaac Asimov.

Neste universo, Susan Calvin é a única 
psicóloga roboticista* da maior empresa 
que fabrica e desenvolve novos mode-
los de robôs: a U.S. Robots. As histórias 
evoluem temporalmente de acordo com 
os avanços tecnológicos produzidos pela 
rede e são frutos de relatos da própria 
personagem que, aos 75 anos, decide 
conceder uma entrevista à Imprensa In-
terplanetária.

O primeiro conto apresenta o engati-
nhar da tecnologia em questão. Robbie, 
um robô babá, é descrito como algo pri-
mitivo: a lataria foi desenvolvida a fim de 

imitar o físico humano, com articulações 
funcionais; entretanto, Robbie não fala-
va e não tinha traços faciais, apenas um 
paralelepípedo arredondado que imita-
va uma cabeça. O ponto principal desse 
conto é apresentar a relação entre o ser 
humano e robô através das Três Leis da 
Robótica**, que são:

1ª Lei: Um robô não pode ferir um 
ser humano ou, por inação, permitir que 
um ser humano sofra algum mal;

2ª Lei: Um robô deve obedecer às 
ordens que lhe sejam dadas por seres 
humanos exceto nos casos em que tais 
ordens entrem em conflito com a Pri-
meira Lei;

3ª Lei: Um robô deve proteger sua 

própria existência desde que tal prote-
ção não entre em conflito com a Primei-
ra ou Segunda Leis.

A partir de então, Asimov mostra a 
imperfeição dessas criações, já que os 
primeiros robôs entravam em conflito 
interno ao elencar as leis de acordo com 
sua situação atual: se duas das leis fos-
sem igualmente válidas, andar em cír-
culos era a única reação desencadeada. 
Calvin foi responsável por aperfeiçoar o 
conceito já conhecido e aplicado de cé-
rebro positrônico, tornando possível o 
desejo de enviar estímulos às máquinas 
e receber respostas concretas e previsí-
veis. Mais que prever respostas, o obje-
tivo sempre foi transformar os robôs em 
seres éticos e compatíveis aos seres vi-
vos pensantes. Dois dos contos expõem 
a criação de Cutie, o robô racional e de 
Herbie, o leitor de mentes.

O conto mais elaborado traz a histó-
ria de uma nova leva produzida em 2029 
que trazia como novidade a obediência 
apenas parcial das Três Leis. Este é o 
conto que direciona os acontecimentos 
dentro da adaptação cinematográfica 
e dão margem a uma nova criação no 
ramo robótico: o Cérebro, uma máquina 
capaz de calcular e organizar dados com 
rapidez e, concomitantemente, julgar se 
as informações processadas são ou não 
prejudiciais ao ser humano. Tal criação 
determina o futuro da humanidade que 
conta até mesmo com a participação 

Resenha "Eu, Robô"
velada de robôs dentro da política mun-
dial.

O livro possui uma linha evolutiva 
que, apesar de nítida, não torna a leitu-
ra desconfortável. É resumido através 
da mescla entre uma conversa atual, ou 
seja, a entrevista com Susan, e os relatos 
de suas lembranças, que formam cada 
um dos contos. Não existem conceitos 
robóticos nem matemáticos avançados, 
já que grande parte das discussões gira 
em torno de elementos éticos e de voca-
bulário básico: Isaac foi capaz de cons-
truir um universo*** inexplorado abu-
sando unicamente de sua imaginação.

*Essa profissão estuda o comportamento ro-
bótico sob diferentes condições, buscando alter-
nativas para o melhor desenvolvimento de suas 
capacidades.

**Isaac Asimov escreveu as Três Leis da Ro-
bótica em 1940, as quais ainda são amplamente 
utilizadas. Anos mais tarde, ele adicionou à lista 
a Lei Zero, descrita por “um robô não pode cau-
sar mal à humanidade ou, por omissão, permitir 
que a humanidade sofra algum mal”, passando 
assim, a ser a mais importante das quatro.

***O mesmo autor é conheci-
do pela Trilogia Fundação, a série fic-
tícia mais prestigiada do século XX.  

Camila Christine
Engenharia Civil. 2º ano

Percebo o avanço dessa sombra
que cruza a alameda
de voluptuosos pensares,
E de cujos foscos traços
reconheço eu somente
seu conjugado real
pelo íntegro e compassado andar.

Batizei-te Mariana
dando à lídima viva forma
espaço para cultivar
uma sombra que não cessa a medrar,
E ameaça, o arquétipo, findar
a matéria prima que o motivou
Mas que agora nutre a fim de
resguardar, em sua penumbra,
o viciado da própria ilusão.

Em verdade, Mariana, és quase
tal qual as pétalas do lírio,
ocultas pelo véu de delicioso mistério
que possibilita, ainda, 
os devaneios de um amante
e sua obsessão por uma sombra.

A temática do amor é primor-
dial na literatura universal, 
desde o gênesis bíblico e, mes-

mo antes, com os escritos de Siddartha 
Gautama que enunciaram as bases da 
filosofia budista, ele sempre figurou em 
parábolas e provérbios sapienciais. Para 
os gregos antigos, os amantes eram ho-
mens que sofriam das alucinações de 
Eros, de "delirios divinos" como vem a 
colocar Sócrates na obra platônica Fe-
dro*. Segundo o filósofo, aquele dotado 
da possibilidade de amar, só o é devido 
a uma rara e rica sensibilidade asso-
ciativa, pela qual consegue ser recepti-
vo para com a beleza oculta no mundo 
material, vinculando-a a suas memó-
rias das formas perfeitas do mundo das 
ideias. Tal dom vem acompanhado de 
um revés: o ônus ao espírito amante, so-
mente citado novamente com tamanha 
ênfase na literatura em Otelo, o ciúme.

Otelo é enamorado por Desdêmona 
(que significa "a infeliz", do grego) até 
que é seduzido pelo pérfido Iago a crer 
que ela o estava traindo com Cássio. To-
mado pelo "demônio de olhos verdes", 
perde a sanidade e cai em desgraça. Sua 
tragédia traduz-se em Iago o conhecer 
melhor do que ele mesmo e o prender, 
com a magistralidade de um "artista tão 
livre se si mesmo" (Harold Bloom, A an-
gústia da influência), na armadilha do 
próprio ser.

Ao contrário do que o senso comum 
aponta, quanto mais se ama mais se 
sente ciúme e isso deve-se a fragilidade 
do caráter humano, sempre temeroso 
da solidão, do esquecimento, com per-
pétuo medo da rejeição e do abandono 
por aqueles aos quais devota suas pai-

xões. Logo, o seu pacto com esse "cruel 
sócio do Amor", segundo Bocage, é um 
ato de autopreservação - que tem em 
vista não o ser amado, mas o amor em si. 
Otelo não procura respostas em Desdê-
mona, procura justiça por uma traição 
já tomada como certa, tal era o medo de 
abandono do mouro, acostumado pelas 
guerras à vencer, via-se ineditamente 
prestes a perder a "única conquista pela 
qual a alma humana pode se orgulhar" 
(Albert Camus, Estado de Sítio). Desvela-
do o seu fatal engano, ele torna ao leito 
onde Desdêmona jaz morta pelas suas 
próprias mãos e beija-a num humilde 
gesto de perdão, tirando sua vida logo 
em seguida.

A previsão de Sócrates fez-se correta, 
voltando a citar Fedro, quanto ao cará-
ter solitário dos amantes enciumados. 
Afeitos em, voluntariamente, fazer de 
seu meio uma redoma, creem que, nesse 
deserto auto-concebido, ambos poderão 
usufruir de um oásis secreto e resguar-
dar para si a felicidade eterna e a beleza 
do mundo. Tal oásis provou-se várias 
vezes inacessível para mais de uma pes-
soa.

No cânone ocidental, outra rica fonte 
do tema encontra-se no primeiro livro 
da obra cíclica Em busca do tempo per-
dido, de Marcel Proust. Charles Swann, 
protagonista do capítulo "Um amor de 
Swann", membro da alta sociedade pa-
risiense, apaixona-se perdidamente por 
Odette de Crécy e funda nela uma razão 
para a própria existência. Durante sua 
reconstrução da vida prosaica de Odet-
te, em todas as suas esferas, Swann vê-
-se na posição de Otelo, preso na trama 
de uma possível traição, porém, procura 

Pathos Yuki-onna
Mas, querida, tirado o véu
sabes tu que mesmo o lírio não é,
em matéria de pueril beleza,
ainda o branco inocente da neve
Que, afigura-se-nos castidade,
Sendo, em verdade, graça infante
de um passeio tão sublime 
do alto firmamento
Onde, como uma criança perdida,
Yuki-onna esqueceu suas cores
E tornou-se a essência prismática de

[todas.

Desfalece cansada
num terreno de ideias melancólicas
E faz-se tão logo sombra
a cobrir um observador solitário
Que no fim da tarde procura, sem 

[encontrar,
Uma Mariana,
diferente desta cá,
A cada vez que se deixa sonhar.
                                                                              

André Pereira de Carvalho                 
Engenharia Química, 1º ano

em tal reconstrução uma possibilidade 
de recuperação no tempo perdido, não 
da pessoa amada, e sim de uma epifa-
nia; isso porque o ciúme, para Proust, 
mascara o medo da iminência da mor-
te. Em outras palavras, a certeza de que 
não dispomos de tanto tempo quanto 
gostaríamos para passar com aqueles 
que amamos, após o longo desafio de 
descobrir na vida quem nós realmente 
amamos, incute uma angústia existen-
cial em nosso espírito. Essa angústia se 
manifesta por meio de um comporta-
mento desesperado de buscar, no outro, 

em uma recuperação estética do tem-
po perdido, espaço suficiente para nós 
mesmos o que, no entanto, serve unica-
mente para estruturar uma elaborada 
ilusão de imortalidade.

*Fedro é o último grande diálogo socrá-
tico escrito por Platão. Trata da temática 
amorosa bem como oferece uma base teórica 
para o corpus da filosofia platônica. 

André Pereira de Carvalho                 
Engenharia Química, 1º ano
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Parei em frente à quinta 
porta, era simples, de madei-

ra envernizada e sua fechadura 
era comum. Chequei três vezes o 

nome na plaquinha e bati. Silêncio. Aga-
chei e olhei pela fresta: estava escuro, 
as gavetas estavam no chão, reviradas, 
restos de um sanduíche jaziam no pé da 
cadeira da escrivaninha. Senti uma pre-
sença, algo se aproximou de mim. Quan-
do me ajeitei para levantar, uma mão 
agarrou meu ombro e me virou.

- Quem é você? O que está fazendo 
aqui? 

*Departamento de Pesquisas da Es-
cola Politécnica

Um conto de 
Rafa Baldy e Camila Christine

Episódio escrito por  
Rafa Baldy

Engenharia de Materiais, 3º ano

FOLHETIM

Era mais uma tarde quente. O 
velho e empoeirado ventilador 
reclamava ao girar, jogando 

aquele bafo em nossos rostos. Ouvi uma 
voz no telefone.

- Mas qual a idade do senhor? 
- Tem certeza que não apertou ne-

nhum "delete"?
- Ok, vou ver o que posso fazer. Não, 

senhor, só quando é um documento ofi-
cial. A Universidade é pública, mas a 
pesquisa era sua, assim como o apare-
lho. Tem câmera de segurança?

- Vou ver o que posso fazer.
Aquilo era comum. Tínhamos outras 

urgências e pequenos papéis roubados 
tinham que ceder espaço para corpos e 
sangues. 

- O velhinho jura que alguém roubou 
a pesquisa dele, mas não tem câmeras, a 
sala estava intacta e o computador nem 
suporta internet.  Ele deve ter apagado 
tudo. 

Senti a cadeira ceder ao meu peso, 

suspirando junto com minha frustração. 
Olhei para minha estante, para meu livro 
de couro marrom "The Complete Sher-
lock Holmes", com seu o "Consulting 
Detective -  221b Baker Street London 
NW1 6XE" que consegui numa viagem 
- ele nunca deixaria um caso instigante 
de lado.

Passei a manhã inteira fora de foco 
e eu sabia que minhas forças estariam 
direcionadas para o caso que estava nos 
noticiários. Assim, quando ouvi um re-
lógio avisar o horário do almoço, peguei 
minhas coisas já semi-arrumadas e saí. 
Troquei meu uniforme por uma roupa 
típica de estudante, coloquei minha mo-
chila gorda nas costas, deixei minha car-
teirinha vencida há uns anos, mas com 
o mesmo design antiquado, no bolso e 
segui minha intuição em busca da sala 
onde deveria estar o velhinho desolado. 

No caminho, comi uma barrinha de 
cereal toda amassada que estava no fun-
do da mala. Em cada portaria, com as 

perguntas certas às pessoas 
certas, coletei informações - é 
incrível como algo que aconte-
ceu dentro de uma sala no último 
prédio da avenida já está nas rodas de 
conversas dos porteiros do primeiro 
edifício. 

Ao chegar, notei que havia somente 
uma entrada destacada pela placa me-
tálica que levava um PPE* impresso. Os 
porteiros pediram minha identificação, 
mas nem checaram a data de validade 
da minha carteirinha. As poucas câme-
ras que estavam nas paredes não pare-
ciam estar conectadas realmente, talvez 
fossem falsas. Subi a escada de pedra e 
cheguei ao corredor de salas.  Era igual 
ao de todas as outras instituições: várias 
portas com os nomes dos professores. 
Neste andar não havia nenhum sinal de 
vigilância, as paredes eram cobertas por 
murais protegidos com vidro e o chão 
era forrado por um carpete felpudo ver-
de escuro. 

O Erro Apagado

Parte I
Ato 2
Cena 1
Madrugada, Rua Três Rios. Todos com 
vestimentas usadas na década de 30.
DELPHI: Cheguei!
ALBUS: Estou ansioso.
SCORPIUS: Todos prontos?
ALBUS e DELPHI concordaram com a 
cabeça. SCORPIUS tirou do pescoço o vi-
ra-tempo antigo e amassado, passou sua 
corrente ao redor das cabeças de ALBUS 
e DELPHI e deu voltas suficientes para ir 
a 1932, na madrugada anterior à morte 
dos alunos.
Há uma lufada de luz. Um grande ba-
rulho. O tempo para. E então começa a 
voltar, devagar no início e então, acelera. 
Depois de passar o enjoo e a confusão tí-
picos do vira-tempo, eles perceberam que 
o  local estava bem diferente, mas defini-
tivamente, era a Escola Polythechnica.
ALBUS: Como vamos descobrir onde 
eles moram?
DELPHI: Tenho um plano.  Venham!
DELPHI vai para a entrada da antiga 
Poli. ALBUS e SCORPIUS a seguem.
DELPHI: Alohomora! (A porta se abre) 
Vamos olhar nos arquivos, deve ter o en-
dereço em algum lugar. Tenho a lista de 
quem temos que convencer a não estar 
no lugar errado na hora errada.
 
Cena 2
Madrugada, dentro da sala de arquivos.
DELPHI: Separei dois alunos pra vocês.
ALBUS: Vamos ir atrás deles e fazer o 
quê?
DELPHI: (Olha de ALBUS para SCOR-
PIUS) Vocês vão com eles para este en-
dereço. (Entrega um papel rabiscado 

para cada um).
SCORPIUS: Nos encontramos daqui a 
quantas horas?
DELPHI: Três é suficiente?
ALBUS e SCORPIUS acenam. Os três saem 
da Escola Polythechnica. DELPHI desapa-
rata e deixa os amigos sozinhos.
 
Cena 3
Na entrada da Escola Polythechnica.
ALBUS: Ela parece estar bem familiari-
zada com os arredores, você sabe para 
onde ir?
SCORPIUS: Estou começando a achar 
que foi uma má ideia. É claro que ela co-
nhece, ela deve ter andado por todas as 
ruas antes... Digo, no futuro, mas antes 
de vir atrás do vira-tempo.
ALBUS: Mas agora estamos aqui... E te-
mos que salvar os politécnicos.
SCORPIUS: Vamos juntos. Temos 1h30 
para buscar cada um.
ALBUS: 1h10 para ser mais exato.
SCORPIUS: Que seja.
Ambos desaparatam.
 
Cena 4
Em uma gruta, 3h30 depois.
ALBUS: Ela não está aqui!
SCORPIUS: Eles já estão acordando... O 
que vamos fazer?
ALBUS: Pega a varinha deles!
SCORPIUS mostra duas varinhas. Um 
estalo alto faz eco. Algumas luzes cegam 
os olhos de ALBUS e SCORPIUS. Um gri-
to agudo é interrompido por um baque 
de algo pesado que caiu.
DELPHI: Me ajudem!
DELPHI estava sangrando bastante e o 
barulho veio da queda de um corpo.
ALBUS: O que aconteceu?

DELPHI: Ele descobriu que eu estava 
atrás dele e tentou me combater. Con-
segui fazer com que ele ficasse imóvel, 
mas chegando aqui ele recuperou a vari-
nha e começou a lutar comigo.
SCORPIUS: Que feitiço você jogou nele?
DELPHI: Foram vários, nem pensei na 
hora. Agi por impulso.
SCORPIUS: Ele parece bem mal...
ALBUS: Você também parece mal, Del-
phi.
DELPHI: Vamos ficar bem. O plano agora 
é manter os três aqui. Eles são muito im-
portantes no movimento e, se eles não 
forem no levante de amanhã, muitos vão 
desistir e isso impede qualquer confron-
to.
ALBUS: Então esperamos?
DELPHI: Esperamos.
Os dois se sentam e DELPHI cuida para 
que nenhum dos alunos capturados des-
perte.
 
Cena 5
Na gruta. Início da aurora. DELPHI acor-
da ALBUS e SCORPIUS.
DELPHI: Vamos, nosso tempo no passa-
do vai acabar, temos que nos preparar 
para voltar.
ALBUS: Deu certo?
SCORPIUS: Eles ainda estão apagados?
DELPHI: Creio que sim, não ouvi ne-
nhum barulho nessas últimas horas, 
mas vamos ter certeza quando voltar-
mos. (Ela olha para os três, insegura) 
Acho que estão bem, coloquei um feitiço 
de longa duração, mas creio que daqui a 
umas horas eles acordem.
 
Cena 6
Algum parque.

Nos episódios anteriores de Harry Poli: ALBUS descobre que SCORPIUS tem 
um vira-tempo, fato que DELPHI já desconfiava. Assim, ela manipula ALBUS a 
convencer o amigo de que eles precisam voltar no tempo para salvar os poli-
técnicos que morreram por causa da Revolução de 1932. Para ler o Ato 1 na 
íntegra, acesse a página do Grêmio e baixe a edição de novembro de 2016.

ALBUS: Acho que a gruta mudou muito 
nesses anos...
SCORPIUS: A gente voltou para o pre-
sente, mesmo? O nosso presente?
DELPHI: Sim, não tinha como dar erra-
do! Vamos voltar para a USP e ver como 
foi a história. A biblioteca parece uma 
ótima maneira de descobrir!
SCORPIUS: Podemos ir na Civil também, 
ver se o monumento ainda existe...
ALBUS: Vamos nós dois!
Os três desaparatam.
 
Cena 7
Rua Getúlio Vargas.
ALBUS: Delhpi, acho que caímos no lu-
gar errado...
DELPHI: Não. O que aconteceu? Eu que-
ria ir na Av. Prof. Luciano Gualberto!
SCORPIUS: Ali está a Marginal. Devemos 
estar perto!
DELPHI: Vamos seguir nessa direção!
Os três percorrem por alguns minutos, 
exaustos e com fome.
SCORPIUS: Eu acho que a USP sumiu.
ALBUS: Como assim? Acho que a gente 
se perdeu...
DELPHI: Albus, acho que Scorpius tem 
razão... Vamos descobrir.
Eles desaparatam e aparatam na Rua 
Três Rios e lá estava a placa "Escola Po-
litécnica".
ALBUS: O que a Poli está fazendo aqui?
As cortinas se fecham.
Continua na próxima edição.

Rafa Baldy
Engenharia de Materiais, 3º ano

Confira o 
primeiro episó-
dio na edição de 

fevereiro de 2017, 
disponível no site 

do Grêmio!
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Próxima edição em junho.
Entre em contato!

jornalopolitecnico@gremiopolitecnico.
com.br ou fb.com/gremio.poli

ANUNCIE 
AQUI

Suítes/quartos - frente ao metrô

Suítes e quartos em república na frente 
do metro Butantã. Wi-Fi, água, luz e lim-
peza cinco vezes por semana inclusos. 
Quanto? Quartos a partir de R$ 850,00  
e suítes a partir de R$ 1100,00.
Onde? Rua Eng. Bianor,70.  Melhor loca-
lização de moradia!
Contato: Marcus 
(11) 99612-4086 (WhatsApp)

Rep./Hostel a 150m do metrô

Diversas configurações: desde quartos 
até kitnets para período de 6 meses com 
despesas inclusas. Próx. pto do Circular.
Quanto? A partir de R$ 595,00 
Onde? Rua Camargo, 531. A 150m do 
metrô Butantã e terminal de ônibus.
Contato: Mara 
(11)98765-3636

Quartos e suítes mobiliados

Casas c/ cozinhas e lavanderias comuni-
tárias. Vaga em frente. Água, luz, limpe-
za, wifi e câmera de segurança inclusos.
Quanto? De R$ 850,00 a R$ 1300,00
Contato: Nely
(11)98473-8621 

Moradias

Quartos em rep. a 150m do metrô 

Quartos em república a 150m do metrô 
Butantã. Wi-Fi, água, luz e limpeza cinco 
vezes por semana inclusos. 
Quanto? A partir de R$ 700,00 
Onde? Av. Caxingui, 410
Contato: Marcus
(11) 99612-4086 (WhatsApp)

ESPECIAL: R$8,00

Açaí

Mini-Churros

Tapioca

Médio: R$8,00

Porção: R$5,00

SIMPLES: R$6,00

Grande: r$10,00

Comidas
The Perfect Brownie

Brownies deliciosos feitos com muita 
dedicação e amor em 5 opções de sabo-
res (por enquanto), para conquistar to-
dos os paladares.
Quanto? R$3,50 +/- 0,50
Onde? No CEC, no CEN, no CAM e na PJ
Contato: Lucas Granato Mazzeo
(11)99923-0935

Roupas
Lojinha do Grêmio

Não perca as novidades da Lojinha: ca-
misetas (femininas em gola V), casaco 
aberto, calça e shortuba feminino com 
novo bolso! Temos também os mode-
los já conhecidos: casaco cinza, College, 
shortuba masculino e muito mais!
Onde? No Grêmio Politécnico, primeiro-
andar do Biênio 

Morada dos Estudantes

Quartos e suítes mobiliados. WiFi. Água, 
luz e IPTU inclusos. Internet. Cozinha e 
lavanderia equipadas comunitárias.
Quanto? De R$ 650,00 a R$ 1050,00
Onde? A 50m do portão de pedestres do 
mercadinho. 
Contato: Belmiro 
(11)99909-7493 / (11) 95205-2275

Serviços
Cursos Arduino

A rotina politécnica está matando sua 
criatividade? Aprenda a desenvolver um 
projeto completo com a gente. Torne-se 
um inventor com a Code Decay!
Quanto? R$ 65,90 
Onde? Consulte
Contato: poli.codedecay.com.br

Vaga individual em república

Estou procurando uma pessoa p/ dividir  
minha casa. Ela está completa e  fica 
numa rua tranquila, c/ guarda noturno. 
Quanto? Aproximadamente R$1000,00
Onde? Perto do Instituto Butantã
Contato: Pedro 
pedrofilardo@gmail.com
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VIRGEM
23/08 a 22/09

AQUÁRIO
21/01 a 19/02

PEIXES
20/02 a 20/03

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/01

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

LIBRA
23/09 a 22/10

LEÃO
22/07 a 22/08

CÂNCER 
21/06 a 21/07

GÊMEOS 
21/05 a 20/06

TOURO 
21/04 a 20/05

ÁRIES 
21/03 a 20/04

POLITRECO

Horoscopoli

TIRINHA
DA CAMI

Camila Christine - Engenharia Civil, 2º ano

Operações da PF
Lua em escorpião
Diz a lenda que o prédio do Biênio foi 
construído em cima de um ninho de es-
corpião. Após algumas aparições desse 
ameaçador animal pelos corredores ge-
lados do prédio, agentes da PF passaram 
a investigar se suas picadas têm produ-
zido o efeito Desesperados Politécnicos, 
que consiste em pegar DP várias vezes.

Bebida Forte 
Em 2015 a PF suspeitou que as bebidas 
servidas na Escola Politécnica estavam 
fortes demais. Sendo assim, desde en-
tão, os alunos bebem suco de amarelo e 
de roxo.

Varrendo a sujeira
Hoje a história é um mito, visto de vez 
em quando em comentários e memes 
pelos grupos e páginas relacionados à 
Poli. O sumiço da Tia Suja ainda é um 
mistério que está nas mãos da PF, alunos 
especulam que ela se perdeu no meio da 
sujeira. 

A busca do x perdido
Todos os calouros são conhecidos por 
"bixos/bixetes", com a letra "x". Mas no 
começo do ano, a competição entre os 
novatos chama-se Bichusp, com "ch". 
Além disso, a famosa choppada, tem 
o nome de Bixopp, com "x", enquanto 
"chopp" é com "ch". A PF busca o crimi-
noso que cometeu essa troca imperdo-
ável.

Operação C.O.cozinho
Não se sabe, ao certo, de onde surgiu 
este grito que enlouquece estudantes da 
Poli: "CO de merda". A PF desconfia que, 
ao pronunciar essas palavras, substân-
cias invisíveis e inodoras são exaladas 
para o ar e alteram o funcionamento do 
cérebro das pessoas, fazendo com que 
elas tenham atitudes inexplicáveis. 

Operação Bob O Construtor
Não é segredo que os prédios da Poli 
contêm diversos erros de engenharia. A 
PF investiga se esses erros transmitem 
alguma mensagem. O ar condiciona-
do no chão, a escuridão da elétrica e o 
cheiro de esgoto da civil não podem ser 
coincidência.

Por que "sigam as aranhas", não po-
dia ser " sigam as borboletas?"
Biólogos que trabalham em conjunto 
com a PF investigam a alta incidência 
de aranhas no campus. Eles acreditam, 
inclusive, que um basilisco está escondi-
do em algum lugar. Quem sabe Aragogue 
não é a mãe delas! 

Pouso forçado
Ao assistir uma reportagem no His-
tory Channel, um membro da PF foi in-
vestigar melhor um caso que chamou 
sua atenção: uma nave colocada na Av. 
Professor Luciano Gualberto por alie-
nígenas do passado. Hoje, aulas são mi-
nistradas no local e investiga-se a exis-
tência de uma relação entre o planeta de 
origem da nave e  o fato de os alunos não 
entenderem nada nestas aulas.

Ratos Fumados
Em razão do grande número de indiví-
duos dessa espécie que aparecem no 
Prédio da Mecânica, uma operação foi 
montada pela Polícia Federal. Já foi con-
firmada a hipótese de que eles vão até lá 
em busca de drogas, o que explica situa-
ções improváveis como o caso de 2016 
em que um rato entrou no vão da pare-
de, não conseguiu sair e morreu. 

Operação [TRAGO VERDADES]
PF investiga a existência do circular 3 e 
a cota de preços do Triedro de Frenet no 
mercado universitário.

Antes de reclamar da 
comida do bandejão, 
lembre-se de que pelo 
menos não é peixe. 
(Há quem goste - Aquá-
rio aqui)

na Poli

Tome cuidado ao cho-
rar nota, você pode sair 
chorando de verdade.

Supere um "vizualizou 
e não respondeu", às 
vezes a pessoa estava 
fazendo a lista de cál-
culo. Não significa que 
ela quer brigar com 
você.

Tenha cautela com as 
tias do bandeco, por-
que elas podem colocar 
pouca comida.

Cuidado ao gastar 
tempo falando mal de 
alguém, você deveria 
estar estudando. Até 
porque tem que recu-
perar na P2.

Se o crush não te dei-
xar na sofrência, não se 
preocupe, a Poli vai.

Cuidado ao desfilar 
pelo estacionamento 
do Biênio, você pode 
cair em algum buraco.

Seja muito cauteloso ao 
tomar cuidado. Ou en-
tão nem seja. Não sei...

Ao invés de organizar 
flash mob no bandei-
jão, você poderia orga-
nizar um beijasso. Mas 
é só uma sugestão, se você 
não quiser, eu também não 
quero. E se a indireta fun-
cionar, me avisa.

Certifique-se se você 
está no circular certo 
antes de dar um rolê, 
quando você menos es-
perar ele vai parar no 
Butantã.

Se você continuar op-
tando pelo café mais 
barato pode acabar en-
contrando a máquina 
"em manutenção".

Ser diferentão é a sua 
praia, mas cuidado 
para não ser rejeitado 
por isso.
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