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EXPEDIENTE

SUDOKU

De uma ideia, nasce um tema.  
Esse, por sua vez, de pala-
vra em palavra,  transfor-

ma-se em texto.
São várias ideias, vários textos de 

vários autores. Cada um, em sua for-
ma bruta, solto na página digital edi-
tável d'O Politécnico, ocupando seu 
futuro espaço na seção a qual perten-
ce.

Aos poucos eles ganham seus títu-
los, subtítulos, imagens, assinaturas, 
um ajuste aqui e outro ali. E, então, o 
Jornal vai ganhando sua forma.

Foi assim com todas as edições 
deste ano até chegarmos na quinta 
e última. Ela representa o fim de um 
ciclo, a conclusão da dedicação e do 
empenho que cada membro da equi-
pe editorial teve.

2017 está chegando ao fim e você 
pode programar os últimos dias do 
ano com o Calendário ao lado. Logo 
abaixo, você pode conferir algumas 
fotos da Exposição de Jornais Antigos.

Na seção Acadêmico, você pode 
acompanhar as reuniões dos Órgão 
Colegiados em Representação Discen-
te. Além disso, entenda como funcio-
nam as Novas Regras de Estágio para 
2018 e como você pode participar da 
Avaliação de Professores do Grêmio.

Em Esportes, saiba como funcio-
na a Tecnologia no Futebol e fique por 
dentro do esporte universitário na 
Coluna da AAAP, já que novembro é 
mês de Inter!

Confira Um Discurso sobre a Ma-
temática para entender a polêmica a 
respeito de ela ter sido inventada ou 
descoberta, na seção Etc.

Em USP, entenda o que está acon-
tecendo com O Hospital Universitário 
e quais são os critérios da Eleição 
para a Reitoria da USP.

Mudando de assunto, você já pa-

rou para pensar nos Elementos de 
segurança do Real e outras curiosida-
des? Confira isso e a relação da enge-
nharia com obras e folhas em Livros 
de Papel na seção Engenheirando.

Ah! Adivinhe: começa com "p" e 
termina com "o"! Fique por dentro do 
que aconteceu em Santos em Poli.

Saiba também os desdobramen-
tos do vídeo "Survivor" em A Politéc-
nica com a entrevista Politécnicas vão 
à ONU.

Procure por doces, cursos e muito 
mais em nossos Classificados!

Descubra como terminam as his-
tórias Harry Poli e O Erro Apagado em 
Folhetim. Não esqueça de relembrar 
os capítulos anteriores nas outras 
edições d'O Politécnico disponíveis 
no Drive do Grêmio.

Em Arte e Cultura você encontra 
o Especial Halloween: duas resenhas 
pra lá de macabras, Tarantino de 1 a 
5 e uma breve lista de Atividades Cul-
turais!

A última novidade do ano d'O Po-
litécnico está na seção criada para 
vocês, leitores e leitoras: As Caras da 
Poli. Nela você confere Poli Talentos, 
Com Quem Pareço? e Da Poli para o 
Mundo.

E, por fim, entenda mais sobre as 
Abduções do Cirquinho, saiba seu fu-
turo em Horoscopoli: Star Wars e se 
divirta com a Tirinha da Cami no Po-
litreco.

Dedico esta edição a todos que 
pararam um pouquinho para ler o 
Jornal inteiro, dar risada com o Poli-
treco, resolver o sudoku ou somente 
tomar um cafezinho! Dedico também 
à minha equipe sempre disposta a 
ajudar!

Muito obrigada, foi um prazer ser 
Editora Chefe do meu jornal favorito!

REUNIÃO

Quando? Todas as segundas!
Que horas? 11h

Onde? No Grêmio Politécnico
E depois: Quem vai bandejar? 
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ELEIÇÕES

ELEIÇÕES GRÊMIO POLITÉCNICO 2018
Debates: 

8 de novembro, às 11h, no Biênio
14 de novembro, às 12h, em Santos
16 de novembro, às 17h, na Elétrica

Votação: 
21, 22 e 23 de novembro

Chapas inscritas:

Chapa AProximAção Chapa Atenas
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CALENDÁRIO 
NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2017

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

12
Domingo

6 • Jornal (R)* 7 • Exposição de 
Jornais Antigos em 

Santos
8 • Debate: eleições 

do Grêmio (11h, 
Biênio) 
• Exposição (Santos)

9 • Cafezada em São 
Paulo e Santos 

• Exposição de Jor-
nais Antigos (Santos)

10 • Exposição de 
Jornais Antigos 

em Santos
11

19

26

31

3

10 • Primeira 
interação de 

matrícula

17

24

13 • Jornal (R)* 
• Exposição de 

Jornais Antigos em 
Santos 

20• Dia da Cons-
ciência Negra

25• Natal 

27 • Jornal (R)* 
• Fuja do Nabo

4 • P3 
• Primeira intera-

ção de matrícula

11 • PSUB 
• Primeira in-

teração de matrícula

18

14 • Debate: elei-
ções do Grêmio 

(12h, Santos)

21 • Eleições do 
Grêmio Poli-

técnico 

26

28 • Fuja do Nabo 
• Festa do 

Livro da USP

5 • P3 
• Primeira intera-

ção de matrícula

12 • PSUB

19

15• Proclamação 
da República 

• PoliBen

22 • Eleições do 
Grêmio Poli-

técnico 
• Fuja do Nabo

27

29 • Festa do 
Livro da USP

6 • P3 
• Primeira intera-

ção de matrícula

13 • PSUB

20

16 • Debate: elei-
ções do Grêmio 

(17h, Elétrica)

23 • Eleições do 
Grêmio Poli-

técnico 
• Fuja do Nabo

28

30 • Festa do 
Livro da USP

7 • P3 
• Primeira intera-

ção de matrícula

14 • PSUB

21

17

24

29

1 • Festa do Livro da 
USP

8 • P3 
• Primeira intera-

ção de matrícula

15 • PSUB

22

18

25

30

2 

9 • Primeira intera-
ção de matrícula

16• Fim do 2º 
semestre 

• Natal Solidário

23

GRÊMIO
(R)*: Reunião aberta no Grêmio Politécnico    

DE JORNAIS ANTIGOS
EXPOSIÇÃO

Fotos de Samuel Ducca, Engenharia da Computação, 2º ano
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ACADÊMICO

Representação Discente
Você sabe como são tomadas as 

decisões na Escola Politécni-
ca? Você sabe o que são e como 

funcionam os Órgãos Colegiados?
Os Órgãos Colegiados são comissões 

da Escola encarregadas de acompanhar, 
discutir e garantir o funcionamento de 
questões da Graduação, Pesquisa, Cultu-
ra e outros assuntos. As reuniões desses 
órgãos ocorrem ordinariamente todo 
mês (ou no caso da Congregação, a cada 
2 meses), e dela participam membros 
representantes de cada Departamento 
da Poli, além dos Representantes Dis-
centes (RDs). 

Os representantes discentes do Grê-
mio estão divulgando as principais pau-
tas debatidas nos órgãos nesta seção 
d’O Politécnico. Se você deseja saber 
mais sobre o trabalho de Representação 
Discente do Grêmio acompanhe o nosso 
site http://www.gremiopolitecnico.com.
br/noticias/ em “Representação Dis-
cente” ou procure um dos diretores do 
Grêmio.  

Comissão de Graduação 
(CG)

Reunião de Setembro
• Aprovação da tabela de equivalên-

cias das disciplinas EC2-EC3 do depar-
tamento PMR;

• Os representantes discentes leva-
ram a ideia de mais optativas livres vol-
tadas à softwares usuais na engenharia, 

como acontece no PME, com o software 
Modeli. 

Reunião de Outubro
• Aprovada a nova regra para está-

gios em 2018, melhor explicada na ma-
téria a seguir;

• Aprovada as novas regras para es-
colha de ênfases na Engenharia Elétrica 
e de habilitação nas Engenharias Meta-
lúrgica e de Materiais para os ingressan-
tes a partir de 2018:

> As notas utilizadas serão as no-
tas antes da recuperação; na primeira 
vez que os alunos cursarem cada disci-
plina, independentemente de ser no pe-
ríodo ideal ou não;

• Procedimentos para escolha do 
Módulo Acadêmico:

> 1° etapa: ocorrerá de 16 a 22 
de outubro, com resultado liberado no 
dia 24. Participam desta etapa os alunos 
que querem um módulo externo ou in-
terdepartamental;

> 2° etapa: ocorrerá de 25 a 29 
de outubro, com resultado liberado no 
dia 31. Participam desta etapa os alunos 
que querem um módulo externo ou in-
terdepartamental e não foram contem-
plados na 1° etapa;

> 3° etapa: ocorrerá de 1 a 6 de 
novembro, com resultado liberado no 
dia 8. Participam desta etapa apenas 
os alunos de engenharias que possuem 
mais de um módulo interno (Mecânica, 
Civil, Ambiental e Minas);

Problemas Acadêmicos?
Está com alguma dúvida ou 

problema acadêmico?
Procure um de nós! 

# O G r ê m i o E s t á C o m Vo c ê 

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

O estágio durante a graduação 
promove o desenvolvimento 
profissional do aluno e é de 

extrema importância para a formação 
de um engenheiro. Apesar disso, as re-
gras de estágio vigentes desde 2012 não 
se adequam bem à realidade do aluno 
da Escola Politécnica. Sendo assim, a 
Comissão de Graduação (CG) reavaliou  
essas regras e aprovou a mudança que 
entrará em vigor em 2018.

A principal mudança consiste na 
substituição do critério de créditos não 
cumpridos pelo número de disciplinas 
não cumpridas dos 4 primeiros semes-
tres do seu currículo ideal. Os alunos do 
3º e 4º ano poderão dever até duas dis-
ciplinas, enquanto os alunos a partir do 
5º ano poderão dever até uma disciplina 
dos dois primeiros anos. A flexibilização 
das regras para os alunos que estão no 
final da graduação diminui a quantidade 
de exceções julgadas pelas CoC’s (Co-
missão de Coordenação de Curso) e da 
mais oportunidade para os alunos esta-
giarem.

Outra mudança importante é que se 
o aluno estiver devendo alguma matéria, 
mesmo que atenda ao critérios de disci-
plinas não cumpridas, ele não poderá 
ter tido nenhum RA (ou seja, reprovação 
por ambas,  nota e frequência) na(s) ma-
téria(s) em questão, durante a gradua-
ção. Caso isso aconteça, para se adaptar 
à regra, o aluno deverá obter aprovação 
nesta(s) disciplina(s).

As novas regras serão válidas a par-
tir de 2018 para todos os alunos. Os 
ingressantes até 2017 terão uma regra 
excepcional, válida durante o período de 
transição, em relação à mudança de nú-
meros de créditos e à ocorrência de RA’s, 
que será proposta na reunião de novem-
bro pela Subcomissão de Normas.

Lucas Kato
Diretor Acadêmico 

do Grêmio Politécnico
Engenharia de Materiais, 2º ano 

Novas Regras de 
Estágio para 2018

• Proposta de criação do projeto para 
feedback da EC-3, “Dia de Discussão de 
Cursos”:

> Os representantes discentes 
propuseram a criação de um dia para 
que seja discutido o andamento de cada 
curso na EC3 com os seus docentes e to-
dos os alunos.

Comissão Técnico-
Administrativa (CTA)

Reunião de Setembro
• O pedido de vagas de Professores 

Titulares da Escola Politécnica foi apro-
vado pela CAA. A Escola deve receber em 
breve a demanda solicitada. Além disso, 
a Escola deve receber mais cargos que 
solicitou, porém, a Reitoria exige que se 
mude o algoritmo e considerem exclusi-
vamente o mérito da produção docente 
do Departamento.

Reunião de Outubro
• Exposição sobre a ampliação da 

parceria já existente com o SENAI
> SENAI atualmente cede espaço 

para o campus de Santos e já faz o mes-
mo em São Paulo 

> Surge a possibilidade de:
- Intercâmbio de alunos (Alu-

nos do SENAI fazendo pós-graduação na 
Poli);

- Estruturação de Cursos de 
extensão remunerada;

- Oferta dos Laboratórios do 

SENAI para pesquisas da Poli; 
- Bolsas do SENAI para alunos 

de pós-graduação da Poli.

Congregação

Na semana anterior à Congregação, 
foram recolhidas perguntas voltadas aos 
candidatos a reitor que foi encaminhada 
a eles no dia 25 (quarta-feira). No dia se-
guinte, na data da Congregação, os can-
didatos Maria Arminda do Nascimento 
Arruda, Ildo Luís Sauer, Ricardo Ribeiro 
Terra e Vahan Agopyan tiveram cada um 
15 minutos para falar sobre seus pro-
gramas e responder as perguntas que 
considerassem mais importantes. 

A visita dos candidatos foi transmi-
tida no canal da Escola Politécnica no 
YouTube .

 
Essa é a nossa última edição do ano 

d’O Politécnico, mas se você ainda qui-
ser acompanhar as notas das reuniões 
dos próximos Órgãos Colegiados, basta 
acessar http://www.gremiopolitecnico.
com.br/noticias/ em “Representação 
Discente” ou procurar um dos diretores 
do Grêmio.

Tamy Takara
Diretora Acadêmica 

do Grêmio Politécnico
Engenharia da Computação, 2º ano

Avaliação de
Professores

á quis saber a opinião que os 
alunos da Poli têm sobre seus 
professores? Para isso o Grêmio 
Politécnico criou a Avaliação de 

Professores"
Uma plataforma em que os alunos 

podem avaliar seus professores em re-
lação à "clareza nas explicações dos 
docentes", à "relação do docente com 
os alunos", à "preparação de aulas do 
docente" e ao "empenho/dedicação do 
docente" com uma nota de 1 a 5.

Ainda é possível verificar todas as 
médias dos professores da Poli!

Quanto maior o número de avalia-

ções, mais fiel serão as médias.
Para avaliar é fácil, basta acessar o 

site do Grêmio (http://www.gremiopo-
litecnico.com.br/avalie-seu-docente), 
fazer o login, entrar na aba "Avalie seu 
Docente", selecionar o departamento do 
professor e clicar em "pesquisar".

Procure os professores com que você 
já teve aula e dê sua nota. 

Não deixe de avaliar!

Tamy Takara,
Diretora Acadêmica

do Grêmio Politécnico
Engenhria da Computação, 2º ano

J
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uem não se lembra da “mão 
de Deus” de Diego Marado-
na nas quartas-de-final da 
Copa do Mundo de 1986? 

Do gol não marcado de Frank Lampard 
nas oitavas do Mundial de 2010 contra 
a Alemanha? E, mais recentemente, do 
decisivo gol de braço do corinthiano Jô 
contra o Vasco na 24ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro? São inúmeras as 
irregularidades no esporte que passam 
batidas pela arbitragem e decidem par-
tidas.  

Por conta desse tipo de lance, é cada 
vez mais comum no futebol a discussão 
sobre a implementação de tecnologias 
que auxiliem os juízes nesses momentos 
decisivos. Na edição da Copa das Confe-
derações realizada em junho, por exem-
plo, a FIFA - Federação Internacional da 
Associação de Futebol - testou o sistema 
de árbitro assistente de vídeo, assim 
como o Campeonato Alemão o fez para 
a nova temporada. 

Para entender as tecnologias que es-
tão tornando-se indispensáveis nas mo-
dalidades esportivas, o Jornal O Poli-
técnico preparou uma matéria especial 
sobre o tema.

Árbitro Assistente de Vídeo

Desde a Copa das Confederações 
na Rússia, é uma das tecnologias que 
mais está dando discussões. Consiste, 
basicamente, em um grupo de árbitros 
adicionais do lado de fora do estádio 
que monitoram a partida por meio de 
equipamentos televisivos, mas entram 

em ação apenas quando solicitado pelo 
juiz principal do confronto. Esse auxí-
lio pode ser requerido em somente al-
gumas situações específicas, tais como 
gols, pênaltis, cartões vermelhos e ama-
relos. Depois de uma conversa com seus 
assistentes, o juiz tem três opções: man-
ter sua decisão, alterá-la ou checar o re-
play em um dos monitores instalados ao 
redor do gramado.

 Apesar de aparentemente benéfico, 
o sistema tem sido fortemente criticado 
não só por jogadores, como também por 
torcedores e por jornalistas. Uma das 
principais reclamações é em relação à 
manutenção da subjetividade das deci-
sões: em alguns casos, principalmente 
em penalidades e em expulsões, mes-
mo com a repetição, o julgamento ainda 
não pode ser considerado incontestável. 
“Só funciona em decisões baseadas em 
fatos. Cartão vermelho ainda é baseado 
na opinião do juiz,” disse Danny Hig-
ginbotham, ex-defensor do Manchester 
United.

 Outra crítica é a respeito da al-
teração do fluxo da partida: em algumas 
situações, todo o processo pode tomar 
tempo e afetar o andamento do jogo. 
“Se for para paralisar a partida, tem que 
ser para mudar a decisão,” declarou Luis 
Garcia, ex-meia do Liverpool. Controvér-
sias à parte, a FIFA deve adotar o siste-
ma para a próxima Copa do Mundo.

Tecnologia Goal-line 

Desde 2012, o sistema é aprovado 
pela FIFA sendo, inclusive, utilizado no 

Tecnologia

último Mundial em 2014 no Brasil. Ele 
pode funcionar de diversas maneiras: 
tanto por sensores, quanto por câmeras 
especializadas. A mais interessante de-
las é a desenvolvida em conjunto pelas 
empresas Cairos e Adidas. O sistema fun-
ciona com base em um pequeno sensor 
posicionado no interior das bolas, o qual 
é capaz de medir o campo eletromagné-
tico produzido por fios de cobre enter-
rados embaixo da grande área e enviar 
os dados para um computador posi-
cionado nas arquibancadas do estádio. 
Caso a bola ultrapasse a linha do gol, um 
sinal é enviado ao relógio do juiz princi-
pal em menos de um segundo. 

Tecnologia Hawk-Eye

O outro método pelo qual o siste-
ma de Goal-line pode ser instalado é o 
Hawk-Eye - ou “Olho de Falcão”, em por-
tuguês. Esse já é utilizado em outras di-
versas modalidades, tais como o tênis, o 

vôlei, o rugby e o bad-
minton. 

Sua funcionalida-
de se dá por meio da 
instalação de câme-
ras, com capacidade 
de captar uma grande 
quantidade de qua-
dros por segundo, lo-
calizadas em ângulos 
diferentes, sendo ba-
seada no princípio da 
triangulação. Um sof-
tware capta as infor-
mações enviadas por 

elas, calculando a localização da bola 
durante o período de tempo desejado 
e traçando sua trajetória, sendo capaz 
de gerar uma imagem gráfica que pode 
ser mostrada nos telões para árbitros e 
torcedores em um tempo quase que ins-
tantâneo.

No tênis e no vôlei, o recurso pode ser 
utilizado em apenas alguns momentos 
específicos, quando os jogadores solici-
tam o challenge - ou desafio. No entanto, 
críticas são feitas, especialmente por te-
nistas, devido à precisão do sistema ser 
de cinco milímetros, uma vez que essa 
margem pode alterar completamente o 
resultado de uma partida. 

 

 
Renato Miyaji

Engenharia Naval, 1º ano

ESPORTES

Árbitro assistente de vídeo (Foto: AFP/ Divulgação)

Esquema do funcionamento do sistema (Foto: Cairos)

Tenista suíço Roger Federer; ao fundo, o Hawk-Eye (Foto: Getty Images)

no Futebol
Q
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duas divisões, com acesso e descenso, 
o número de participantes em cada di-
visão foi uma mudança para 2017, a 1ª 
divisão conta com 13 atléticas, e a 2ª di-
visão conta com 10 atléticas, e as com-
petições esportivas de ambas divisões 
acontecem no mesmo feriado.

O Inter sempre acontece em uma ci-
dade que possui um campus da Unesp, 
em 2017 a cidade-sede será Bauru, que 
sediará a competição pela 1ª vez. A 17ª 
edição do Inter deverá contar com um 
público de 20.000 pessoas, e terá atra-
ções como Nego do Borel, Ludmilla, Pe-
dro Paulo & Alex, Inimigos da HP, entre 
muitas outras. Os números do Inter são 
impressionantes, além de 3 mil atletas 
em quadra, a prefeitura de Bauru divul-
gou que espera uma injeção de 17 mi-
lhões de reais na economia local, e que 
serão gerados 2 mil postos de emprego. 
Essa grandeza supera muito o fato de a 
tenda não ser open bar, e de a qualidade 
esportiva não ser das melhores.

A AAA Unesp Bauru, maior ganhado-
ra dos jogos com 10 títulos, e que jogará 
em casa pela primeira vez, é para nós a 
grande favorita ao título geral, mesmo 
tendo perdido nos dois últimos anos. 
Devem disputar o título a atual bicam-
peã AAA Unesp Prudente, que conta 5 
conquistas ao todo, e que protagoniza 
com Bauru a maior rivalidade do Inter. 
Além dessas duas, a ascendente AAA 
Ayrton Senna da Silva (Unesp Rio Claro), 
campeã em 2010, deve também ganhar 
algumas modalidades e disputar a taça 
em 2017.

Esse ano a Atlética da Poli foi par-
ceira da AAA Unesp Bauru, e realizou as 
vendas do Inter, e contaremos com mais 
de 120 politécnicos no Inter – Bauru 
2017.

Espero que tenham gostado da nos-
sa coluna, espero vocês na próxima para 
debatermos mais sobre o mundo espor-
tivo universitário. Até mais!

Valter Bellato
Engenharia Civil,  2º ano

Colaborador da Associação 
Atlética Acadêmica Politécnica

ter que envolve as menores faculdades e 
os menores instituto da USP (exceção à 
FFLCH) e que tem uma maior afinidade 
ideológica e de perfil de alunos. É verda-
de que o campeonato surgiu para suprir 
a necessidade de uma competição um 
pouco mais forte e um evento para os 
alunos desses cursos, que não tem nível 
esportivo para participar de outros jo-
gos, como por exemplo, a InterUSP.

O 18º BIFE acontecerá em Avaré, 
e contará nesta edição com 11 atléti-
cas, envolvendo a volta da AAA XV de 
Outubro (FE-USP). Com um público de 
aproximadamente 3 mil pessoas, o BIFE 
2017 está um pouco diferente dos ou-
tros anos, aparentemente mais organi-
zado, definiram a cidade com bastante 
antecedência, assim como a parte de 
eventos, organização que não é a carac-
terística que mais ilustra essa competi-
ção. A atração das festas são seus temas, 
o BIFE tem festas abertas a todos, por 
isso fica difícil termos alguma atração, 
elas são quase sempre à fantasia, e com 
a temática relacionada à do Inter, que 
esse ano é Game Of Thrones. Além disso, 
a data de 100 anos da Revolução Russa 
levou a C.O. a homenagear tal feito, sen-
do o slogan da competição “18 anos da 
Revolução BIFE”, em referência a Revo-
lução Bolchevique, que alguns alunos 
brincam sendo a “Revolução Bolchebife”.

Mas o esportivo também entra em 
pauta e, para nós, deve dar a lógica dos 
últimos anos: o título deverá ir para AAA 
Oswald de Andrade (FFLCH-USP) que 
com a conquista chegará ao 6º título, o 
4º em sequência. Também são candida-
tas ao título a eneacampeã AAA Mate-
mática (IME-USP) e a ascendente AAA 
XII de Fevereiro (ICBIÓ-USP – Atlética 
que reúne os alunos dos seguintes Insti-
tutos: ICB, IB e IO) que chega favorita em 
algumas modalidades.

Depois do Desmame, do Engorda e 
do Abate, está na hora do BIFE 2017!

O Inter
O Inter, como a marca é divulgada, 

também conhecido como InterUNESP, 
é a maior competição esportiva univer-
sitária da América Latina, e envolve os 
alunos e atletas dos 23 campi (apenas 
o campus da Capital não participa) da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho. A competição conta com 

ESPORTES

Coluna da AAAP

Tradicionalmente, o mês de 
novembro é um mês de Jogos 
Universitários, de Inter! De-

vido aos três feriados que o mês possui 
e por parecer uma data estratégica em 
relação à organização acadêmica, esse 
mês é a menina dos olhos de muitas li-
gas, que querem colocar seus Inters nes-
sas datas.

Quatro grandes competições aconte-
cerão (já terão acontecido, quando esse 
artigo for publicado) neste mês, todos 
no feriado prolongado de Finados, e que 
levarão muitos politécnicos ao interior 
de São Paulo: XXVII Economíadas, XII 
CaipirUSP, XVIII BIFE e O XVII Inter – 
Bauru 2017 (InterUNESP).

O Economíadas

A 27ª edição do Economíadas acon-
tecerá em São Carlos, após alguns im-
bróglios burocráticos com a utilização 
da cidade que fora divulgada como sede, 
Votorantim. Os jogos dos cursos de Eco-
nomia, Administração e Ciências Contá-
beis contarão com Thiaguinho e Nego 
do Borel, e terão um open bar de Absolut 
nas festas, contando com um público de 
7 mil pessoas.

Após ser campeã em 2016, a AAA 
Eugênio Gudin (Economia Mackenzie), 
dona de 21 títulos, não deu sorte no 
chaveamento e terá que se superar para 
conseguir o bicampeonato. A grande fa-
vorita ao título é a AAA Jacarito ESPM 
que foi a campeã em 2015 (seu único 
título); também não podemos descartar 
a AAA Visconde de Cairu (FEA-USP) te-
tracampeã dos jogos e que tem chances 
reais de título e a AAA Getúlio Vargas 
(FGV) que garantiu um bom chaveamen-

to e deverá fazer uma boa competição.
A novidade fica por conta da tenda, 

que será organizada por quatro atléti-
cas: Insper, FEA-PUC, PUCCAMP e FE-
CAP. Ela contará com atrações como 
Jamil (quinta) e Jeito Moleque (sexta), 
será a primeira vez que quatro atléticas 
farão uma tenda conjunta.

Apesar da integração ainda cami-
nhar a curtos passos, o Economíadas 
continua sendo um dos mais populares 
desse certame e que reúne alguns dos 
cursos mais tradicionais do país. Que a 
batalha comece!

CaipirUSP

A 12ª edição do CaipirUSP contará 
com uma nova integrante, a não tão cai-
pira AAA Farmácia e Bioquímica (Far-
mácia-USP), e será a primeira edição 
que o CAASO não participará. O Caipi-
rUSP 2017 acontecerá em Santa Cruz 
das Palmeiras, cidade pouco habituada a 
jogos e que será explorada por uspianos 
de 6 campi da universidade. As partici-
pantes desse ano serão: FEA-RP, Direito-
-RP, EACH, EEL, FZEA, ESALQ e a já ci-
tada Farma-USP. Os jogos contarão com 
a presença de DJ Perera e MC Hariel, 
como principais atrações, e um open bar 
um pouco mais raiz que o Economíadas, 
com o famigerado Corote Sabores.

Com a saída do CAASO, a AAA IX de 
Novembro (EEL-USP), da USP Lorena, 
deverá ser a grande campeã dos jogos. 
A dona de 3 títulos da competição rivali-
zou ao longo das últimas 11 edições com 
a Atlética de São Carlos, que tem oito tí-
tulos. Deverão fazer frente em algumas 
modalidades, e brigar pelas posições de 
cima a AAA Flaviana Condeixa Favaretto 
(FEA-RP) e a AAA EACH-USP, e claro que 
a expectativa fica por conta do que a Far-
mácia poderá fazer na disputa.

Com um público de 2 mil pessoas, o 
CaipirUSP ainda busca afirmação entre 
os eventos esportivos universitários. 
Vamos ver o que eles nos têm a mostrar 
esse ano!

BIFE
O Inter que tem orgulho de dizer que 

suas características são a sujeira e o cho-
rume chega tradicionalmente no mês de 
novembro para alegrar 11 faculdades 
da USP e seus alunos. O BIFE é um In-

Novembro é mês de Inter!
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objetos em maiores dimensões. O 
método utilizado para se entender os 
detalhes de tais objetos foi físico: es-
tudou-se qual seria o comportamen-
to de uma partícula quântica se esti-
vesse contida em um desses espaços. 
Ao resolver as equações de Schrödin-
ger para a geometria dos objetos, de-
terminamos os níveis de energia que 
a partícula poderia ter e, com isso, 
conseguimos reconstruir muitas das 
propriedades ainda desconhecidas 
das formas estudadas.

Finalmente, o que ocorre ao pen-
sarmos na Matemática como um 
corpo lógico, independente da reali-
dade? Seria um sistema consistente 
e livre de contradições que podem 
ser derivadas dos axiomas mais fun-
damentais? Até hoje, tais problemas 
nunca foram encontrados, mas a 
questão permanece em aberto.

Em 1931, Kurt Gödel chocou o 
mundo da Matemática ao demons-
trar seus teoremas da incompletude. 
Por meio da lógica, Gödel mostrou 
que existem  sentenças matemáticas 
que são verdadeiras, porém impossí-
veis de serem provadas a partir dos 
nossos axiomas. Poderíamos então 
adicioná-las como axiomas e tere-
mos um sistema consistente, certo? 
Incorreto. O argumento se mantém, e 
uma quantidade infinita de tais sen-
tenças existe. Algumas, relativas a 
propriedades de números primos, já 
foram encontradas. É especulado que 
a conjectura de Goldbach, descrita 
anteriormente, possa ser outra delas.

Há um ponto difícil de contrariar: 
descrições matemáticas são fasci-
nantes. A Física, assim como a nossa 
Engenharia, baseia-se em suas pro-
priedades. Ainda que não entenda-
mos por completo sua natureza e seu 
funcionamento, ela é imprescindível 
para o funcionamento do mundo, em 
seus mais variados aspectos.

No fim, com quem você se encai-
xa? Com os platonistas devotos, ou 
com os formalistas céticos? Muito 
provavelmente você não terá uma 
resposta imediata para essa per-
gunta. Tudo bem! Pode também se 
identificar com a linha de pensamen-
to cartesiana, e duvidar de tudo em 
busca de uma certeza inquestionável.

Otavio M. Serra 
Engenharia Mecânica, 1° ano

ETC

Nas palavras de Eugene Wig-
ner, em tradução livre: "o 
milagre da adequação da lin-

guagem matemática para a formulação 
das Leis da Física é um presente que não 
entendemos nem merecemos." Tal frase 
está presente no último parágrafo de 
um artigo publicado em 1960, intitulado 
"The Unreasonable Effectiveness of Ma-
thematics in the natural sciences". Em 
seu célebre texto, Wigner expõe o fasci-
nante mistério da eficiência da Matemá-
tica em descrever os vários fenômenos 
físicos que governam nosso Universo, 
sendo que ela, por si só, é um campo de 
estudo baseado na lógica e dissociado 
da realidade.

O que é a Matemática? Wigner a de-
fine como a manipulação de operações 
e conceitos criados especificamente 
para tal manipulação. Talvez as leis ma-
temáticas sejam parte do cosmos, a lin-
guagem que rege nossa existência. Essa 
interpretação nos leva a crer que, mes-
mo que não exista um círculo perfeito 
no mundo físico, informações sobre tal 
figura existem além de nosso conheci-
mento, intrínsecas ao genoma da reali-
dade. Por associação com o mito da ca-
verna, da obra do filósofo grego Platão, 
esse conceito é denominado platonismo 
matemático: a humanidade apenas des-
cobriu a Matemática, uma propriedade 
fundamental do mundo em que vivemos, 
e aprendeu a estudá-la e representá-la.

Um ponto é claro: a Matemática é 
inacreditavelmente eficiente em descre-
ver o mundo físico e suas propriedades.

– Ora, mas é claro! – diriam dois, em 
uníssono.

O platonista esclareceria: – É claro 
que a Matemática descreve o Universo, 
pois ela própria é parte dele. Apenas 
criamos símbolos para entendê-la e re-
presentá-la.

O outro, porém, discordaria, pros-
seguindo com uma explicação diame-
tralmente oposta. Diria: – É claro que a 
Matemática descreve o Universo, pois 
nós a criamos justamente para esse pro-
pósito!

O debate, então, dá-se entre o plato-
nista e o formalista – aquele que acredi-
ta que a Matemática é uma construção 
humana, baseada rigorosamente em 
preceitos lógicos. Para ele, é uma ferra-
menta humana, não ligada à gênese e ao 
funcionamento do Universo.

A diferença entre o platonismo e o 
formalismo está na inversão da relação 

de causa e consequência entre os se-
guintes fatos: a Matemática explica de 
forma surpreendente o mundo físico e 
utilizamos diversos símbolos e constru-
ções lógicas para entendê-la. Qual dos 
dois lados está correto? Tal pergunta é 
filosófica ou matemática, por natureza? 
Não sabemos, e o objetivo desse artigo 

não é respondê-la. É inteiramente pos-
sível que não haja uma resposta defi-
nitiva. Em vez disso, que tal explorar 
diversas situações em que ela pode ser 
observada?

Para calcular as grandezas envolvi-
das em um fenômeno físico, primeiro 
precisamos de Leis da Física definidas 
explicitamente em termos de equações. 
Nos casos para os quais são formuladas, 
as equações dão uma descrição muito 
precisa do fenômeno em questão – às 
vezes até mesmo expandindo a teoria.

Décadas após Einstein formular sua 
Teoria da Relatividade, percebeu-se que 
algumas de suas equações não refletiam 
o que era observado por astrônomos. A 
taxa de expansão e a densidade do Uni-
verso indicariam que ele tem geometria 
especial hiperbólica, e não euclidiana. 
Porém, o que foi observado é que tri-
ângulos imensos, com seus vértices em 
regiões muito distantes, tinham a soma 
de seus ângulos exatamente igual a 180° 
– dando-nos, portanto, uma geometria 
plana! Por esse e outros fenômenos, 
passamos a considerar uma constante 
nas equações de Einstein que explica a 
taxa de expansão acelerada do cosmos. 
Chamamos-na de constante cosmológi-
ca, ou energia escura.

Não é só na Física que equações 
produzem relações inusitadas. Vamos 
para o mundo da Matemática pura. A 

Um discurso sobre a Matemática
conjectura de Goldbach, formulada em 
1742, diz que todo número natural par 
maior que dois pode ser escrito como 
a soma de dois números primos. Ora, o 
que números primos teriam a ver com 
adição? Sua própria definição é baseada 
na multiplicação, e mesmo assim surge 
um padrão bizarro de comportamento 

quando os somamos. A pergunta parece 
ser simples, mas, mesmo depois de qua-
se três séculos, a conjectura ainda não 
foi provada.

Olhemos agora algo mais complexo – 
literalmente. O conjunto de Mandelbrot 
é um fractal no plano de Argand-Gauss, 
também chamado de plano complexo, 
que surge do comportamento de cer-
tas funções quadráticas sob um dado 
processo iterativo. Então, a belíssima 
figura obtida pelo processo de Mandel-
brot apenas terá relação com funções 
quadráticas, certo? Incorreto. É possível 
extrair o número π de um certo padrão 
nas iterações, e a sequência de Fibonac-
ci a partir da distribuição dos braços do 
fractal.

Os objetos matemáticos não se res-
tringem a nossas definições iniciais. 
Como vimos, relações inteiramente 
inesperadas podem surgir das mais di-
versas construções. E, muitas vezes, tais 
descobertas acabam por ser úteis para 
a Física. A elipse era apenas uma figura 
geométrica puramente matemática des-
crita pelos gregos, até Kepler perceber 
que suas propriedades correspondiam 
exatamente ao comportamento dos pla-
netas do Sistema Solar em suas órbitas.

A bizarra relação da Física com a Ma-
temática veio a mostrar mais uma faceta 
na década de 1980. À época, estavam em 
progresso estudos sobre a geometria de 

Novembro é mês de Inter!
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sor Albérico Borges Ferreira da Silva, do 
Instituto de Química de São Carlos.
   O resultado da votação, divulgado no 
dia 30 de outubro deste ano, indicou 
como lista tríplice para o ano de 2017, 
em ordem decrescente de votos, as cha-
pas de Vahan Agopyan, Maria Arminda e 
Ildo Sauer.

Arthur Shimizu
Diretor Administrativo 
do Grêmio Politécnico

Engenharia Elétrica, 2º ano

dor.
Na primeira, os estudantes, docentes 

e funcionários da Universidade têm o di-
reito de votar no candidato que julgam 
mais apto para estar na reitoria. Portan-
to, para conseguir esclarecer para toda 
a comunidade sobre seus programas, 
os candidatos passam por um período 
de campanha, em que comparecem em 
debates, visitas aos diversos campus da 
USP e a Órgãos Colegiados. Essa etapa, 
porém, não tem peso na decisão do car-
go, servindo apenas como base para a 
real Votação.

Na segunda, todos os membros de 
Congregações de cada uma das faculda-
des da USP votam em até 3 nomes, den-
tre os candidatos, para que seja eleita 
a Lista Tríplice. Ou seja, a partir dessa, 
um dos candidatos é excluído da corrida 
eleitoral. Têm cadeiras na Congregação 
os professores titulares da faculdade e 
os representantes discentes.

Na terceira, o Governador do Estado 
de São Paulo escolhe um nome, den-
tre os 3 apontados pela segunda etapa, 
para nomeá-lo reitor da Universidade. 
Nos últimos anos, o candidato escolhido 
tem sempre sido o mais votado, sendo 
poucos os casos em que há divergência 
entre a segunda e a terceira etapas.

Em 2017, quatro nomes se candida-
taram ao cargo:

• O professor Vahan Agopyan, ex-
-diretor da Escola Politécnica da USP, 

e como vice-reitor Antonio Carlos Her-
nandes, do Instituto de Física de São 
Carlos.

• A professora Maria Arminda do 
Nascimento Arruda, diretora da FFLCH, 
e como vice-reitor o professor Paulo 
Borba Casella, da Faculdade de Direito.

• O professor Ildo Sauer, do IEE, e 
como vice-reitor o professor Tércio Am-
brizzi, do IAG.

• O professor Ricardo Ribeiro Terra, 
da FFLCH, e como vice-reitor o profes-

USP

A  palavra "crise", oriunda do 
grego krisis, é definida na óp-
tica médica como "o momen-

to que define uma doença, tanto para 
melhor quanto para pior". Atualmen-
te, o Hospital Universitário, conhecido 
simplesmente como HU, passa por um 
momento crítico, sendo alvo de muita 
polêmica e discussão.

Esse impasse está centrado na va-
lidade do corte de gastos que a insti-
tuição de saúde tem sofrido em decor-
rência da recente crise financeira da 
Universidade de São Paulo. Com essa 

diminuição de custos, decor-
rente dos PIDVs (Programa de 
Incentivo à Demissão Volun-
tária), o qual reduziu em 20% 
o corpo médico da entidade 
hospitalar, os plantões foram 
reduzidos e o tempo de aten-
dimento, segundo pesquisa 
do Instituto Opinião, já está 
entre as principais reclama-
ções dos pacientes.

 Há, para os que defendem 
a diminuição das despesas, o 
emprego inadequado do or-

çamento da USP. A pesquisa 
científica e o ensino, objetivos maiores 
do HU, são preteridos para que seus 
recursos sejam direcionados ao atendi-
mento dos moradores da região do Bu-
tantã, assumindo uma função que não 
é da instituição de ensino ao substituir 
o SUS ineficiente. Representando um 
custo anual médio de 14 milhões de re-
ais, cerca de 6% do orçamento da USP, 
a quantidade de recursos destinadas ao 
HU não é proporcional ao retorno aca-
dêmico, por diversas vezes valendo-se 
da "mão de obra barata" e da sobrecarga 

O Hospital Universitário  
dos seus estudantes para funcionar ade-
quadamente. Em suma, o desperdício é 
alto e  recebe-se pouco retorno na for-
mação científica dos profissionais.

Por outro lado, de acordo com os de-
fensores da finalidade assistencialista 
do Hospital, desde de sua criação ele as-
sumiu esse compromisso com os mora-
dores da região, sobretudo com aqueles 
que residem na comunidade vizinha de 
São Remo. Foram seus integrantes que 
ajudaram a construir a Cidade Univer-
sitária e apoiaram passeatas que há 36 
anos influenciaram a criação dessa en-
tidade da saúde. Caso não tenham essa 
alternativa, os 600 mil moradores da 
região do Butantã terão que recorrer a 
outros hospitais, sendo que precisarão 
percorrer grandes distâncias. Parte dos 
antigos pacientes já migraram para o 
Pronto Socorro da Raposo Tavares ou ao 
Hospital Sarah, cujo enfoque é materni-
dade e não atende às principais deman-
das dos novos usuários.

Do ponto de vista acadêmico, por 
mais que o volume de trabalho seja 
grande, os colaboradores do HU estão 
lidando com as doenças usuais, sendo 

preparados para lidar com as situações 
de emergência comuns a todos hospi-
tais. Com isso, anualmente, 2430 alunos, 
das mais diversas formações, como me-
dicina, fisioterapia e enfermagem, têm 
experiência com problemas que são re-
alidade no cotidiano de um profissional 
da saúde brasileiro.

Com toda essa discussão, é necessá-
rio que os estudantes da USP estejam 
inteirados dos dois pontos de vista, se 
posicionando de acordo com as próprias 
convicções. Com base na postura da co-
munidade de alunos com relação a essa 
questão, chegaremos a uma decisão que 
seja proveitosa para os envolvidos. Em 
razão disso, os próximos meses serão vi-
tais para a evolução do quadro e defini-
ção se haverá uma cura ou o agravamen-
to dos sintomas até um caso terminal.

Nicolas Machado
Engenharia Elétrica, 1º ano

Foto de Samuel Ducca
Engenharia da Computação, 2º ano

A eleição para a Reitoria da USP

A Universidade de São Paulo é res-
ponsável por grande parte da 
produção intelectual do país. Sua 

relevância histórica, social e acadêmica 
é notória, sendo uma das melhores uni-
versidades da América Latina. Assim, 
administrá-la não é uma tarefa fácil, pois 
diferentes projetos dentro dela podem 
impactar não só a vivência acadêmica, 
como todo o cenário nacional.
    Durante o mês de outubro, passamos 
pelas eleições para a Reitoria da USP. 
Nesse período, toda a comunidade uni-
versitária tem a oportunidade de conhe-
cer os candidatos que almejam o cargo, 
com seus diferentes pontos e propostas.

O processo funciona em 3 etapas: a 
Consulta à Comunidade, a Votação nas 
Congregações e a Escolha do Governa-

No sentido horário: Vahan Agopyan e Antonio Carlos Hernandes, Maria Arminda 
do Nascimento Arruda e Paulo Borba Casella, Ildo Sauer e Tércio Ambrizzi,

 Ricardo Ribeiro Terra e Albérico Borges Ferreira da Silva.
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Elementos de segurança do Real
ENGENHEIRANDO

ca da d’água que pode ser vista obser-
vando-se a nota contra a luz. Cada nota 
possui como marca seu valor e seu ani-
mal;

 
2. Número escondido
Com a nota posicionada na altura 

dos olhos, horizontalmente, é possível 
visualizar um número escondido, cor-
respondente ao valor da cédula, dentro 
de um retângulo no lado direito;

 3. Faixa holográfica
Presente somente nas notas de 50 e 

100 reais, a faixa holográfica à esquerda 
da nota alterna a imagem em seu inte-
rior de “REAIS” para “50” , na nota de 50 
reais, e “100”, na nota de 100 reais.

 
4. Número que muda de cor
As notas de 10 e 20 reais apresentam 

seu valor grafado em um material que 
muda de cor de acordo com a posição 
da nota em relação à luz, apresentando 
uma faixa colorida que aparenta percor-
rer o número;

 5. Alto-relevo
É possível sentir um alto-relevo na 

frente das notas:
• na legenda “República Federativa 

do Brasil”;
• no número do canto inferior es-

querdo;
• no número do canto superior direi-

to (exceto nas notas de 10 e 20 reais);
• nas extremidades laterais da nota
E no verso (apenas nas notas de 20, 

50 e 100 reais):
• na legenda “Banco Central do Bra-

sil”;
• na figura do animal;
• no número;

As inovações tecnológicas mu-
daram a rotina do homem 
moderno. Os meios de comu-

nicação, por exemplo, têm sofrido várias 
mudanças: desde o telégrafo ao tele-
fone de Graham Bell e ao Nokia tijolão 
com o jogo da cobrinha até hoje, com os  
Smartphones. Essa evolução ocorreu 
também com os meios pecuniários. Na 
Antiguidade, havia trocas simples ou 
escambo, depois houve a inserção de 
metais e gemas preciosas. Atualmente, 
temos as cédulas e as moedas e, mais re-
centemente, o Bitcoin (para mais infor-
mações sobre o Bitcoin, leia a Edição 02 
d’O Politécnico de 2017).

Contudo, da mesma forma que os 
avanços propiciam benefícios, há pes-
soas que agem de má-fé e os usam para 
obter vantagens injustas. A grande fra-
queza das cédulas e moedas são as cons-
tantes falsificações a que são sujeitas. 
Na tentativa de mitigar esse problema, 
os bancos centrais de países de todo o 
globo investem em tecnologia de segu-
rança em suas notas.

No Brasil, o Real tem diversos meca-
nismos antifraude. Mas primeiro, vamos 
conhecê-lo melhor. Vigente a partir de 
1º de julho de 1994, o Real substituiu o 
Cruzeiro Real (R$ 1,00 = CR$ 2.750,00) 
como medida para controlar a hiperin-
flação da economia brasileira. De 1994 
até 2017, o Real teve 2 famílias: a 1ª fa-
mília foi produzida de 1994 até 2010 e 
a 2ª família é a que está sendo posta em 
circulação atualmente.

A priori, existem cinco elementos de 
segurança nas cédulas da 2ª família do 
Real. São eles:

1. Marca d’água
Todas as cédulas possuem uma mar-

Além disso, as cédulas apresentam 
microimpressões do valor da nota em 
certas partes, como próximo à Efígie; 
um “quebra-cabeça”, isto é, quando pos-
to contra à luz, o desenho do verso com-
pleta o desenho da frente, formando o 
valor da nota;  elementos fluorescentes, 
que quando são expostos à luz ultravio-
leta, revelam o valor da nota; e um fio de 
segurança, que quando posto contra à 
luz, desvenda uma faixa escura em que 
se encontra gravada o valor da cédula.

Outra importante maneira de evitar 
a falsificação de notas é a numeração 
das cédulas, ou seja, letras e números 
que identificam uma nota, impedindo 
que haja outra com mesma numeração. 
Ela é composta por uma Série, Ordem e 
Estampa.

A Série representa um conjunto de 
100.000 cédu-
las de mesmo 
valor e é se-
quencial, o que 
significa a sé-
rie “B0001” é 
precedida pela 
série “A9999”. A Ordem é a numeração 
sequencial da nota dentro de uma série, 
ou seja, qual a cédula entre as 100.000 
da série. Por fim, a Estampa simboliza as 
séries com características físicas iguais.

 As notas também apresentam as mi-
crochancelas, que são as assinaturas do 
Ministro da Fazenda e do Presidente do 
Banco Central do Brasil, que conferem 
valor legal à cédula.  

Uma curiosidade é que as notas 
de 2 e 5 reais, devido à alta circulação, 
apresentam ainda uma proteção quími-
ca sobre o papel fiduciário em que são 
impressos, a fim de diminuir a absorção 
de sujeira pelo papel e aumentar sua du-
rabilidade, que é de aproximadamente 
quatorze meses. Essa proteção é usada 
em vários países, geralmente em no-
tas de valores mais baixos, e as cédulas 
apresentam um aumento de durabilida-
de variável de país para país (de 20% a 
74%).

Uma breve história das moedas 
brasileiras

Nos primeiros séculos da Coloniza-
ção, o açúcar, o fumo, o pano de algodão 
e o zimbo (uma espécie de concha) fo-
ram utilizados como moeda no Brasil. 
Além deles, o pau-brasil foi o principal 
meio de troca entre os nativos e euro-
peus. As primeiras moedas que circu-
laram por aqui foram as portuguesas, 
baseadas no Real português, cujo plural 
reais foi popularmente usado como réis 
e oficialmente utilizado no reinado de D. 
João IV no século XVII. Entre as moedas 
portuguesas que circularam no Brasil 
estão o vintém, o tostão e o cruzado.

As primeiras moedas cunhadas no 
País foram os florins e os soldos, moe-
das criadas no Nordeste durante a Inva-
são Holandesa entre 1630 e 1654. Eram 
utilizadas, principalmente, para o paga-
mento de tropas e fornecedores holan-
deses, cercados pelos portugueses.

Em 1694, visto a necessidade de 
cunhagem nacional, D. Pedro II de Por-
tugal (não é o nosso D. Pedro II) insti-
tuiu a primeira Casa da Moeda na Bahia. 
De 1965 a 1834 circulou no Brasil a mo-
eda que por mais tempo ficou vigente: 
a Pataca, uma série de moedas de prata 
nos valores de 20, 40, 80, 160, 320 e 640 
réis.

A partir de 1834, no Brasil Império, 
as patacas foram substituídas pelo cru-
zado. Essa série de moedas representa 
o início da independência monetária em 
relação a Portugal, pois até então circu-
lavam moedas portuguesas. 

Já na República, a série de moedas 
foram os Réis, seguidos pelo Cruzeiro, 
Cruzeiro Novo, Cruzeiro (o retorno), 
Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro (bem 
insistente essa moeda...), Cruzeiro Real 
e, finalmente, o Real.

Enzo Hanada
Engenharia Elétrica, 1º ano

Foto de Samuel Ducca
Engenharia da Computação, 2º ano

e outras curiosidades

Marca d'água

Número escondido

Faixa holográfica

Número que 
muda de cor
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pólen, preferido pela maioria dos leito-
res, é aquele que tem uma tonalidade 
amarelada e reflete menos luz, possibi-
litando mais conforto aos nossos olhos. 
Por fim, o reciclato é um papel feito de 
aparas (papéis usados, cortes de acaba-
mento de papel ou filmes plásticos) e é 
possível perceber fibras coloridas, mas 
não é tão áspero quanto o reciclado. A 
escolha do papel tem a ver com o proje-
to gráfico. Livros com um viés ecológico 
são feitos, principalmente, em reciclato. 
Mangás também utilizam esse papel, 
contudo mais por uma questão de estilo. 
O offset simples é mais barato na maio-
ria das vezes, então ele é utilizado em 
livros cujo projeto não é tão sofisticado. 
O papel que vemos com maior frequên-
cia em romances é o pólen, de valor mais 
alto, mas tão agradável que é imitado 
pelas telas de leitores digitais.

As páginas também variam na gra-
matura. Em uma revista da “Turma da 
Mônica”, por exemplo, as páginas inter-
nas são feitas com papel reciclato de 
100g e a capa com 250g para uma ro-
bustez maior. A capa comum de livros 
é feita em papel cartão e a impressão é 
normal, já a capa dura é uma montagem 
com cartolina encapada, a qual pode 
chegar a ¼ do valor do exemplar.

Existem diversos recursos para dei-
xar os livros mais sofisticados, e são 
utilizados principalmente nas capas. Os 
altos e baixos relevos são realizados por 
máquinas que pensam os livros e, mui-
tas vezes, são feitos em gráficas espe-
cialistas. Utiliza-se também a chamada 
quinta cor, que foge da palheta de cores 
normais - preto, amarelo, azul e verme-
lho – como dourado, prateado e cores 
que brilham no escuro. Além disso, é 
comum a aplicação de reserva de verniz, 

ENGENHEIRANDO

“O papel está tão inserido em nosso 
dia a dia que podemos facilmente es-

quecer que durante boa parte da histó-
ria foi algo raro e caro. Nós acordamos 

de manhã com papel decorando nossas 
paredes, seja na forma de pôsteres 

e quadros ou como papel de parede. 
Vamos ao banheiro para nossa limpeza 

matinal e usamos papel higiênico, um 
item que, se estiver ausente, rapida-

mente leva a uma crise pessoal. Vamos 
para a cozinha (...) ”

(Trecho do livro “De que são feitas 
as coisas” de Mark Miodownik)

O papel foi inventado em 105 
a.C. por Ts’i Lun, um artesão 
do império chinês. O processo 

consistia em misturar e triturar fibras 
de árvores, caules de trigo e casca de 
um tipo de amoreira e colocar o produto 
em um tecido trançado para criar uma 
superfície leve para escrever, mais fácil 
de manusear que bambu ou madeira. 
Antes de comerciantes de papel serem 
capturados pelos árabes, responsáveis 
por levar o papel para a Europa no início 
do século XII, este importante artigo foi 
mantido em segredo, na medida do pos-
sível, pelas dinastias chinesas.

Na Europa, quem tomava conta do 

cenário era o pergaminho. Este, por sua 
vez, estava substituindo o papiro, que 
teve sua exportação proibida pelo rei do 
Egito, para que a biblioteca de Pérgamo  
(na atual Turquia) não superasse a de 
Alexandria. Assim, o pergaminho, feito 
de couro de animais, ganhou o conti-
nente e permitiu, inclusive, que “livros” 
fossem criados, costurando as “folhas” 
de couro umas nas outras. Contudo, um 
surto de alfabetização no século XV fez 

a demanda de livros aumentar e o per-
gaminho não conseguiu alcançar esse 
ritmo e, assim, o papel entrou em cena.

O papel é formado por fibras de celu-
lose e seu processo de fabricação se ini-
cia com a transformação de madeira em 
uma polpa por meio de ação mecânica. 
Em seguida, ocorre a delignificação, em 
que um coquetel químico é adicionado 
à “madeira triturada” a altas temperatu-
ras e pressões para destruir as ligações 
da lignina, liberando as fibras de celulo-
se. O produto é marrom e, para torná-lo 
branco adiciona-se carbonato de cálcio 
na forma de giz. Depois, ele passa por 
outros tratamentos para, por exemplo, 
evitar que a tinta penetre mais na rede 
de celulose, o que faz com que ele des-
bote.

Há diversos tipos de papel: este em 
suas mãos, “que faz com que o evento 
descrito pareça mais real que em qual-
quer forma de transmitir notícias” - nas 
palavras de Miodownik - (e que eu es-
pero que não tenha seu fim no banheiro 
de algum filhotinho); o papel higiênico, 
nosso amigo íntimo; o papel fotográfi-
co, cada vez menos em nossas paredes; 
o papel de flyers que se acumulam em 
nossos bolsos; o papel feito de algodão 
que tem valores diferentes e um cheiro 
característico delicioso, além de truques 
que revelam sua autenticidade, como os 
da nossa moeda (mais explicado no En-
genheirando), entre outros.

Cheiro... Por falar nisso, o cheiro foi 
o motivo deste texto. Estava eu conver-
sando sobre livros na Festa Literária do 
Grêmio Politécnico, Alexandria, com um 
homem chamado Nuno. Eis que ele pega 
um exemplar, cheira e fala “esse é cou-
chê”, pega outro e cheira, “este é pólem”. 
Achei o ato tão peculiar que começamos 
a conversar mais sobre o assunto, que 
resultou neste artigo. Depois disso, não 
posso passar por um papel sem especu-
lar seu formato, sua textura e seu cheiro. 
Parece estranho, eu sei, mas cada papel 
tem seu aroma característico. Quer ver? 
Chegue mais perto do jornal. Agora chei-
re...

Nuno Filipe Venâncio trabalha den-
tro da Editora Devir, atendendo escolas 
e instituições em que fala sobre a impor-
tância de quadrinhos e jogos de tabulei-
ros.

Nuno nasceu no mundo dos livros, 
seus pais eram editores e ele passou 
sua adolescência em bancas de jornais, 
lendo quadrinhos. Por isso, começou a 
trabalhar com o “encalho” que consistia 
em fazer um balanço dos produtos que 
chegavam e saíam nas bancas. Assim, 
ele teve sua própria banca que, depois, 
passou a ser uma loja. Infelizmente, por 
conta de uma enchente, perdeu muito 
material, fechou a loja e começou a tra-

balhar na editora Devir.
Nuno contou que quando existe al-

guma obra que a editora quer publicar, 
como um livro estrangeiro de sucesso, é 
uma corrida contra o tempo. A empre-
sa interrompe tudo o que está fazendo 
e se dedica a essa obra para não perder 
o timing e fazer o lançamento antes que 
apareçam PDF’s traduzidos. Depois que 
a edição está pronta, o arquivo vai para 
a gráfica, que imprime em 15 ou 30 dias 
e, assim que ficam prontos, os livros 
são entregues às grandes livrarias com 
a maior rapidez possível. Esse processo 
todo demora cerca de dois meses. 

O design do livro, geralmente, é deci-
dido pelo autor, mesmo quando ele pede 
para que um capista seja contratado, já 
tem os parâmetros que devem ser segui-
dos. Entretanto, quando ele não tem um 
projeto, a equipe editorial vai escolher 
tudo de acordo com a maneira com que 
a editora enxerga a obra. Em relação a 
um livro estrangeiro, o conteúdo é tra-
duzido e diagramado de forma que fique 
o mais parecido possível com o original, 
com a mesma fonte e os mesmos ícones. 
A diagramação – e tradução, em alguns 
casos – faz com que a primeira edição 
tenha um custo maior que as seguintes, 
permitindo que a editora comece a ga-
nhar dinheiro a partir da segunda.

Para a confecção de livros, existem 
três tipos de papéis que são utilizados: 
offset, pólen e reciclato. O offset é o “pa-
pel branco” que vemos nos livros mais 
comuns, o qual, apesar de sua seme-
lhança, não é o papel sulfite, possuindo 
um diferente processo de fabricação. 
Também há uma variação chamada de 
couché que nada mais é que um papel 
offset com um revestimento capaz de 
torna-lo mais liso e brilhante. O papel 

Livros de Papel

Continua na próxima página >>>

Fragmento em grego do papiro 
da Proposição 5 do Livro II de 

"Elementos" de Euclides.

Pergaminho.

No sentido horário: offset, pólen, reciclato e couché
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em que ele é colocado em locais espe-
cíficos – geralmente nos altos e baixos 
relevos – para dar um maior destaque 
com seu brilho. O design de alguns livros 
contém imagens somente em duas cores 
(por exemplo, preto e vermelho) por 
questões estéticas. Do ponto de vista fi-
nanceiro, se forem utilizadas três cores 
ou mais não compensa. Ademais, não é 
raro ver laterais das folhas de algumas 
obras pintadas.

O processo de fabricação do livro 
consiste na produção de chapas de im-
pressão, que são encaixadas nas bate-
rias correspondentes de cada cor que 
será impressa. Os cadernos impressos 
são dobrados automaticamente pela do-
bradeira e agrupados de modo que seu 
conteúdo fique organizado. Em seguida, 
é feita a costura dos cadernos formando 
blocos, os quais são prensados e rece-
bem a aplicação de uma cola especial na 
lombada. A capa é colada nessa lombada 
e suas orelhas são dobradas manual-
mente. Por fim, o livro passa pelo pro-
cesso de corte para a retirada das sobras 
do papel. A tiragem é de, geralmente, 2 
mil exemplares, e isso ocorre por cau-
sa do start de máquina. As primeiras 
impressões irão sair imperfeitas, com 
sombras ao redor das palavras, o que 
leva o operador a alinhar a máquina vá-
rias vezes. Por esse motivo, a diferença 
de custo da impressão de mil para dois 
mil exemplares, 
por exemplo, não 
é muita.

Depois de 
pronto, um livro 
com capa dura e 
lateral pintada, 
conservado em 
um local arejado, 
fresco no abrigo 
da luz e com cons-
tante manutenção 
pode durar 200 
anos. As pinturas 
nas laterais prote-
gem o livro da in-
cidência de luz, a 
qual é responsável 
pelo amarelamen-

to das páginas, 
e por isso elas 
eram aplicadas 
em obras feitas 
para durar mui-
to tempo, assim 
podiam ser fre-
q u e n t e m e n t e 
c o n s u l t a d o s , 
como as  Bíblias. 
Além de luz, a 
água, o mofo e 
animais, como 
traças e cupins, 
fazem com que 
os livros se de-

teriorem mais ra-
pidamente.

Em 1993 o primeiro livro digital foi 
lançado e, desde então, muitos acredita-
ram que o livro físico, tão encantador e 
suscetível a todas essas ameaças, estava 
fadado a morrer. Depois de 24 anos, con-
tinuamos a ouvir esse tipo de condena-
ção, mas vemos prateleiras abarrotadas, 
feiras de livros lotadas e muitos exem-
plares sob braços apressados no me-
trô. Segundo Nuno, para a felicidade de 
defensores de livros físicos como eu, o 
impacto nas editoras foi somente psico-
lógico, já que a venda de livros virtuais 
no mundo é de 6% e, no Brasil, de 1%.

O que mudou foi a forma da venda 
de livros. Antes ela era feita em peque-
nas livrarias espalhadas pela cidade, até 
surgir livrarias do tipo Mega Store, que 
tiveram um importante papel no hábito 
do leitor brasileiro. Hoje, 40% das ven-
das ocorrem em plataformas online que, 
apesar de não possuírem o glamour de 
uma loja, conseguem reduzir os preços 
e oferecer a praticidade de você receber 
uma obra na porta de sua casa com uma 
velocidade impressionante.

Contudo, o que torna o livro um li-
vro não é a maneira como ele é ven-
dido, o tipo de suas folhas, se a capa é 
comum ou dura, se foi lido por uma ou 
por milhões de pessoas... Quem faz isso 
é o ISBN (International Standard Book 
Number), número criado pelos ingleses 

em 1967 de 13 dígitos que identifica o 
livro por país, editora, autor, título e edi-
ção. Sua conversão em código de barras 
permite seu uso no mundo inteiro. Sem 
essa classificação internacional, o “livro” 
não passaria de um manuscrito impres-
so.

Os livros também possuem a Ficha 
Catalográfica (CIP, Cataloging-in-pu-
blishing), criada em 1853 para facilitar 
o controle bibliográfico. Os bibliotecô-
nomos e algumas instituições como a 
Câmara Brasileira do Livro as compõe 
com seus dados obrigatórios.

A ficha possui o nome do autor, títu-
lo, local de publicação e outras informa-
ções, mas ela não garante os direitos au-
torais sobre a obra. Quando as gráficas 
surgiram no mundo, imprimiam jornais, 
panfletos, livros e também conteúdos 
que, na época, eram ditos “subversivos”. 
Por isso, na Europa, principalmente na 
Alemanha, um controle começou a ser 
feito sobre o que era produzido e em 
qual quantidade em cada gráfica. Ape-
sar de ter surgido com um formato de 
censura, esse ato foi muito benéfico para 
os autores que viam suas obras sendo 
publicadas em diversos lugares e não 
recebiam nenhuma porcentagem sobre 
essas vendas. E assim foi instituída a lei 
dos direitos autorais, ou copyright, pro-
tegendo os autores. Essas leis se aplicam 
também a traduções de obras.

Os direitos autorais são divididos em 
morais, que garantem a autoria da cria-
ção, e patrimoniais, referentes à utiliza-
ção econômica da obra. Os direitos mo-
rais são intransferíveis e irrenunciáveis, 
ao contrário dos direitos patrimoniais 
cuja transferência pode ser feita com 
cessão ou licenciamento. Este último 
tem um prazo de validade, fazendo com 
que a obra caia em domínio público de-
pois de seu vencimento. O prazo mínimo 
mundial é de 50 anos após a morte do 
autor e, no Brasil e na Europa é de 70.

Mark Theoharis, no livro “1001 
ideias que mudaram nossa forma de 
pensar” cujo título original é “1001 Ide-
as that Changed the Way We Think” de 

Copyright © 2013 por Quintessence, 
Copyright da tradução © 2014 por GTM 
Editores Ltda e ISBN 978-85-431-0094-
4, diz que a literatura “possibilita que as 
ideias sejam transmitidas por fronteiras 
geográficas e temporais, servindo como 
um vínculo não apenas entre culturas, 
mas também entre o passado e o pre-
sente, entre gerações, civilizações e pes-
soas”.

São os livros que nos transportam, 
em todos os sentidos da palavra. Pode-
mos ir, em duas páginas, à Terra-Média 
lutar com orcs e conversar com elfos, e 
podemos também alcançar lugares ini-
magináveis com o conhecimento adqui-
rido desse conjunto de papéis, sejam em 
pólen, offset, couché ou reciclato. Donos 
de nossas prateleiras, de nosso tempo li-
vre e de nossos bolsos, eles saciam nos-
sa sede de leitura e entopem a lista de 
“não lidos”, a qual cresce de acordo com 
a função f(x) = ex, para x >= 0.

Agradecemos à Editora Devir, que 
participou da 1ª Festa Literária Alexan-
dria por receber o Jornal O Politécni-
co de braços abertos, e ao Nuno Filipe 
Venâncio, por seu tempo e por explicar 
tantas coisas sobre o universo dos li-
vros.

Rafa Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

Etapa do processo de fabricação de livros

ISBN

19ª  Festa do Livro da USP

Data: 28 de novembro a 1 de 
dezembro de 2017
Horário: das 9h às 21h
Local: Av. Professor Mello Mo-
raes, Travessa C (entre a Raia 
Olímpica e a Praça do Relógio 
Solar) - Cidade Universitária - 
São Paulo
Site: http://paineira.usp.br/
festadolivro/
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rança, talvez nada seja mais levado a sé-
rio quando se está embarcado – jaleco, 
óculos de proteção, protetores auricula-
res, capacete com jugular, luvas e botas 
com biqueira de aço: acho que nenhuma 
outra vestimenta caracteriza melhor o 
estereótipo de um engenheiro.

A primeira plataforma a ser visitada 
foi um FPSO em fase final de construção; 
tal plataforma é, na verdade, um tipo de 
navio utilizado pela indústria petrolífe-
ra para a exploração, produção, armaze-
namento e escoamento de petróleo e/
ou gás natural. FPSO é a sigla para Flo-
ating Production Storage and Offloading 
(Unidade flutuante de produção, arma-
zenamento e transferência). São utiliza-

dos em locais de produção distantes da 
costa, onde não há ligação por oleodutos 
ou gasodutos. Cada um dos módulos, ou 
seja, cada uma das plantas de processa-
mento do óleo, gás, água ou mistura des-
ses, teve a sua função detalhadamente 
explicada por engenheiros que estive-
ram juntos do grupo.

Logo após visitarem o FPSO, os alu-
nos subiram a bordo de duas sondas 
de perfuração do tipo semi-submersí-
vel – aquelas que parecem uma mesa 
flutuante –, uma praticamente conclu-
ída e pronta para operação e outra em 
manutenção e atualização. Nelas, foi 
possível conhecer com detalhes as sa-
las dos geradores, o drill floor – local 
onde ocorrem as operações de monta-

POLI

Adivinhe:

Um exercício: por que, dentre os 
motivos que lhe vêm à mente, 
ocorrem mais acidentes na 

região do Triângulo das Bermudas? Pa-
rece um convite frustrante a conspira-
ções, mas, sob certa óptica, a resposta 
a essa pergunta pode ser, bem, trivial. É 
inevitável negar que trata-se de uma re-
gião relativamente movimentada; desse 
modo, é de se esperar que haja fluxo 
constante tanto de barcos quanto de avi-
ões, certo? Também não se pode negar 
que, havendo tráfego, seja possível que 
algum acidente aconteça. Então, bastam 
dois ou três acidentes fora do que é tido 
por comum – tal possibilidade também 
não está fora de um espaço amostral – 
para que a região acabe com má 
fama. 

Acreditem, a incidência de 
acidentes lá não é diferente da 
incidência em uma área igual-
mente movimentada. Então, o 
que muda? Por que, ainda as-
sim, temos a sensação de que 
a incidência de acidentes lá é 
maior? A verdade é que quando 
um acidente lá ocorre nossos 
olhos estão cravados nessa re-
gião; atentos a ela, temos a im-
pressão de que aquele é um lo-
cal distinto. Qualquer acidente 
dentro do Triângulo é inevita-
velmente mais atraente do que 
outro equivalente em uma área 
equivalente. Em resumo, a im-
pressão sobre dados estatísti-
cos quem tem somos nós. E um 
fato curioso – e perturbador –, 
além disso tudo, é que ainda 
assim existe espaço amostral 
– talvez não favorável, talvez 
favorável – para que realmen-
te haja mais acidentes na área 
delimitada pelo triângulo em 
questão: é perfeitamente pos-
sível que mais acidentes ocorram lá, só 
é improvável que a maior parte deles se 
dê por lá. É simples acaso e é, em parte, 
sobre acaso que falaremos.

Dentre uma vasta gama de possibili-
dades, os desdobramentos ainda assim 
podem surpreender, já que o que é even-
tual é dado ao acaso: dentre tudo que 
pode acontecer, algo dentro do “tudo” 
vai acontecer. Tome um aluno andando 
num corredor, por exemplo. Até aí tudo 
bem, certo? Quantos alunos andam em 
corredores mundo afora? Muitos. Agora 
tome um aluno frustrado por motivos 
vários adentrando um recinto e rece-
bendo um convite peculiar: “Quer ir com 
a gente para Angra?”, “E quando vocês 
vão?”, “Vamos sair em cinco minutos”. 

Sem ter feito suas malas, sem ter nada 
senão a frustração e cinco minutos para 
decidir, o tal aluno foi à Angra. Destino? 
Acaso. Num espaço amostral que abran-
ge ocorrências tidas por comuns – a 
maior parte delas dentro de tal espaço, 
na verdade – e tidas por incomuns – a 
menor parte – é de se esperar que em 
algum momento o incomum ocorra. E 
por sorte ele ocorre. Só torçamos para 
que o Universo não exploda a qualquer 
momento.

A visita técnica ao estaleiro da Bras-
FELS, uma empresa do grupo Keppel 
Offshore & Marine, deu-se através de 
um convite do Prof. Dr. Ricardo Cabral 
de Azevedo, do PMI, e foi direcionada a 

alunos do 5º ano, apesar de nosso sortu-
do ser do 1º – não seria certo desperdi-
çar uma vaga. Como parte da disciplina 
PMI1992, Estágio Supervisionado de 
Petróleo II, os alunos tiveram o privilé-
gio de conhecer as plataformas que es-
tavam em construção ou manutenção.

A visita, que ocorreu no dia 1 de 
agosto e começou por volta das nove da 
manhã, teve início com uma série de ins-
truções dadas por profissionais de dife-
rentes áreas: tanto engenheiros quanto 
RHs. Ela teve o objetivo de proporcionar 
parte da experiência de se estar embar-
cado, bem como de apresentar a realida-
de por trás do novelo de tubos do FPSO. 
Segurança e políticas internas foram os 
temas introdutórios; por falar em segu-

gem, descida, desmontagem e subida 
de toda a coluna de perfuração, bem 
como a instalação de possíveis equi-
pamentos auxiliares à perfuração –, a 
sala de peneiras, bombas de lama de 
perfuração, inclusive as acomodações 
da tripulação. Por fim, mais um FPSO 
e um navio-sonda foram observados, 
mas dessa vez sem embarcar. Quem 
esteve a bordo tanto da sonda quanto 
do FPSO, pôde saber como funcionam 
os módulos de processamento de óleo, 
gás e água das plataformas de produ-
ção, assim como seus equipamentos 
mais modernos.

De fato, a visita foi a todos os alu-
nos uma oportunidade única para co-

nhecer as plataformas com 
mais detalhes, ela mostrou 
o que não se costuma ver 
em sala de aula e ajudou a 
associar toda a teoria ad-
quirida nos cinco anos de 
graduação – exceção feita 
ao nosso sortudo, que obte-
ve spoilers – ao que é exer-
cido na prática. Além disso, 
o contato com a BrasFELS 
abre portas para diversas 
oportunidades tanto de es-
tágios quanto de parcerias 
institucionais entre a Escola 
Politécnica/USP e a empre-
sa.

Começa com “p” e ter-
mina com “o”? “Petróleo”, 
certo? Errado. Na verdade é 
“palíndromo”. É, eu sei; mas 
de todas as palavras que co-
meçam com “p” e terminam 
com “o” você queria justa-
mente “petróleo”? Não... foi 
palíndromo dessa vez. Um 
mero acaso.

Referências:
KUNITAKE, Eriky. Relatório Visita 

Técnica BrasFELS, p. 2 a 4.

Sergio de Campos Junior
Engenharia de Petróleo, 1º ano

começa com "p" e termina com "o"

Alunos da Engenharia de Petróleo da Escola Politécnica da USP na visita técnica à BrasFELS
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A POLITÉCNICA

Politécnicas vão à ONU
No IntegraPoli deste ano, um 

dos itens foi fazer uma relei-
tura do vídeo cover de Clarice 

Falcão da música “Survival” (grupo Des-
tiny's Child). Os vídeos produzidos pelos 
Centros Acadêmicos, principalmente o 
do CEC, foram amplamente comparti-
lhados e chegaram até o USP Mulheres, 
comissão que participa das conferências 
da ONU Mulheres (Entidade das Nações 
Unidas para a Igualdade de Gênero e o 
Empoderamento das Mulheres). Assim, 
surgiu a oportunidade de expor os ví-
deos no evento que apresenta atitudes 
em prol da igualdade de gênero. Confi-
ra abaixo uma entrevista com Giovanna 
Cabral, aluna do 4º ano da Engenharia 
de Minas, que participou do vídeo e do 
evento.

Jornal O Politécnico: Quem entrou 
em contato com vocês?

Giovanna Cabral: O Gerson Damia-
ni, da Reitoria, responsável pela comiti-
va da USP na ONU. Ele entrou em conta-
to com as meninas do CEC porque foi o 
vídeo que mais repercutiu

J. O que vocês tiveram que fazer para 
participar?

G.C. Tivemos que enviar os vídeos 
legendados em inglês e pediram que 
enviássemos o nome de uma represen-
tante. Além de legendar os vídeos, fi-
zemos uma introdução para retirar as 
aberturas do integra (que nem sempre 
são muito legais) e colocamos uma pa-
dronizada. Depois, enviamos os vídeos 
de todos os CA’s com a legenda do que 
estava escrito no corpo das meninas.

J. Então só uma menina poderia par-
ticipar?

G.C. Patrocinada pela USP só uma. 
Existiam mais cadeiras, mas a USP só 
tinha dinheiro para financiar uma meni-
na. Então eles falaram: “Vamos mandar 
os nomes para a ONU e ver quantas eles 
conseguem aprovar, mas pagaremos só 
uma. O restante vocês vão ter que pagar 
e correr atrás de patrocínio”.

J. Como foi a escolha das meninas 
que iriam?

G.C. Escolhemos a Nathalia Sadocco, 
integrante da CO (Comissão Organiza-
dora) do IntegraPoli de 2017, para nos 
representar porque foi ela que colocou 
esse item na lista. Em uma reunião com 
Gerson Damiani, da comitiva da USP, ele 
falou da possibilidade de levar mais me-
ninas que tivessem envolvidas com o ví-
deo. Assim, tentamos escolher, mais ou 
menos, uma representante de cada CA e 
mandamos a lista para eles. Infelizmen-
te, não teve vaga para todo mundo e eles 
aprovaram o nome de algumas meninas. 
Não teve um critério de seleção, escolhe-
mos uma de cada CA, mandamos a lista e 
a ONU aprovou, isso não coube à gente.

J. E essas meninas, uma de cada CA, 
foram as que participaram do vídeo?

G.C. Sim, todas participaram do ví-
deo. Em nenhum momento abrimos 
para quem não estivesse porque, uma 
vez que estávamos indo pelo vídeo, eles 
pediram pessoas que tivessem partici-
pado.

J. Como vocês arrecadaram o dinhei-

ro?
G.C. O dinheiro foi por meio da va-

quinha que colocamos e divulgamos na 
internet. E, paralelo a isso, os Centros 
Acadêmicos fizeram ações para ajudar: 
o CMR fez uma Yakissobada e reverteu 
o lucro para nós, o Grêmio ajudou com 
uma quantia em dinheiro, o CAVC da 
FEA também fez uma doação e, além 
disso, vendemos alguns salgadinhos na 
Festa no Quintal da FEA com o CAEA.

J. E foi suficiente?
G.C. O dinheiro cobriu os custos da 

estada, transporte e alimentação. Nem 

todas tinham visto e passaporte, então 
cada uma ficou responsável pelo seu 
porque não era um custo em comum. E 
como algumas meninas pegaram pas-
sagem por milhagens, elas também não 
foram totalmente cobertas. O dinheiro 
que sobrou foi dividido proporcional-
mente ao que cada uma teve que gastar.

J. Qual foi o apoio que a Poli deu?
G.C. O Piqueira [José Piqueira, dire-

tor], pela Poli, ajudou bastante: ele fez 
uma doação que cobriu o gasto (estada, 
transporte e alimentação) de duas me-
ninas. O apoio foi basicamente financei-
ro, o que ajudou muito!!!

J. Como foi a preparação da viagem?
G.C. Tentamos entrar em contato 

com algumas universidades para con-
versar sobre a realidade delas no que-
sito igualdade de gênero. Mas, infeliz-
mente, não conseguimos. É muito difícil 
conseguir algo representativo nas uni-
versidades de lá, assim como seria aqui. 
Nós sabemos quantos grupos de mu-
lheres existem pela USP, imagina você, 
vindo de outro país, ter que escolher um 
só para se basear na realidade de uma 
universidade tão grande. Preparamos 
algo para falar no evento, caso fosse ne-
cessário, mas quem falou foi o próprio 
Zago. Durante sua fala, ele nos apresen-
tou, falou sobre o vídeo e, após o evento, 

conversamos com alguns presentes.
J. O que vocês fizeram na ONU?
G.C. No período da manhã teve o 

evento “Impact 10x10x10”, com 30 líde-
res: 10 CEO’s, 10 chefes de estado (pre-
sidentes e primeiros ministros) e 10 rei-
tores. Eles mostraram um feedback de 
como promovem a igualdade de gênero 
na nação, na universidade ou na empre-
sa. Então o Zago, único representante 
brasileiro, comentou sobre o curso de 
autodefesa do CEPE, uma cartilha feita 
pela USP Mulheres que ainda precisa ser 
divulgada e, por fim, sobre um ato que 

foram as alunas que tomaram a frente: a 
releitura de Survivor. Ele explicou que o 
vídeo foi em prol da igualdade de gêne-
ro, mostrando as barreiras que as meni-
nas encontram dentro da universidade 
e, depois, nos apresentou.

De tarde ocorreu outra reunião com 
um grupo de pessoas representantes dos 
líderes presentes no “Impact 10x10x10”, 
para discutir medidas futuras durante a 
tarde inteira. Nesse evento, no caso da 
USP, a representante foi a Professora 
Eva Blay, do USP Mulheres, ao invés do 
Zago. A reunião foi mais fechada, pude-
mos participar por meia hora e, nesse 
tempo, eles assistiram ao vídeo do CEC 
e conversamos sobre nossa realidade. 
Foi muito legal porque muitas mulheres 
que são diretoras de empresas se sen-
tiram contempladas pelo vídeo e nos 
elogiaram muito. Elas também disseram 
que as mulheres deveriam ter mais mu-
lheres para se apoiarem porque muitas 
são desestimuladas durante o caminho 
e isso dá força para elas continuarem. 
Isso foi muito legal, foi um reconheci-
mento muito grande, nunca imaginamos 
que seríamos elogiadas por pessoas que 
estão “tão à frente”. Elas parabenizaram 
todas as meninas da Poli, no geral, e fa-
laram que somos muito fortes.

J. Quem estava na plateia?

G.C. De manhã estavam alguns dos 
30 líderes do Impact, até o Macron 
[Emmanuel Macron, Presidente da 
França] estava lá! Mas, infelizmente, 
nem todos os líderes estavam¹. O evento 
era direcionado para estes 30 represen-
tantes e toda a comunidade UN Woman, 
mas também era para alguns convida-
dos, como nós, estudantes da França e 
estudantes da Universidade de Colúm-
bia. Além disso, era aberto para a im-
prensa e teve uma live² do evento.

Já a reunião da tarde, por sua vez, 
era bem mais fechada, não tinha nem 
30 pessoas, não tinha imprensa e nem 
estudantes. Somente nós fomos, como 
convidadas, durante 30 minutos no 
evento que durou 6 horas.

J. Tem algum projeto com outras uni-
versidades a longo prazo?

G.C. Foi isso que procuramos com 
elas, mas como eu disse, é muito difícil 
você achar algum representante, lá eles 
não têm grupos consolidados de femi-
nismo. Então achamos que não iria para 
frente, porque precisava ter, pelo me-
nos, um grupo em cada universidade. 
Queríamos muito ter encontrado esses 
grupos nas faculdades! E não precisa-
va ser um grupo de feminismo, poderia 
ser um Centro Acadêmico, mas ou não 
conseguimos contato ou não nos deram 
retorno. Se alguém tiver algum contato, 
pode nos mandar mensagem que volta-
mos a procurar.

J. Essa ideia foi de vocês?
G.C. Foi ideia do Gerson Damiani. Ele 

falou para fazermos algo maior com a 
viagem, além de ir na conferência. Con-
seguimos o contato de 6 universidades, 
3 não deram resposta. A Barnard não 
poderia nos encontrar naquela semana 
e, em outras duas universidades, fala-
mos somente com pessoas isoladas, mas 
que não queriam carregar um projeto 
como este sozinhas.

J. Vocês pretendem continuar algu-
ma coisa aqui?

G.C. Por enquanto, não. Já existem 
dois grupos de mulheres na Poli e não 
queremos passar por cima de ninguém. 
Mas, se elas quiserem fazer algo con-
junto estamos dispostas a fazer, já que 
fomos lá porque acreditamos na igual-
dade de gênero.

J. Você gostaria de falar alguma coi-
sa?

G.C. Só queria agradecer todo mun-
do que nos ajudou, que compartilhou o 
vídeo (ele chegou muito longe) e que-
ríamos agradecer o apoio que tivemos 
de vários alunos, tanto os que doaram, 
quanto os que compartilharam. Foi mui-
to bom e gratificante ter esse reconhe-
cimento todo. Todas as meninas ainda 
estão meio desacreditadas que tiveram 
essa experiência.

¹ Sobre o evento de manhã e quem 
foram os participantes: http://www.he-
forshe.org/en/impact

² Live: http://www.heforshe.org/en/
livestream

Rafa Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

Da esquerda para direita: Débora Carvalho, Beatriz Bessa, Anna Beatriz 
Siveiro, Mariana Meletti, Profª Eva Blay, Giovanna Cabral, Débora 

Gonçalves, Nathalia Sadocco e Isabelle Turri.
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CLASSIFICADOS

Comidas
Brownies deliciosos feitos com muita 
dedicação e amor em 7 opções de sa-
bores (por enquanto), para conquistar 
todos 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

As inscrições para a turma extensiva 
2018 para o Cursinho da Poli USP estão 
abertas. Curso sem mensalidade e com 
material incluso. Primeira fase dia 28 de 
janeiro. Não perca esta oportunidade! 
Quanto? R$55
Onde? No site https://cursinhocpusp.
wixsite.com/cpusp
Contato:cursinhodogremiodapoli@
gmail.com

Cursos
Garanta sua vaga no curso Arduino Para 
Iniciantes e leve para casa o kit de ele-
trônica completo, certificado de partici-
pação e o um livro digital. Feito de poli-
técnicos para politécnicos :)
Quanto? R$ 160,00
Onde? Av. Santo Antônio, 294 - Cotia
Contato: contato@codedecay.com.br
(11) 943-400-020

Nossa tecnologia traz as melhores 
oportunidades de carreira até você.

Mais de 1500 empresas procurando candidatos:

Receba até 10 ofertas de emprego e um bônus de até 
R$2 mil se for contratado. 100% online. 100% grátis.

Acesse: www.revelo.com.br/para-profi ssionais

JÁ IMAGINOU O ANÚNCIO DA 
SUA EMPRESA NO JORNAL 

O POLITÉCNICO?
Próxima edição em 
fevereiro de 2018 fb.com/gremio.poli

Curso Arduino em CotiaThe Perfect Brownie

Cursinho da Poli
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quando levei o soco, mas...
Ele entrega os pedaços amassados.
ALICE: É... Vai ter que servir.

Cena 5
Com magia, ALICE conseguiu reconstituir 
quase todo seu cálculo.
ALICE: Agora é só calibrar e ajustar meu 
aparelho que poderemos voltar para 
casa. E, aliás, vocês dois vão ter que 
cumprir detenção.
Os dois dão de ombros, aliviados. Então 
ouvem gritos e uma discussão. DELPHI 
estava sendo enxotada do prédio.
ALBUS: Minha nossa... DELPHI...
SCORPIUS: Nem começa!
Alice pega o pulso dos dois e enrosca no 
barbante do relógio velho.
ALBUS: O que vai acontecer com ela?
ALICE: Ela não vai voltar e não irão acei-
tá-la aqui porque não pode provar sua 
"pureza".
NARRADOR: Os três voltaram para casa 
com menos náusea que qualquer pessoa 
que tenha viajado com o vira-tempo. 
ALBUS e SCPORPIUS cumpriram um se-
mestre de detenção e ajudaram ALICE 
com seu projeto. Todos agradecem.

Rafa Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

FOLHETIM

Capítulo 5
O nervosismo nos dá vontade de rir 

de nós mesmos. Eu, na posição não ofi-
cial de detetive, estava investigando o 
roubo de uma pesquisa suspeita e, gra-
ças a isso, passava por maus bocados. 
No momento, estou armado com um 
guarda-chuva gigantesco e, provavel-
mente, não funcional. O clique da porta 
faz meus olhos queimarem, como se eu 
estivesse prestes a chorar.

- Meu Deus! Quem será que morreu 
aqui?

É um funcionário da limpeza. Ele usa 
um boné desbotado e luvas grossas de 
borracha. Pela fresta da porta que per-
mitia um risco de luz trespassar meu 
rosto vejo um carrinho amarelo total-
mente equipado com desinfetantes e 
vassouras de diferentes formatos e ma-
teriais.

- Os professores deveriam ter tempo 
pelo menos pra jogar seus restos de co-
mida no lixo. Mas vai entender o que se 
passa...

Nesse momento ele para como se ti-
vesse sentido algo. “Fui pego”, penso eu. 
Mas ao invés de olhar às suas costas, em 
minha direção, ele sai porta afora procu-
rando alucinadamente por alguma coi-
sa. Saio logo em seguida e disparo para 
o final do corredor. Dobro uma esquina 
sem saída. Merda. Volto mas faço cara 
de perdido e o encontro novamente em 
frente à sala. Ele segura um saco plásti-
co com o tamanho ideal para uma cesta 
de lixo pequena.

- Bom dia, senhor. Estou perdido e 
procuro a saída. Pode me ajudar?

- Ah sim, doutor. No final do corredor, 
vire à direita e você verá os seguranças 
na porta.

- Obrigado.
- Disponha.
Sou encarado fixamente, como se mi-

nha atuação não tivesse sido suficiente 
para convencê-lo de que eu não estava 
dentro da sala suja. Ao passar ao seu 
lado, sinto seus olhos em minha nuca e 
minha testa começa a salpicar de suor.

- Doutor?
- Sim? – Viro com mais preocupação 

do que deveria e me arrependo instan-
taneamente: a caixa que estava no bolso 
do meu moletom surrado cai e rola algu-
mas vezes pelo chão. Corro para pegá-la.

- Engraçado que essa caixa parece 
muito uma que estava na sala do Profes-
sor Lucas.

Reservo-me o direito de ficar quieto.
- Tive a impressão de que te conhe-

cia, mas foi engano. Desculpa incomo-
dar.

Abro um sorriso amarelo e aceno a 
cabeça nervosamente. Tento andar cal-
mamente até a saída segurando a caixa 
em mãos e secando gotículas de suor 
que tinham brotado involuntariamente.

 
- Você tem noção da sua falta de res-

ponsabilidade?
Não consigo responder. Ninguém 

acreditava que um professor poderia ter 
tido seu trabalho roubado. Eu, Lucas, o 
pesquisador pago pra desenvolver um 
trabalho de alto risco, estava levando 
uma bronca como se tivesse 10 anos de 
idade.

- O que vamos fazer agora?
O que “vamos”? Quem sempre fez 

fui eu. Apenas recebo ordens da minha 
orientadora e dessa figura peculiar que, 
por algum motivo nebuloso, despertou 
bastante interesse em meu trabalho.

- Perdi muito dinheiro nesses últi-
mos meses com você. Quando a resposta 
estava pronta, tudo some. Não pode ser 
coincidência.

- Você me acusa de ter sumido com 
minha própria pesquisa?

- Não, você é um cientista besta e 
muito apaixonado pelo que faz. Sei que 
não faria isso. O que me irrita é não sa-
ber quem fez. Aquele dispositivo era a 
resposta!

- A resposta pra sua pergunta?
Não recebo nada em troca. Ela ape-

nas me fuzila com seus olhos claros.
- Você não merece saber mais nada. 

Está dispensado. Vou dar um jeito na-
quele seu amigo metido a detetive.

Arrasto meus pés de volta para casa. 
“Você precisa de alguma coisa?” Era a 
mensagem do meu aluno. “Não.” Eu es-
tava num beco sem saída.

Encaro meu celular e depois de mui-
to tempo, me incomodo com sua tela 
rachada. Abro minha lista de contatos 
e deslizo até achar “Chave”. Esse e ou-
tros tantos nomes estavam ali apenas 
ocupando memória. Imprudentemente, 
aperto a opção “ligar”.

Capítulo 6
Por mais que eu tentasse, nenhuma 

outra digital aparecia na caixa. Peguei 
com tanto desespero que consegui es-

tragar minha última esperança.
Senti meu celular vibrar no bolso. 

Quem seria o infeliz? Justo agora...
- Alô.
- Ahn... Tomas? Digo.. Lucas?
- Claro, estou indo.
Aquele funcionário deve ter falado 

alguma coisa... Coloquei o endereço no 
GPS: 7 minutos de lentidão.

Sete que pareciam 70. Cheguei a um 
prédio antigo, com porta de ferro e sem 
portaria, somente um interruptor com o 
número de todos os apartamentos.

Apertei 42. A porta fez um barulho e 
abriu. Não tinha elevador e rumei até o 
quarto andar através da escada.

- Chave?
- Boa noite, Lucas.
- Pode entrar.
A casa estava um caos, parecia ter 

sido virada do avesso.
- O que aconteceu aqui?
- Não se faça de inocente. Quero meu 

trabalho de volta.
- O quê?
Eu não podia acreditar que ele estava 

desconfiando de mim de verdade.
- Você entrou na minha sala. Eu sei 

que entrou. Só não entendo o que você 
queria com meu trabalho...

- Eu não roubei nada!
- Eu te vi lá! Admita!
- Eu não roubei... Entrei no se...
- SABIA! SEU MAU-CARÁTER!
- EU ENTREI PARA INVESTIGAR E 

DESCO-
O que ele está fazendo com o celular? 

Fez um sinal para que eu parasse de fa-
lar e continuou no telefone.

O Erro Apagado

Parte II
Ato 4
Cena 1
SCORPIUS e ALBUS continuam espiando.
HOMEM: Ninguém pode voltar tantos 
anos assim no tempo!
Um barulho abafado de porta abrindo. 
Uma voz também abafada fala.
NOVA VOZ: Senhor Vargas, pegamos 
mais um politécnico cuja família não é 
pura.
Os meninos se olham e levantam.
ALBUS: Uma ditadura... E ela está envol-
vida?
SCORPIUS: Sempre soube que ela não 
prestava.
ALBUS: Você ouviu? Ela se ofereceu pra 
ajudar a "construir um mundo novo fei-
to somente dos melhores"
SCORPIUS: Ela nos usou. E ainda ficou 
com o vira-tempo...

Cena 2
Passos se aproximam da porta e vozes 
aumentam de volume. A maçaneta gira 
e para.
ALBUS: Tá vendo isso?
Ambos agacham em baixo da mesa e a 
porta se entreabre, devagar. Nesse mo-
mento eles sentem um pano cair sobre 
suas cabeças. Tentam se virar e falar, mas 

não conseguem. Com o canto dos olhos 
conseguem ver uma menina pequena e 
assustada.
MENINA: Shhh...
Algumas pessoas entram na sala, reviram 
um armário e saem, levando uma caixa 
de papéis. Ouve-se o barulho da porta 
sendo trancada e os passos se afastam.
MENINA: Eu posso liberar vocês, se fica-
rem quietos.
Ela girou a varinha em direção à porta, 
que deu um estalo. Em seguida, apontou 
para os meninos.
ALBUS: Ahh...
SCORPIUS: O que foi isso?
MENINA: Eu já explico, só preciso termi-
nar umas contas. Meu nome é ALICE.

Cena 3
ALICE estava concentrada calculando e 
os dois estavam prestando atenção em 
qualquer barulho. Alguém veio correndo 
e tentou abrir a porta, em vão.
DELPHI: Bombarda!
A a porta explodiu e escombros caíram 
por todos os lados. Luzes das varinhas co-
meçaram a atravessar a sala.
ALICE: Minhas folhas!
ALBUS: Eu pego!
SCORPIUS: CUIDADO!
DELPHI o empurrou e deu um soco na sua 

bochecha. Sacou sua varinha e hesitou.
ALBUS: Por quê?
SCORPIUS: Estupefaça!
DELPHI cai inconsciente e os três saem 
correndo.
 
Cena 4
Do lado de fora da Poli. Depois de fazer 
feitiços de proteção para isolar o local.
ALBUS: O que vamos fazer?
SCORPIUS e ALBUS se entreolham.
ALICE: Vocês têm que confiar em mim.
SCORPIUS: Mas quem é você, ALICE?
ALICE: Sem muitas perguntas. Eu estu-
do nossa movimentação no tempo e es-
paço. Estava instalando um dispositivo 
de segurança em vira-tempos para evi-
tar acidentes como este.
SCORPIUS: Como...
ALICE: O caso do sumiço de vocês ficou 
famoso. E eu sei da existência de todos 
os vira-tempos do mundo, eles emitem 
uma frequência única. Com esse apare-
lho aqui (mostrando um relógio velho) 
eu consigo ir até o local e tempo em que 
está o vira-tempo que procuro.
ALBUS: Tá, mas e agora? O vira-tempo 
está com a DELPHI.
ALICE: Eu sei, por isso as contas. Preciso 
dos papéis agora.
ALBUS: Er... ah. Eles rasgaram um pouco 

Continua na próxima página >>>



O Politécnico São Paulo, novembro de 2017

16 Página

FOLHETIM

Especial Halloween
CONFISSÕES DO CREMATÓRIO

Eu tinha acabado de comprar um 
bolinho na Festa de Livros da 
USP de 2016 que iria se juntar 

aos “não lidos” da minha estante, mas 
é sempre irresistível passar em frente 
a uma livraria. Entrei naquele paraíso e 
parei na bancada de livros da Dark Side, 
com edições maravilhosas de capa dura 
que eu vinha namorando há um tempo.

De longe, vi um exemplar cuja segun-
da coisa que me 
chamou a aten-
ção foi a borda 
vermelha das pá-
ginas (a primeira 
foi a capa dura, 
claro; e sim, eu 
julgo livros pela 
capa também). 
Depois, vi o títu-
lo: “Confissões 
do Crematório: 

um livro para quem planeja morrer um 
dia”. Imaginei: isso só poderia resultar 
em algo interessante.

“Confissões do Crematório” não é 
exatamente um livro científico. Trata-
-se de um livro que discute a morte e a 
indústria da morte, repleto de memó-
rias da autora. Ele fala sobre os dife-
rentes rituais fúnebres, o surgimento 

do agente funerário e sobre como esse 
tema é negliagenciado por nós, mesmo 
diante da absoluta certeza de que todos 
nós iremos passar dessa para melhor ou 
não. Ainda assim, algumas informações 
apresentam um caráter científico, como 
por exemplo: o fato de um corpo não 
apodrecer se ficar um ou dois dias fora 
da refrigeração e, até mesmo, o relato 
sobre um povo canibal que morava nas 
florestas do oeste brasileiro.

A autora, Caitlin Doughty, trabalhou 
na indústria funerária dos Estados Uni-
dos e coloca no livro suas experiências 
com a morte, além do  conhecimento ad-
vindo de sua formação em História. Ela 
também fundou o grupo The Order of the 
Good Death - em que profissionais, aca-
dêmicos e artistas falam sobre a mor-
talidade -, criou a websérie Ask a Mor-
tician e mantém um canal no YouTube.

EU SOU A LENDA

Era um daqueles títulos que pa-
recem estar em nossa memória 
desde que nascemos. Já tinha 

visto aquela edição antes, linda, de capa 
dura, da Aleph. Mas foi na Festa Literária 
do Grêmio Politécnico, a Alexandria, que 
cedi aos meus impulsos.

Eu não sabia exatamente em que tipo 
de aventura eu estava embarcando, mas, 

pela sinopse, 
parecia ser 
algum livro 
de terror. No 
prefácio, des-
cobri que a 
obra foi uma 
das inspira-
ções de Ste-
phen King, mas como nunca li nada dele, 
me arrisquei sem nenhuma expectativa.

O ambiente criado por Richard Ma-
theson me fez lembrar a minha infância, 
no sítio, vendo filmes antigos de terror 
dublados no VHS. Aqueles que, hoje, não 
teriam mais tanta graça.

O personagem principal, Robert Ne-
ville, vive sozinho em um mundo pós-
-apocalíptico, dominado por criaturas 
que rondam sua propriedade durante a 
noite. É possível saber sobre seu passa-
do somente por meio de flashbacks. Em 
pouco tempo, descobrimos  tais criatu-
ras como vampiros (mas nada de brilhar 
no sol ou seduzir personagens para, en-
tão, atacar seu pescoço).

Assim, as características de um vam-
piro-raiz permitiram Neville criar uma 
rotina: durante o dia, ele sai de casa para 
buscar mantimentos, construir estacas e 
circular pela cidade deserta para, antes 
de escurecer, voltar ao lar protegido com 
alho, espelho e tábuas de madeiras para 

travar portas e janelas.
Neville permanece na rotina, inter-

rompida somente por noites em que se 
entrega à solidão e ao álcool, até que fica 
obcecado em descobrir como se deu a 
contaminação vampiresca. Então, sua 
vida vazia começa a mudar e dois encon-
tros inusitados acontecem.

A fama do livro não se deu por cenas 
de ação, dentes e sangue. O encanto está 
na vida de um ser humano que se vê to-
talmente sozinho, que não sabe mais o 
som de sua voz, não vê sentido na vida, 
mas continua sobrevivendo e realizan-
do necessidades banais como ouvir um 
bom disco.

Apesar de pouca ação e pouco terror 
– do tipo que imaginamos de imediato 
– o livro é excelente e sua leitura é flui-
da. A cada capítulo, ficamos tentados 
a continuar. Neville é tão humano que 
a impressão  é de que a história é real, 
mas trata-se apenas de uma lenda! Aliás, 
somente lendo o livro até o último ponto 
podemos descobrir o motivo de seu títu-
lo: “Eu sou a lenda”.

Rafa Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

ARTE E CULTURA

duas resenhas pra lá de macabras

- Chave, saia da minha casa agora. 
Mas depois iremos continuar nossa con-
versa.

- O quê?
Ele foi me empurrando para fora até 

conseguir me tirar do hall do prédio.
- Conversaremos depois.
- Onde você vai?
Ele me lançou um olhar de ódio e 

entrou no carro chique com motorista. 
Entrei no meu fusca velho e barulhento, 
nada discreto, e comecei a segui-los.

 
Eu não conseguia parar de pensar 

naquele parasita do Chave. E agora tinha 
que correr para a empresa a essa hora 
da noite. Minha vida estava desmoro-
nando.

Chegamos àquele prédio moderno 
com vidros espelhados que tanto me 
incomodava. Nunca deveria ter aceitado 
trabalhar para eles. Três pessoas me es-
peravam. Tudo iria começar novamente.

Capítulo 7
De novo e de novo. Tomei coragem 

para atravessar a soleira.
Você o trouxe?
Ele nos seguiu com um fusca.
Ótimo.

Eu esperava alguma reação daquelas 
pessoas na porta. Qualquer coisa, menos 

que elas fossem andar na minha direção.
Mas o que será que …?
Saio do carro e, antes que eu pudesse 

fechar a porta, sinto uma pressão forte 
em meu braço.

Não diga uma palavra e me acompa-
nhe.

Eu não estava acompanhando, mas 
quase sendo arrastado pra dentro da-
quele prédio que mais parecia um fras-
co de perfume. O revestimento de vidro 
fazia com que o sol refletisse em meus 
olhos.

Entramos por um hall muito refina-
do e pegamos dois elevadores - o edifí-
cio era muito alto e não era possível che-
gar ao topo com apenas um. A porta se 
abriu com um “plin”. Entrei em um escri-
tório comum, mas fui levado para uma 
salinha, com a mão do homem constan-
temente em meu braço. A porta tinha 
uma tranca e as paredes eram grossas. 
Fui levado para um cofre. 

Minha vontade era de dar um murro 
bem dado naquele idiota do Chave, mas 
chegamos num ponto em que eu não 
tinha mais certeza se era ele que tinha 
roubado tudo. Por que ele faria isso? Ele 
nem sabia que eu era professor. Muito 
menos que meu aluno e eu estávamos 
envolvidos nisso...

Meus pensamentos foram interrom-

pidos por uma mão em meus ombros.
Professor?
Oi, Matheus.
Vim o mais rápido que pude.
Este é o maior suspeito. O nome dele 

é Chave ou Carlos Speziaren.
Speziaren?
Conhece ele?
Eu… não…
Parecia que a resposta estava na mi-

nha frente e ela tinha acabado de gague-
jar discaradamente.

Meu estômago revirou. Senti meu co-
ração acelerar quando aquele aspirante 
a adulto pronunciou meu sobrenome 
e as peças começaram a se encaixar. A 
mão que estava apertando meu braço 
tinha se soltado, permitindo que eu co-
locasse vagarosamente minha mão no 
bolso e alcançasse meu brasão.

Com licença. Perito da Polícia Cientí-
fica de São Paulo. Matheus, não se mexa, 
você está preso.

O segurança rapidamente se aproxi-
mou de meu braço enquanto Matheus 
começou a aumentar o tom de voz. Dei-
xei que a autoridade tomasse conta de 
mim. 

Eu não faria isso se fosse você, se-
nhor.

Meu tom de voz soou mais firme do 
que eu imaginava que seria possível. En-

quanto tentava me desvencilhar daquela 
figura claramente mandada, Lucas tinha 
lágrimas acumuladas nos cantos dos 
olhos.

Como pode? - Pergunta a seu aluno.
Você achou mesmo que eu deixaria 

um projeto milionário em suas mãos?
Milionário? Era um dispositivo qual-

quer!
Você foi uma peça desde sempre, 

professor. Espero que você não se deixe 
enganar novamente por outros alunos.

Eu estava desolado. Nunca imaginei 
que pudesse ser enganado dessa forma. 
Enquanto gastava meu tempo pensando 
em mil maneiras de me culpar, minha 
antiga chefe entra no cofre, cumprimen-
ta Chave e me saúda com um pequeno 
aceno de cabeça. Sou assim, então, aban-
donado dentro de um prédio caríssimo, 
depois de assistir meu melhor amigo 
de faculdade sair triunfante ao lado de 
uma falsa empresária,  levando a lugar 
nenhum meu melhor aluno de iniciação 
científica algemado.

História de 
Camila Christine

Engenharia Civil, 2º ano
e

Rafa Baldy,
Engenharia Metalúrgica, 3º ano
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Tarantino
uando eu digo “massagem 
nos pés” e “Arrivederci” 
(pronunciar em america-
nês), qual é a primeira coisa 
que te vem à cabeça? Se a 

sua resposta foi um italiano relaxando 
em um spa, é porque você está precisan-
do urgentemente de mais Tarantino na 
sua vida. Se, por outro lado, você perce-
beu agora que nunca ouviu o nome Ta-
rantino na sua vida, saia logo da caverna 
ou sala de estudos onde você vive e ve-
nha se juntar ao lado pseudocinéfilo da 
força (nós temos pipoca e Netflix). Por-
que por mais que eu gostaria de dizer 
que você está além de qualquer salva-
ção, minha missão é espalhar a palavra 
de Tarantino... junto com muito sangue. 
Muito, muito sangue.

Tarantino, ou Quentin para os mais 
chegados, é o nome de um famoso di-
retor americano, saído diretamente da 
miscelânea cultural que era a indústria 
independente de filmes. Conhecido por 
seus filmes maravilhosos brilhantes 
premiados e pelo teor de violência sem-
pre polêmico - mas polêmico só pras 
pessoas chatas -, ele é hoje considerado 
um dos principais nomes do cinema na 
atualidade - ainda que ser o principal 
nome de qualquer coisa na atualidade 
é um denominativo genérico sem valor. 
Pra resumir, o cara é dos bons. Não só 
ele é bom, como ele é bom o suficiente 
para eu me sentir no direito de fazer 
uma matéria tentando provar para todo 
mundo que ele é bom sem nem ser pago 
para isso. Então se prepare, porque 
como todo bom pseudocinéfilo que vive 
procrastinando e lendo matéria do Buz-
zfeed, eu preparei uma lista de 5 razões 
para você ir agora assistir a Tarantino!

1 Tarantino é amor. Brincadeira, 
ele não é não. Tarantino é original e 
violento...

Talvez violento não pareça uma boa 
razão, mas pensa no contexto e,como eu 
já mencionei, em “sangue” super anima-
do umas cinco vezes. Realmente, filmes 
do Tarantino não são comédias român-
ticas ou filmes água com açúcar da Dis-
ney. Eles também não são nem um pouco 
realistas e frequentemente você vai ver 
sangue explodindo no cenário ou perso-
nagens voando depois de tomarem um 
tiro. Mas aqui entra o talento do diretor 
de não tornar a cena puramente desa-
gradável. Verdade seja dita, eu me di-
verti muito 
na maio-
ria das 
c e n a s 
de vio-
lência, 
e não, 
e u 
n ã o 
sou 

um fã de Jogos Mortais. É justamente 
o exagero de sangue que cria um alívio 
quase cômico e como geralmente quem 
explode são os vilões, zero arrependi-
mentos.

Mesmo que você não seja do tipo que 
gosta de filmes do gênero, dê uma chan-
ce ao moço. Pode me xingar depois se 
não gostar. Agora se você é da patrulha 
que acha que videogames e filmes desse 
tipo são os responsáveis por assassina-
tos, eu não sei nem porque você tá lendo 
esse texto.

2- Mas não é só violência.
Filmes do Tarantino tem muitas ou-

tras qualidades (esteticamente falando) 
além da violência. Inclusive, se você está 
assistindo a Tarantino pela violência 
você está assistindo ao filme errado. 
Mesmo um amigo de cinema indepen-
dente do Tarantino como Robert Rodri-
guez já vai dar conta do seu desejo por 
ação e tosquice com clássicos como El 
Mariachi ou Machete.  Sim, ele fez Peque-
nos Espiões, mas todo mundo aqui tem 
conta pra pagar não é mesmo?

Mas voltando ao Quentinzinho. Jackie 
Brown por exemplo, um longa menos co-
nhecido do diretor, não tem nada da vio-
lência gráfica que é associada a ele, mas 
com certeza carrega suas outras marcas. 
E quais seriam essas, você pergunta? 
Minha favorita, de longe, são os diálo-
gos. Diálogos em Tarantino tem uma 
naturalidade e um timing exemplares. 
Quem já tentou escrever diálogo sabe 
que conseguir o efeito de naturalidade 
e não deixar que o texto descambe em 
uma sequência de frases de efeito brega 
ou uma apresentação de PowerPoint é 
uma tarefa infernal. Por outro lado, em 
cenas como a inicial de Cães de Aluguel, 
ou a famosa da “massagem nos pés” em 
Pulp Fiction, Tarantino (que também é o 
roteirista, diga-se de passagem) parece 
zombar da nossa dificuldade, inserin-
do conversas banais que podem até ser 
consideradas desconexas da história 
principal (A verdadeira história por trás 
da música Like a Virgin? Massagem nos 
pés tem conotação sexual?) mas estão 
entre o mais próximo que o cinema já 
produziu de uma conversa real. 

Outro que vale a pena citar é o talen-
to para compor a cena. Seja no simples 
ato de não deixar os jatos de sangue to-
marem conta e fazer você se perguntar 
porque comeu antes de assistir o filme 

(cof cof Jogos Mortais cof cof), 
seja nas composições que além 
de bonitas esbanjam personali-

dade, coisa que ele tem de sobra. 
Essa é com certeza mais difícil de 
descrever aqui, mas preste aten-
ção nos enquadramentos e nas 
cenas que você logo vai perceber 

que você saiu do padrãozinho Mi-
chael Bay (#grazadeus).

3 - Tarantino tem conteúdo sem 
ser pedante.

Quentin Tarantino pode ter con-
seguido o status de cult, mas os filmes 
dele fogem (e muito) do que as pesso-
as normalmente associam com cult, 
leia-se aqui dramas tensos em preto e 
branco com cenas bizarras. E isso é óti-
mo. Especialmente para o lado cult, que 
consegue se afastar desse esteriótipo e 
abraçar mais variedade. Ainda assim, as 
sagas tarantinescas não são só forma e 
boniteza.

Seu último filme Os Oito Odiados é 
um bom exemplo. Um caçador de re-
compensas, uma ladra, um negro que 
lutou pelo Norte na Guerra Civil, um 
ex-comandante confederado, um pir-
ralho puxa-saco dos confederados, um 
“inglês”, um “mexicano” e um cara que 
não tem nada a ver com a história ficam 
presos dentro de uma cabana no meio 
do nada durante uma tempestade de 
neve. São duas longas horas de ofensas 
raciais, suspense e até alguns cutucões 
sobre racismo e violência. Se isso não é 
uma parábola sobre os Estados Unidos, 
eu não sei o que vai ser.

A própria violência, por outro lado, 
não é desproposital, ela é uma catarse. 
Porque, quando seu vilão é um nazista 
caçador de judeus inescrupuloso que 
mata a família inteira de uma criança, ou 
um fazendeiro racista que coloca os es-
cravos para assar no sol dentro de uma 
cela de aço, te garanto que você vai que-
rer ver o sangue escorrer. Mesmo nos 
casos de maldade mais humilde, quem 
não quer ver um grupo de seguidores 
idiotas da Klu Klux Klan ser explodido 
pelos ares? Talvez seja uma visão mani-
queísta e simplista do mundo, mas não é 
a toda hora que as pessoas querem dige-
rir um Lista de Schindler ou um Stalker. 
Faz mal inclusive, querer assistir a fil-
mes com essa carga emocional e filosófi-
ca o tempo todo.

4 - Tarantino é cinéfilo que nem a 
gente...

Assistir Bastardos Inglórios, Django 
Livre, Kill Bill ou Pulp Fiction é uma ou-
tra experiência para quem é cinéfilo, ou 
viciado em cultura pop. Cada um possui 
incontáveis referências, desde a roupa 
da Noiva em Kill Bill que lembra o tra-
je de Bruce Lee, até os inúmeros easter 
eggs de Pulp Fiction que em certo ponto 
chegam a referenciar o próprio Kill Bill.

Para além das homenagens, Taran-
tino consegue também em alguns mo-
mentos criticar (ou zombar) a sétima 
arte. Em Bastardos Inglórios a troca con-
tínua de idiomas, que chega a confundir 
americanos e ingleses e resulta em uma 
das melhores atuações de Brad Pitt, é 
claramente uma zombaria à tradição dos 
filmes de Segunda Guerra, que retratam 
todos (franceses, alemães, etc) falando 
em inglês com a maior naturalidade. Em 
Django Livre, o cowboy negro pode ter 
outros motivos dentro da história, mas 
quando se considera que a maioria dos 
cowboys de verdade eram negros, en-
quanto os cowboys de hollywood são 

majoritariamente brancos, você já ima-
gina que há uma crítica aí.

5 - E último! ufa. Tarantino é inde-
pendente.

Nos dois sentidos. O diretor fez seu 
início de carreira na indústria indepen-
dente, filmes de baixo orçamento feitos 
fora dos grandes estúdios. Não que ser 
independente torne um filme automa-
ticamente bom, mas com certeza tor-
na-o diferente, com novos temas, novos 
formatos, novas cenas e novos olhares, 
essenciais todos para a renovação da 
arte - e, quiçá, da vida. A indústria in-
dependente foi o berço de muitas obras 
primas do cinema e muitos mais direto-
res que hoje são o mainstream. Embora 
Tarantino hoje conte com um orçamento 
muito maior para seus filmes, ele sem-
pre apoiou e homenageou suas raízes, 
voltando a elas inclusive com o pacote 
de filmes Planet Terror em parceria com 
Robert Rodriguez, Edgar Wright, Rob 
Zombie, Eli Roth, Jeff Rendell, Jason Ei-
sener que merece ser assistido por todo 
fã de qualquer um dos diretores ou de 
terror lado B (os pseudotrailers são ma-
ravilhosos).

Por outro lado, Tarantino É indepen-
dente. Seja nos filmes que faz, nas cenas 
que compõe, nos temas que aborda ou 
na violência que tanta polêmica dá a 
cada novo filme, o diretor mantém sua 
assinatura e sua personalidade sem 
hesitar. Os próprios cinéfilos, que tem 
uma certa tendência à unanimidade e 
a cegueira pelo favoritismo, tem muito 
a aprender com ele. Afinal, a arte, pelo 
que dizem por aí, foi feita para provocar.

Bruno Menetti Coutinho, "Novelo"
Engenharia de Produção, 4º ano

duas resenhas pra lá de macabras

de 1 a 5

Atividades Culturais

- Mostra na Pinacoteca celebra 120 
anos de Di Cavalcanti com 200 obras 
do artista.
- Assassinato no Expresso do Oriente, 
clássico de Agatha Christie, chegará 
aos cinemas brasileiros no dia 23 de 
novembro.
- Mostras na Fiesp discutem legado de 
Marcel Duchamp e da agência Mag-
num.
- Liga da Justiça ganha exposição gra-
tuita na Iron Studios Concept Store e 
conta com uma série de action figures, 
estátuas e réplicas de personagens do 
longa.

Isabella Amendoeira
Diretora Cultural e Social do Grêmio

Engenharia Ambiental, 2º ano

Q
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Beatriz Jankevicius (Lorde)
Engenharia de Materiais, 3º ano

Lorde, cantora

Gustavo Gregorio
Engenharia Elétrica, 2º ano

Jack Gleeson, ator
Joffrey em "Game of Thrones"

Victor Tocantins (Mathias)
Engenharia Elétrica 1º ano

André Ramiro, ator
Mathias em "Tropa de Elite"

Rafaela Baldy
Engenharia Metalúrgica, 3º ano

Liv Tyler, atriz
Arwen em "Senhor dos Anéis"

AS CARAS DA POLI
Poli Talentos

Competição Brasileira Universitária de 
Foguetes (COBRUF) que aconteceu em 
Natal, no Rio Grande do Norte. A equi-
pe desenvolveu o projeto do foguete 

Imperius e par-
ticipou da com-
petição em 
conjunto com 
a Minerva Ro-
ckets da UFRJ 
- Universidade 
Federal do Rio 
de Janeiro - 
conquistando o 
primeiro lugar 

geral, vencendo categorias como a de 
Pesquisa, de Operação Aeroespacial e de 
Minifoguetes.

“Não esperávamos a conquista por 
estar ao lado de equipes bastante expe-
rientes, como o ITA, a USP-São Carlos e 
a UNB. No final das contas, além do fo-
guete-padrão da própria competição, fo-
mos a única equipe a lançar um foguete 
de alta potência, fazendo com que,  além 
dos três prêmios já mencionado, con-
quistássemos também o título de Cam-
peã Geral” declarou Kaio Ogawa, capitão 
da equipe que atualmente conta com 70 
membros não só da Poli, como também 

da FEA, do IME, do IF e do IAG.
“Foi uma experiência única, desen-

volvendo cada um dos membros pro-
fissionalmente de forma estratégica e 
operacional para um lançamento seguro 
de foguetes. Esperamos nos tornar cada 
vez mais uma referência em desenvolvi-
mento e lançamento de foguetes no Bra-
sil levando ao crescimento continuado 
da equipe” completou Ogawa. 

Renato Miyaji
Engenharia Naval, 1º ano

No mês de setembro, o Proje-
to Júpiter - um dos grupos 
de extensão associados ao 

GE4R Poli - venceu a segunda edição da 

Projeto Jupiter é campeão da COBRUF 2017

Com Quem 
Pareço?

Da Poli para
o Mundo

Mayra Luna
Engenharia de Materiais, 3º ano

Bonnie Wright, atriz
Gina Weasley em "Harry Poter"

Lucas Monari
Engenharia Civil, 3º ano

Wayne Rooney, atleta
Jogador no Everton Football Club

Alunos e alunas da Escola, o Jornal O Politécnico é voltado para vocês. Sen-
do assim, criamos este espaço para que possamos nos aproximar mais e para 
que as caras da Poli possam, literalmente, estar presentes aqui!

No Poli Talentos,  você que ganhou algum campeonato, seja científico ou 
esportivo, individualmente ou em conjunto com algum grupo, pode mandar 
seus resultados para nós!

Em Com Quem Pareço?, você que é parecido com alguma celebridade tem 
a chance de ver seu orgulho ou sua vergonha aqui. Mande sua foto!

Por fim, em Da Poli para o Mundo, você, intercambista, pode enviar sua 
foto em seu “novo país” com a camiseta da Poli, da USP ou da sua “nova Univer-
sidade”!

E se, por acaso, você conhecer alguém que tenha algum talento especial, 
seja parecido com um famoso ou que esteja em intercâmbio, não se esqueça de 
avisá-lo(a)!

Bruno Menetti Coutinho, 4º ano
Engenharia de Produção

Universidade do Porto
Portugal, Porto

Matheus Lourenço, 4º ano
Engenharia Civil

École Spéciale des Travaux Publics - 
ESTP Paris
França, Paris
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POLITRECO

Abduções do Cirquinho
O que a música tem a ver com isso? 

Calma, chegaremos lá. A força-tarefa do 
Jornal O Politécnico recebeu uma res-
posta enigmática para a pesquisa, en-
viada com criptografia e que detalhava 
o uso do teremim¹ para a manipulação 
das mentes dos alunos. No início, acha-
mos que se tratava de mais uma treta 
sem noção alarme falso, mas consegui-
mos detectar a frequência de um som 
emitido pela nave espacial... feito por um 
teremim!

A frequência de 8032Hz era mais 
forte no começo do ano, quando os bixos 
eram induzidos a acreditar na existência 
do Circular 3. Em épocas de nabos, quan-
do os alunos queriam quebrar o que es-
tivesse pela frente e nada dava certo, a 
frequência medida foi de 3100Hz. A liga-
ção com PCC3100 foi óbvia para as men-
tes brilhantes de nossa equipe! 

Na cidade de Santos, porém, foram 
identificadas capivaras que desceram a 
serra com o intuito de adquirir prática 
com, isso mesmo, surf! Parece bobagem, 
mas a nossa força-tarefa notou que o 
interesse das capivaras alienígenas se 

mostrou presente em todos os campus 
da Poli, e o de Santos aparenta ter sido 
escolhido para que esses roedores ba-
lofos e biologicamente inadequados ad-
quiram práticas culturais fugazes como 
surf! Por sorte, mal sabiam elas que as 
águas, além de serem salgadas, estão 
cheias de lixo: foram afugentadas e o 
cirquinho delas caiu!

O fracasso das capivaras em Santos 
foi acompanhado por uma misteriosa 
redução das tretas na Poli, como investi-
gado na edição passada. Também houve 
uma média maior que 5 em uma prova 
do IF, o que só pode ser atribuído a um 
milagre dos deuses do 5 bola aos aliens. 
Mas o que ocorreu para que perdessem 
tanta influência? O sumiço da casquinha 
da Minerva, é claro! Sem o alimento, as 
capivaras se tornaram mais fracas, e in-
capazes de exercer tanta influência.

Isso permitiu também o retorno da 
maior força apaziguadora de tretas: o 
Poli-Usp Memes. Não mais concorrendo 
com os aliens, a página voltou a seu ob-
jetivo original de fazer piadas inúteis e 
memes do IF acalmar os ânimos da co-

munidade politécnica. A influência dos 
aliens agora está restrita a pequenos 
mistérios, como o inexplicável teletrans-
porte de veículos pela USP.

Atualmente, a força-tarefa investiga 
como as capivaras conseguiram escon-
der lotes da casquinha para levar para 
Santos, quando foram praticar surf. Mas 
nem tudo está acabado – muito pelo con-
trário! Em breve, pelo amor dos deuses 
do 5 bola por favor a casquinha voltará. 
O que nos aguarda para o ano que vem?

¹ Instumento que funciona através de 
um batimento de frequência entre dois 
osciladores.

Criação da Equipe Editorial

Redação por 
Otavio M. Serra 

Engenharia Mecânica, 1° ano
e

Sergio de Campos Junior
Engenharia de Petróleo, 1º ano

Horoscopoli

TIRINHA
DA CAMI

Camila Christine - Engenharia Civil, 2º ano

“U N L I M I T E D 
P O W E R!!!”

“Yoobah koh ra 
doh ka mallo 
wampa mah yass 
ka chung kawah 
wookiee 
yakissoba” 

“Você subestima 
meus poderes”

“Para seu futuro 
saber, o horoscopo-
li ler você deve”

LEIA: "Eu te amo" 
HAN SOLO: "Eu 
sei" 
(...) 
OBS: eu atirei 
primeiro

“RWGWGWA-
RAHHHHWWRG-
GWRWRW”

"Império ou Re-
sistência? Império 
chegou primeiro, 
mas sou amigo 
dos caras da resis-
tência..."

"HOW WUDE!!!"

“Como assim aca-
bou a casquinha 
da Minerva????”, 
e destruiu a Poli 
inteira.

“Esse não é o ho-
róscopo que você 
estava procuran-
do”

“Ajude-me Obi 
Wan, você é 
minha última 
esperança!”

“Parece que fomos 
construídos para 
sofrer. É o nosso 
destino.”

ÁRIES

TOURO

GÊMEOS

CÂNCER

LEÃO

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

SAGITÁRIO

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES
Equipe Editorial

O fim do ano se aproxima. Um 
ano repleto de conquistas, de 
estudos, de nabos em todas as 

matérias, de tretas, de tudo que conhe-
cemos e amamos. Não foi, porém, um 
ano sem mistérios. Na época da edição 
de abril, a Polícia Federal montou várias 
operações na Poli. Foram investigados 
os ratos da Mecânica, a existência do Cir-
cular 3, e a presença misteriosa de uma 
nave espacial no Biênio. Uma operação 
independente estudou a alta incidência 
de tretas no ano e, depois, o inexplicável 
desaparecimento das tretas que todo 
mundo gostava de ler.

Mas chegou a hora de revelarmos a 
verdade. O grande mistério caiu por ter-
ra logo após uma pesquisa sobre música 
ser feita na Poli, e também quando per-
cebemos que um elemento crucial havia 
fugido de nossa audaz habilidade de de-
dução: as capivaras. Vindas da espaço-
nave que estacionou no Biênio do lado 
errado, as capivaras são o disfarce dos 
seres alienígenas que ocuparam a Poli, 
usando como fonte de alimento nada 
menos que a casquinha da Minerva.

Projeto Jupiter é campeão da COBRUF 2017
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