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Essa é a segunda edição do Jornal Dois Mar-
telos de 2019.

Com mudanças no governo, medidas estão 
sendo tomadas, e paralisações estão ocorrendo 
em prol da educação, tão desvalorizada atual-
mente. Confira a matéria completa no jornal!

Na área de entretenimento, novas séries são 
sugeridas, para que nosso tempo livre torne-se 
mais interessante.

Além disso, não faltou as respostas do nosso 
caça ao Rêgo, nem o famoso FAQ Oliva Oliveira.

Temos também um texto sobre dieta Low 
Carb, explicando o que ela é a como funciona!

InterUSP chegando e muitos corações ficam 
acelerados... não dá pra perder esse evento.

Temos textos sobre tudo isso, e muito mais!
Fiquem por dentro e aproveitem essa edição 

que foi preparada com muito carinho para vocês!
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No dia 30 de abril de 2019 
houve uma nota, emitida pelo 
MEC (Ministério da Educação), 
na qual era instaurado um corte 
de 30% de verba para três uni-
versidades federais. As univer-
sidades atingidas foram a Uni-
versidade Federal da Bahia 
(UFBA), a Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF) e a Uni-
versidade de Brasília (UnB), 
sendo que, na ocasião, o Minis-
tério da Educação não explicou 
as motivações ou parâmetros 
utilizados para que os cortes 
fossem implementados.

Entretanto, em uma entre-
vista concedida ao jornal O 
Estado de S. Paulo, o ministro 
da educação Abraham Wein-
traub afirmou que os cortes 
teriam direcionamento às uni-
versidades que promovessem 
“balbúrdia” e que não apre-
sentassem resultados acadê-
micos satisfatórios. Segundo o 
dicionário Houaiss, balbúrdia 
significa “desordem barulhen-
ta; vozeria, algazarra, tumulto; 
situação confusa; trapalhada, 
complicação”. No contexto de 
exemplificação do termo uti-
lizado, houveram menções ao 
abrigo de sem-terra e à existên-
cia de “gente pelada” dentro do 
campus, o que reitera o uso de 
critérios com base em questões 
ideológicas (critérios esses que 
vão contra a Constituição).

Abraham Weintraub
(Ministro da Educação)

Wellington Moura (deputado 
estadual do Partido Republica-
no Brasileiro)

Poli em Defesa da Educação
Após a repercussão dos 

cortes específicos, houve um 
novo anúncio do MEC (no mes-
mo dia) no qual a explicação 
a respeito dos cortes foi am-
pliada para todas as universi-
dades e institutos federais do 
país. Os cortes em questão se 
relacionam às chamadas “des-
pesas discricionárias”, as quais 
incluem gastos relacionados à 
luz, água, materiais de limpeza 
e auxílios estudantis.

Os cortes anunciados po-
dem comprometer, em escalas 
gigantescas, o funcionamento 
das universidades. As medidas 
podem, até mesmo, fazer com 
que universidades deixem de 
operar e tenham que fechar 
suas portas. Vários pedidos, por 
parte dos órgãos atingidos, fo-
ram feitos para que o MEC re-
vertesse a medida instaurada.

Além dos acontecimentos 
relacionados aos orçamentos 
das universidades, foi instau-
rada uma CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) para inves-
tigar as universidades estaduais 
Unicamp, USP e Unesp. Dentre 
as questões analisadas pela CPI, 
estão as novas formas de gerar 
receitas em universidades (há 
aqui uma abertura para a pos-
sibilidade de cobrança de men-
salidades nas universidades) e 
como a questão ideológica está 

afetando os orçamentos.
A questão ideológica, ape-

sar de ter sido desmentida pelo 
deputado Wellington Moura 
(presidente da Comissão), fora, 
anteriormente, apontada pelo 
mesmo como um dos pontos 
de análise orçamentária. Há 
um claro direcionamento ao 
ferimento da soberania didá-
tico-científica (garantida pela 
Constituição) por meio dessa 
análise que está sendo acober-
tada.

Em relação à questão das 
mensalidades, o atual reitor da 
USP Vahan Agopyan afirmou 
que estudos realizados com-
provam que, caso implementa-
da a cobrança de mensalidades, 
nem 8% do orçamento da USP 
seria alcançado. Nos EUA, as 
cobranças de mensalidades co-
brem, por exemplo, apenas 10% 
dos gastos das instituições.

Tendo em vista os cortes di-
recionados às universidades, o 
Diretório Acadêmico da Esco-
la Politécnica (composto por: 
CMR, CEE, CEC, CEN, CAM, AEQ, 
CAPS, CAEA, CAEP, AAAP e Grê-
mio Politécnico) abriu as urnas 
no dia 13 de maio de 2019 para 
saber o que os alunos pensa-
vam a respeito dos cortes e, 
além disso, averiguar se existia 
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Dados referentes à 4ª questão

Dados referentes à 5ª questão
apoio à paralização proposta para o dia 15 de maio.

Os resultados, de acordo com as perguntas reali-
zadas, foram os seguintes:

A aprovação da paralização ocorreu no dia 14 de 
maio e não somente a Escola Politécnica, como todos 
os institutos da 
Universidade de 
São Paulo, aderi-
ram à paralização. 
No dia 15 de maio, 
diversos alunos da 
Escola Politécnica 
se uniram aos atos 
que ocorreram na 
USP e, em seguida, 

na Avenida Paulista.
Tendo em vista todos os ataques promovidos contra as 

instituições públicas e, principalmente, todos os riscos que 
a USP sofre, ocorrerão movimentações para que as pautas se-
jam abordadas e para que a luta não acabe. O movimento es-
tudantil da Poli vai continuar conscientizando os alunos e vai 
sempre buscar defender os interesses daqueles que represen-
tamos. Para manter atualizações sobre essas questões, curtam 
nossa página do Facebook “Poli Em Defesa da Educação”.                          Alan Borges

Engenharia de Materiais/Metalúrgica

Dados referentes à 1ª questão

Alunos da Escola Politécnica 
no ato do dia 15 de maio

Dados referentes à 3ª questão

Dados referentes à 2ª questão
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Fórmula 1: Dirigir para viver
Fórmula 1 é a maior corrida 

automobilística do mundo. Po-
rém, ao meu ver, tem perdido 
espaço entre os jovens. Pouco 
se houve sobre Fórmula 1 em 
rodas de conversa, e raramente 
corridas são citadas. Creio que 
em parte, a falta de um brasilei-
ro no ramo faz com que nosso 
interesse diminua e assim, pou-
co sabemos sobre essa compe-
tição. Por isso, vejo a série da 
Netflix: Dirigir para viver, como 
uma alternativa de tornar essa 
competição mais atrativa aos 
jovens.

Meu pai sempre adorou Fór-
mula 1, tem os bonés, réplica 
dos carros, e sabe muito sobre 
regras, e pilotos, etc. Isso aca-
bou sendo passado para mim, e 
me diverti vendo corridas com 
ele. Ultimamente com a Mer-
cedes tomando frente nas cor-
ridas, os resultados acabaram 
ficando previsíveis, e pouco se 
via de novo.

Com a chegada de uma série 
sobre Fórmula 1, eu e meu pai 
a assistimos (algumas vezes), e 
isso aumentou nossa vontade 
de acompanhar as corridas.

O programa não teve foco 
nas grandes equipes (como: 
Mercedes e Ferrari), e sim, mos-

trou como fazem as equipes 
menores para sobreviver, com 
orçamentos pequenos frente 
aos demais. Além disso, não 
foram mostrados grandes cam-
peões, e sim, a realidade da luta 
diária de alguns para conquis-
tas uma boa colocação, uma 
vitória, e classificar a equipe da 
melhor forma possível. 

A série, atualmente, possui 
apenas uma temporada (lança-
da no início de 2019), que mos-
tra a jornada dos pilotos e equi-
pes nas corridas de 2018. Com 
foco em equipes pequenas, é 
possível ver o que se passa nos 
boxes, problemas no pit stop, e 
muitos outras questões relacio-
nados a: richas entre pilotos, e 
mal funcionamento de um mo-
tor, por exemplo.

Além disso, equipes an-
tes renomadas, como Rennot 
e Maclaren, são postas como 
decadentes e em busca de as-
cenção, lutando contra equipes 
mais jovens, que já possuem 
pontuações de destaque , como 
a equipe da Redbull, que busca 
um nome na Fórmula 1 (atu-
almente em terceiro lugar na 
classificação entre equipes).

Cada episódio busca mos-
trar uma equipe diferente, e 

nela, apresentar seus pilotos, 
reforçando como agiram em 
2018 e como se apresentam no 
ano de  2019.

Charles Leclerc é um exem-
plo de um piloto que iniciou 
sua carreira na Formula 1 em 
2018 na Sauber, e com seu 
grande desempenho, o garoto 
de 21 anos, agora em 2019 cor-
re como segundo piloto pela 
Ferrari, e encerrou corridas com 
uma boa classificação (ganhan-
do pontos para a equipe) e teve 
a melhor volta no GP do Azer-
baijão (garantindo ponto extra).

Esteban Ocon foi um piloto 
da antiga Force India (atual Ra-
cing Point), que foi comprada 
(devido a crises da equipe) por 
Lawrence Stroll, que colocou 
seu filho para correr no lugar 
de Esteban em 2019. Ele agora 
é piloto reserva da Mercedes.

A parte mais interessante, 
que vai além dos pilotos, e é 
aquilo que quase não vemos 
pela televisão, ou lemos e ou-
vimos nos noticiarios, é a equi-
pe. Ela é composta por diversas 
áreas, dentre elas (mais desta-
cadas):

• Mecânicos responsáveis 
pelo bom funcionamento dos 
carros.

•  Chefes das equipes

Imagem de capa da série

Imagem de propaganda da 
série
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que informou a quantidade de 
trabalhadores que tinha, e logo 
após isso foi retrucado: isso é 
só o que a Ferrari tem de traba-
lhadores de férias.

Ver a vitória e a batalha dos 
pequenos, motiva a Fórmula 
1, sem isso ela seria estática, 
com os mesmos campeões e os 
mesmos resultados.

Sherida Figueiredo
Engenharia de Minas

por eles aumenta.
Recomendo a série, pois ela 

aumenta o interesse na corri-
da, as regras passam a ser mais 
claras e compreendidas. Co-
nhecemos mais sobre tudo que 
abrange a Fórmula 1 de uma 
forma mais pessoal. Isso apro-
xima a nossa realidade à da-
queles que vivem de Fórmula 1.

Felizmente a série foi reno-
vada, e boatos dizem que dessa 
vez, ela contará com a presen-
ça das grandes equipes Ferrari 
e Mercedes. Assim, poderemos 
comparar as equipes ainda 
mais. 

Uma fala que me marcou 
foi do representante da Hass, 

• Responsáveis pelas trocas 
de penéus e partes do carro no 
pit stop

Ao mostrar como são orga-
nizados os boxes e suas fun-
ções, e como é essa disputa 
entre equipes, que vai além do 
piloto, a série gera um novo 
ambiente, antes pouco explo-
rado, da Fórmula 1, e isso au-
menta a vontade de acompa-
nhar as corridas. Acaba tendo 
uma torcida mais direcionada, 
tanto a favor quanto contra 
um grupo, e podemos escolher 
nossos favoritos, e dentre eles, 
se destacam inclusive, aqueles 
que não possuem grandes per-
formances, mas nossa empatia 

Mob Psycho - seja grato, ninguém é especial
A segunda temporada de 

Mob Psycho 100 terminou de 
ser lançada, expandindo sobre 
os temas de privilégio e indiví-
duos versus coletivo da primei-
ra temporada além de adicionar 
novas perspectivas e assuntos. 
Para quem não conhece, Mob 
Psycho 100 é uma mangá fei-
to por ONE, o mesmo criador 
de One Punch Man, e anima-
do pelo estúdio Bones. Assim 
como nesta outra obra mais 
famosa, Mob Psycho apresenta 
um protagonista praticamente 
todo-poderoso, com poderes 
acima de qualquer outro per-

sonagem de seu universo: Mob, 
um garoto tímido no ensino 
médio com poderes psíquicos 
além da imaginação. Mas en-
quanto o poder de Saitama era 

apresentado como uma paró-
dia niilista do gênero shonen/
super-herói, o poder de Mob é 
usado para demonstrar as indi-
vidualidades que diferenciam 
as pessoas e criam desigualda-
des e os problemas causados 
por deixar que tais característi-
cas ou privilégios definam o seu 
caráter.

 Quando criança, Mob 
sabia que era diferente das ou-
tras crianças e por isso se sentia 
excluído, passando sua vida es-
colar sem muitos amigos além 
do irmão mais novo. Durante a 
primeira temporada, conhece-
mos o mentor de Mob, Regen, 
um charlatão de coração de 
ouro que ensina valiosas lições 
morais para Mob enquanto em-
prega Mob em seu negócio de-
sonesto de exorcismo. Apesar 
de passar a impressão de ser 
um vigarista apenas exploran-
do o trabalho de Mob, Regen 
mostra ser um dos melhores 
personagens da série, e talvez 
o melhor personagem-mentor 
em anime desde o próprio Ka-
mina.

 É com Regen que Mob 

aprende os valores que estão 
no núcleo da mensagem da 
série: “só porque você tem po-
deres especiais, isso não te faz 
melhor ou pior que ninguém” e 
“nunca use estes poderes para 
machucar ou oprimir outras 
pessoas, eles são apenas fer-
ramentas para o bem, e devem 
ser usados apenas quando ab-
solutamente necessário.” Todos 
os antagonistas que aparecem 
na série vão contra estes valo-
res, ou utilizando poderes psí-
quicos para controlar e oprimir, 
ou considerando-se melhores 
que os outros e “especiais” por 
causa deles.

 Ao longo da série, vemos 
Mob crescer sobre estes valo-
res, conhecer diversas outras 
pessoas que são geralmente 
afetadas por sua atitude, além 
de aprender a ser mais sociável, 
confiante e assertivo. Nos ver-
sos

“If everyone is not special
Maybe you can be
What you want to be”
e

Imagem: Mob Psyco
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Reserve a data no seu ca-
lendário : 20 de junho de 2019, 
feriado de Corpus Christi, quin-
ta feira pós semana de P3. Está 
chegando a hora de pegar a sua 
bata azul e amarela e preparar 
a voz para curtir e torcer muito 
pela POLI no INTERUSP 2019!!!

   Nessa XXXV edição do 
IUSP (nome carinhoso para os 
mais chegados) a cidade sede é 

Matão, 304 km da capital. Serão 
4 dias intensos de muitos jogos, 
muita torcida e é claro, tendas e 
festas! 

   O INTERUSP é um evento 
que ocorre todo ano no feria-
do de Corpus Christi. Aí você 
vai falar “ahã, todo ano, mas 
ano passado não teve!”. Pois é, 
infelizmente ano passado, em 
decorrência da Greve dos Ca-

minhoneiros, o evento queri-
do e tanto esperado não pode 
ocorrer. Foi de partir o coração 
de muitos, que treinaram em 
suas modalidades, que organi-
zaram o evento, que queriam 
ir para torcer e bagunçar. As-
sim, são 2 gerações de bixos 
sem conhecer o INTERUSP, que 
irão portanto com muita fúria e 
raça, descontar o IUSP perdido 
e aproveitar em dobro!

Já é jogos! 

InterUSP

Poucos dias para o InterUSP 2019! 
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“Your life is your own, ok?”

tocados na primeira música 
de abertura da série, vemos re-
fletida a mensagem deste ani-
me: “Todo mundo é especial, 
mas ninguém é mais especial 
que ninguém”.

 Na segunda temporada, 
vemos um novo conflito ain-
da na temática de privilégio, 
apresentado pelo personagem 
Mogami. Mogami é um espíri-
to maligno que sente forte res-
sentimento pelo mundo e pela 
raça humana, e em seu encon-
tro com Mob, Mogami tenta 
convencê-lo de que o mundo 
não merece a compaixão e em-
patia que Mob o oferece. Para 
isso, ele induz a Mob uma vi-
são que mostra a ele o quanto 
miserável teria sido a sua vida 
se ele apenas não tivesse tido 
o privilégio de ser cercado por 
boas pessoas. Amigos gentis e 
solidários como os do clube de 
melhoramento corporal, uma 
família amável, um mentor jus-
to e moral: tudo isso é excluído 
da vida de Mob nesta realidade 
alternativa que ele é mostrado, 
e ainda cercado de pessoas tó-
xicas e bullying, Mob eventual-

mente desenvolve em si o mes-
mo ressentimento que havia no 
coração de Mogami, e se vê uti-
lizando seus poderes psíquicos 
contra outras pessoas como 
forma de vingança opressiva.

 Pelo poder da amizade 
e por força de vontade, Mob é 
capaz de se libertar do trance e 
enfrentar Mogami diretamente, 
desta vez com uma nova pers-
pectiva. Mob reconhece a va-
lidez do ponto de Mogami: o 
mundo está cheio de pessoas 
terríveis, e o caráter de cada um 
é apenas produto do seu pró-
prio ambiente. Mob reconhece 
que ele foi cercado por pesso-
as maravilhosas e carinhosas 
em sua vida, mas ao invés de 
interpretar isso como uma ven-
da que o cega à crueldade da 
humanidade, Mob usa o fato 
como prova de que ainda é 
possível confiar na bondade no 
coração das pessoas ao invés 
de desenvolver um ódio pela 
sociedade como fez Mogami. 
E, para provar esse ponto, Mob 
derrota esse ódio de Mogami 
em uma batalha psíquica super 
abstrata que será provavelmen-
te a melhor luta de anime de 
todo ano e novamente conso-
lida Mob Psycho 100 como um 

clássico moderno.
 Mob Psycho 100 é uma 

história que provoca auto-re-
flexão e instiga crescimento 
pessoal. Assim como Mob, eu 
também me sinto muito privile-
giado, não apenas nas oportu-
nidades que tive que me permi-
tiram chegar aonde estou, mas 
principalmente nas pessoas 
que conheci e permitiram que 
me tornasse a pessoa que sou 
hoje: meus pais, meu irmão, 
meus amigos que conheci na 
escola e na galerinha do CMR 
que me ajudou a me adaptar 
tão bem ao meu novo estilo 
de vida em São Paulo. Ao lon-
go de sua jornada, Mob plan-
ta sementes (literalmente) para 
um futuro melhor, ensinando e 
afetando positivamente a vida 
daqueles que o conhecem. Mas 
talvez o valor mais importante 
que ele aprende e que ele passa 
adiante para o resto dos perso-
nagens e para nós, os especta-
dores, é gratidão.

André Queiroz Rosin
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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   Voltando à história do 
evento, a cidade sede varia de 
ano pra ano, normalmente em 
alguma cidade do interior de 
São Paulo. 8 faculdades parti-
cipam das competições: POLI, 
CAASO, ODONTO, SANFRAN, 
FEA, RIBEIRÃO, PORCADA, 
ESALQ e FARMA. 24 modali-
dades participam das competi-
ções, entre elas a NÁ TÁ ÇÃO 
NATAÇÃOOO NATAÇÃOOO 
(desculpa, empolguei). 

    INTERUSP é a perfeita 
oportunidade para torcer e ver 
os resultados de tanto treino 
e suor das modalidades. Além 
disso, é excelente para come-
morar o fim do semestre com 
os amigos, conquistar novos 
contatinhos, aproveitar a tenda, 
fazer muita bagunça e ter muita 

história boa para contar depois!
    Que venha o Enea, VAMO 

POLI !!! Rafaela Shinobe 
Engenharia de Minas

O vagão de metrô está um 
pouco cheio, mas vazio o sufi-
ciente para se circular com faci-
lidade por dentre os corredores. 
São 9 estações que permanece-

rei sentada. Tenho em mãos o 
celular, mas na mente muitas 
decepções; a primeira do dia foi 
no ato de recarregar o cartão 
de ônibus. Como uma ótima 
estudante, tenho uma ótima 
memória e só me recordei das 
cotas de meia passagem quan-
do inseri a opção na máquina 
de recarga. Faltava um dia para 
renovarem, mas por precaução 
coloquei no saldo normal um 
dinheiro, pra não ficar presa a 
apenas 3 passagens restantes. 

O vagão encheu assim que 
parou na estação República, o 
que não é uma novidade. A li-
gação com a linha vermelha é 
sempre muito cheia, e prova-
velmente toda essa gente vai 
desembarcar na estação Pi-
nheiros, onde tem ligação com 
a linha esmeralda, CPTM. O ar 
condicionado está na tempera-
tura ideial, o que é um alívio, as 
vezes está tão gelado que uma 
blusinha de frio se faz necessá-
ria mesmo que for para aguen-
tar apenas três ou quatro para-
das. 

O relógio digital marca 6h55, 
está cedo ainda. Talvez ainda 
consiga chegar no circular e dar 
a sorte de não passar nervoso. 
O sinal 3G é sentimental, não 
funciona na maior parte das es-
tações, mas quando chega por 
volta da Fradique Coutinho, re-
solve dar um breve ar das gra-
ças, para de novo mergulhar no 
limbo. 

Algumas inconveniências 
pela viagem, tal como pessoas 
espaçosas e crianças inquietas, 
mas tudo dentro do normal. 
Quando eu chego ao Butantã, 
a única coisa que me preocupa 
é a fila insuportável do ônibus 

Crônica

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa

Foto da equipe de 2016 
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Thumbnail do canal Batata Assando

Para você ter uma ideia, isso 
equivale a comer 1 kg de batata 
doce todos os dia.

Tomando essa medida como 
base, alguns pesquisadores de-
nominam como “Low Carb” 
uma alimentação com até 150 
g de carboidratos por dia.

Já outros, consideram esse 
número ainda muito alto, e 
reduzem a quantidade máxi-
ma de carboidratos permitidos 
para até 80 g ou 100 g ao dia.

Existem ainda as dietas 
consideradas “very low carb” 
(muito baixa em carboidratos), 
que são mais restritivas.

Um exemplo de dieta Very 
Low Carb é a dieta cetogêni-
ca, e também a “fase ataque” 
da dieta do Dr. Atkins, a famosa 
Dieta Atkins.

Essas dietas permitem algo 
em torno de 30 g de carboidra-
tos por dia.

E agora você talvez esteja se 
perguntando: “mas se eu vou 
comer tão poucos carboidratos, 
vou comer o que então?”

Simples: 
• alimentos ricos em prote-

ínas; 

O que é Uma Dieta “Low 
Carb”

Antes de começarmos a falar 
da quantidade de carboidratos 
por dia na dieta, é importante 
dizer que: a qualidade dos car-
boidratos na dieta é mais im-
portante do que a quantidade 
dos mesmos.

Da quantidade de carboi-
dratos permitidos por dia em 
uma dieta Low Carb, não existe 
um consenso.

Primeiramente, porque uma 
dieta padrão recomendada 
pelo ministério da saúde inclui 
cerca de 300 g de carboidratos 
por dia.

Os benefícios trazidos pela 
dieta Low Carb, baixa em car-
boidratos, estão cada vez mais 
populares. Por isso, é natural 
que muitas pessoas se interes-
sem e pesquisem sobre o as-
sunto. Porém, ao mesmo tem-
po que muita informação de 
qualidade e com embasamento 
científico é divulgada, aparece 
também muita besteira por aí.

Sendo assim, a ideia deste 
artigo é passar de maneira re-
sumida os conceitos da dieta 
Low Carb, e tudo o que você 
precisa saber para obter su-
cesso com ela.

O que São, Quais seus Benefícios e Por que elas Funcionam?
Dieta Low Carb e Cetogênica
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laranjinha, que traz consigo um 
fenômeno nunca antes obser-
vado: pessoas que nunca anda-
ram de condução, e que fazem 
questão, dentro de suas inocên-
cias, de serem os mais folgados 
o possível. Mas tudo bem, o dia 
só começou. Um bom dia ao 
motorista, um cumprimento à 
cobradora. 

Sigo pelo corredor cheio, 
atropelando algumas mochilas 
espaçosas, até me aproximar da 

porta. Desço em um dos primei-
ros pontos, o do terminal. Me 
segurando numa barra mais ao 
fundo e à esquerda, para tam-
bém não obstruir a passagem 
de ninguém, me perco um pou-
co em um daqueles joguinhos 
idiotas de celular, tipo candy 
crush, sabe? Dou sinal, vou des-
cer. Seguro as alças da mochila 
e, me equilibrando nas curvas, 
tento não acertar ninguém que 
esteja distraído. 

O ônibus parou bruscamen-
te, mas ainda tenho força pra 
me segurar em pé. Um saltinho, 
e já estou de pé na plataforma 
do terminal. Quando me vejo 
caminhando novamente, tudo 
que eu consigo fazer é suspirar, 
afinal, o dia só está começando.

Sara Ferrarini
Engenharia de Minas
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• alimentos ricos em fibras e 
pobres em carboidratos líqui-
dos; 

• gorduras naturais;

Benefícios da Dieta Low 
Carb para a Saúde

As dietas baixas em carboi-
dratos trazem diversos benefí-
cios à saúde, e até onde a ciên-
cia chegou, nenhum malefício 
no longo prazo.

Se formos analisar a alimen-
tação de diversos povos vivem 
saudavelmente há séculos, com 
uma ingestão mínima de car-
boidratos, como é o caso dos 
masai, na África, e dos inuítes, 
no Ártico,  podemos notar que 
provavelmente tais malefícios 
nunca serão encontrados.

E apesar de esse tipo de 
análise não ser 100% conclu-
siva, é uma evidência que não 
pode ser desconsiderada.

De toda forma, estamos 
aqui para falar dos benefícios 
da dieta Low Carb para a saú-
de, e apesar de serem muitos, 
podemos facilmente citar:

• emagrecimento saudável;
• tratamento de doenças 

crônicas, como o diabetes;
• regulação de outros mar-

cadores sanguíneos, como a 
diminuição dos triglicerídeos.

Sendo o primeiro deles o 
motivo pelo qual as pessoas 
mais têm procurado a dieta 
atualmente.

Porque a Dieta Low Carb 
Tende a Trazer mais Resulta-
dos do que Outras?

Essa é uma questão muito 
comum na cabeça das pessoas 
que ouvem falar sobre a dieta 
Low Carb.

Isso porque é fácil pensar: 
“se para emagrecer eu preci-
so gastar mais calorias do que 
ingerir, porque me preocupar 
com carboidratos, e não com 
calorias?”

E infelizmente as coisas não 
funcionam bem assim (se fun-
cionassem, ninguém nunca fa-
lharia ao tentar dietas com res-
trição calórica).

E a dieta Low Carb tende a 
trazer mais resultados devido a: 

•  regular a produção de in-
sulina; 

• trazer maior saciedade e 
ingestão de nutrientes; 

•  ter uma menor taxa de de-
sistência quando comparada a 
outras dietas.

Vamos começar falando so-
bre o primeiro ponto, a insuli-
na.

Insulina
Conforme Gary Taubes já 

explicou de maneira bem di-
dática no seu livro best-seller 
“Porque Engordamos”, a insu-
lina é uma peça fundamental 
no processo de ganho e perda 
de peso.

Resumidamente, a insuli-
na é responsável por abaixar 
os níveis de glicose no sangue 
quando eles estão muito altos.

E o maior estímulo para a 
produção de insulina é justa-
mente o aumento nos níveis 
glicose, que são causados pelo 
consumo de carboidratos.

A insulina trabalha fazen-
do com a glicose vá do san-
gue para dentro das células; 
ao mesmo tempo que também 
estimula o depósito de gordura 
nas células adiposas.

Não bastando, enquanto a 
insulina está elevada, indepen-

dente de ainda haver energia 
em forma de glicose no sangue 
ou não, ela impede que o me-
tabolismo use as reservas de 
gordura como fonte de ener-
gia. Isso trás fraqueza, vontade 
de comer mais carboidratos, e a 
famosa hipoglicemia.

Devido a esse processo, 
uma alimentação que visa a re-
dução no consumo de alimen-
tos ricos em carboidratos, que 
serão transformados em glico-
se, automaticamente diminuirá 
a demanda por insulina.

Menos insulina significa ter 
mais dificuldade em armaze-
nar gordura  e mais facilidade 
para utilizá-la como fonte de 
energia.

Antes de finalizar o ponto 
da não elevação da glicose no 
sangue, vemos também como 
a dieta Low Carb pode ser uma 
grande aliada no tratamento do 
diabetes tipo 2.

Resumidamente, o diabetes 
tipo 2 é uma doença caracteri-
zada pela resistência a ação da 
insulina, onde as células che-
gam a um ponto de não en-
tender que quando há insulina 
presente no sangue, elas de-
vem “recolher” a glicose.

A resistência a insulina é cau-
sada exatamente pelo consumo 
exacerbado de carboidratos ao 
longo dos anos, principalmente 
dos refinados.

Desse modo, uma maneira 
de evitar que os níveis de gli-
cose no sangue fiquem muito 
elevados, o que pode levar a 
consequências catastróficas, é 
justamente evitar o consumo 

9
Site: https://batataassando.com.br/
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Resumidamente, isso ocorre 
pelo fato do cérebro humano 
não conseguir utilizar gordura 
como fonte de energia: ou ele 
utiliza glicose, ou corpos cetô-
nicos.

E em uma dieta com restri-
ção de glicose, os corpos cetô-
nicos passam a ser produzidos.

Para fins de emagrecimen-
to,  controlar apenas a ingestão 
de carboidratos na dieta ceto-
gênica será suficiente para a 
grande maioria das pessoas.

Porque não é necessário 
estar em cetose 100% do tem-
po para emagrecer.

Porém, o estado de cetose 
vem sendo cada vez mais uti-
lizado com fins terapêuticos, 
como parte do tratamento de 
doenças como epilepsia, alguns 
tipos de câncer, Alzheimer, 
Parkinson, dentre outras.

Isso porque o cérebro tende 
a funcionar melhor utilizando 
corpos cetônicos como energia.

E para induzir e manter sem-
pre a cetose, a dieta cetogênica 
clássica prega uma divisão de 
calorias próxima a:

• 70% das calorias ingeridas 
vindas das gorduras

• 25%  das calorias ingeridas 
vindas das proteínas

• 5%  das calorias ingeridas 
vindas dos carboidratos

Lembrando que 1 g de 
gordura possui 9 kcal, 1 g de 
carboidrato possui 4 kcal e 1 
g de proteína também possui 
4 kcal.

Em casos especiais como es-
ses citados vale lembrar que o 
acompanhamento médico é 
imprescindível.

Pedro Camargo
Fundador do Batata As-

sando/ 
Site sobre dieta Low Carb

ricos em carboidratos, como 
massas, doces, açúcar e arroz, 
automaticamente estaremos 
comendo mais alimentos com 
alta densidade nutricional.

Nutrientes que são muito 
importantes quando buscamos 
mais saúde e qualidade de vida.

Menor taxa de Desistência
Tendo em vista o fato de 

que a dieta Low Carb reduz a 
fome e permite que se coma os 
alimentos permitidos até a sa-
ciedade, é natural que ela tenha 
maior taxa de adesão do que 
outras intervenções.

E foi exatamente isso que 
uma revisão de 19 estudos, to-
dos com alto valor de evidência 
científica, provou.

Nos estudos, a taxa de ade-
são dos participantes a dieta 
Low Carb foi maior ou igual a 
taxa de adesão a dietas com 
restrições de gorduras e calo-
rias.

O que mostra que, além de 
tudo, a dieta Low Carb é mais 
sustentável no longo prazo.

Dieta Low Carb e Dieta Ce-
togênica: Qual a diferença?

Nenhuma!
Exatamente, não existe ne-

nhuma diferença entre a dieta 
Low Carb e a dieta cetogênica.

Porque a dieta cetogênica 
é um tipo de dieta Low Carb.

Como vimos acima, para um 
estilo de alimentação ser consi-
derado “Low Carb”, ele deve fi-
car pelo menos abaixo dos 150 
g de carboidratos por dia.

Sendo assim, uma dieta ce-
togênica, com até 20 g ou 30 g 
de carboidratos por dia, estará 
dentro desta margem, o que 
torna ela um tipo de dieta Low 
Carb.

Com o tempo, essa restrição 
brusca de carboidratos levará o 
fígado a produzir corpos cetô-
nicos a partir de ácidos graxos, 
chegando a um estado meta-
bólico chamado de cetose.

de alimentos que causam a ele-
vação da glicose no sangue, os 
carboidratos.

E é exatamente a eficácia 
deste mecanismo que muitos 
estudos com alto valor de evi-
dência científica já provaram.

Saciedade
Conforme já citado no item 

anterior, uma alimentação que 
estimula menos a produção de 
insulina trará automaticamen-
te mais saciedade.

Uma vez que a insulina em 
excesso é responsável por im-
pedir a oxidação de gorduras, 
que seriam usadas como ener-
gia.

Isso leva a fraqueza, fome e 
vontade por mais carboidratos, 
levando a um ciclo vicioso.

Tal ciclo acontece ainda 
mais fortemente quando co-
memos carboidratos refinados 
e de altíssimo índice glicêmico: 
comer doces normalmente leva 
a ter mais vontade de doces.

Além disso, fibras, proteínas 
e gorduras têm a digestão mais 
lenta do que os carboidratos.

É só parar e pensar no que 
traz saciedade por mais tempo: 
duas fatias de pão ou um filé?

Pode parecer que não, mas 
ambos possuem quantidades 
bem próximas de calorias, cerca 
de 160 kcal.

Mas o filé é visto quase 
como uma refeição completa – 
enquanto as fatias de pão não 
saciam nem por alguns minu-
tos…

A partir daí podemos ver 
que uma alimentação pobre em 
carboidratos levará a um défi-
cit calórico natural.

Basta seguir a fome e comer 
até a saciedade para estar na-
turalmente ingerindo menos 
calorias.

Existe também a questão 
nutricional.

Ao retirar da dieta alimentos 
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Em comemoração a nova edição dos Jogos Sedentários, ao invés de palavras cruzadas, essa edi-
ção do jornal contará com um novo conceito:

Monte o seu ranque pessoal de melhores modalidades de todos os tempos do JoSe, desde o 
nível S até o nível F.

Então, compare a sua Tier List com a de seus amigos e explique para eles por que eles estão 
errados!

Todas as modalidades do JoSe, incluindo as novas, as clássicas e as aposentadas:

1. Batalha naval
2. Cara-a-cara
3. Coup
4. FIFA
5. Flip
6. Guitar Hero
7. Jenga
8. Mario Kart
9. Operando
10. Ping Pong

11. Pula pirata
12. Sinuca
13. Smash Bros
14. Song shpt
15. Stop
16. Telma
17. Truco
18. Twister
19. UNO

11
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Respostas:
Pista 1: Sob a lixeira em frente ao toldo azul do lado da entrada do IAG.
Pista 2: buraco na parede do amor USP.

Pista 2: Neste ninho de amor um buraco na cidade se abriu.

Pista 1: Antes de encontrar o emblema, Jill tocou para a Cere uma musica na mansão:

Retomando as pistas da edição passada... mas como prometido - agora com respostas:

Caça ao Rêgo

Esta sexta-feira (31/05) 
volta ao CMR o maior even-
to além-tejano do semestre: 
os Jogos Sedentários do CMR. 
Organizado pelos nossos ex-
celentíssimos bixos e bixetes, 
teremos churrasco a tarde in-
teira, modalidades clássicas e 
algumas modalidades inéditas: 
Telma, UNO, Stop e o destaque 
dessa edição, Smash Bros Ulti-
mate! O trono de Kiwi e Rehem 
está em jogo novamente, quem 
pode ser a próxima dupla cam-
peã da Sinuca a ter seu nome 
gravado na história do JoSe? 
Quantas peças serão retiradas 
da final da Jenga?

 Confira os detalhes do evento na página do CMR no Facebook e já se inscreva online 

Imagem de divulgação do evento                
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Salarymans brasileiros?
No Japão, há a cultura de 

longas jornadas de trabalho 
desde o fim da segunda guer-
ra mundial, quando foi incen-
tivado a recompensa por lon-
gas jornadas de trabalho para 
recuperar a economia, fragili-
zada pelo período. Entretanto, 
jornadas de 60 horas semanais, 
chegando em alguns casos a 80 
horas na semana, ainda é algo 
normal no país e os conheci-
dos como salaryman são bem 
conhecidos por isso, homens 
que fazem longas jornadas de 
trabalho e vivem uma vida insa-
lubre e com muito estresse diá-
rio, principalmente trabalhando 
todo esse período em grandes 
corporações japonesas.

Dormindo nas ruas para 
poupar tempo, os salarymans 
acabam ficando tão cansados 
que acabam dormindo onde 
encostam, seja em escadas, 
pontos de ônibus e outros lo-
cais e agora, o japão enfrenta 
um grande problema com sui-
cídios e morte devido ao exces-
so de trabalho, como mostrado 

pelo jornal japonês The Asahi 
Shimbun em uma matéria pu-
blicada em julho de 2018.

O Brasil, hoje enfrentando 
ainda uma forte crise de de-
semprego, com um índice de 
12,7% no primeiro trimestre, 
encerrado em março, de 2019 
e atingindo portanto 13,4 mi-
lhões de brasileiros segundo 
dados do IBGE, indicando uma 
lenta recuperação da econo-
mia e atraindo esses desem-
pregados, principalmente jo-
vens, para o trabalho informal 
em aplicativos de corrida, para 
aqueles com carro, e entrega, 
sendo feito até de bicicleta.

Segundo matéria publicada 
pelo site BBC, os aplicativos de 
serviços como Uber, Uber Eats, 
iFood, 99 e Rappi são os princi-
pais que atraem os desempre-
gados e pessoas com dificul-
dades de se inserir no mercado 
de trabalho, start ups estas que 
vem crescendo mensalmente 
com rapidez conforme aumen-
tam a demanda de seus servi-
ços.

Apesar da facilidade gera-
da por esses aplicativos, esses 
trabalhadores não tem um lo-
cal fixo para estacionar e fazer 
pausas durante o dia e cada ca-
tegoria dos entregadores têm 
diferentes rendas, sendo os en-
tregadores de moto chegando 
a receber até o dobro da renda 
dos ciclistas e se desgastando 
bem menos durante o trabalho, 
gerando também uma concor-
rência entre esses dois tipos. 
Além disso, vemos uma clara 
falta dos direitos trabalhistas da 
CLT, como seguro-desempre-
go, fundo de garantia e férias 
remuneradas devido a informa-
lidade do trabalho.

Esses entregadores chegam 
a trabalhar até mais de 12 ho-
ras por dia, chegando as 60 ho-
ras semanais dos funcionários 
de baixo escalão das empresas 
japonesas, os salarymans, com 
várias dificuldades enfrentadas 
diariamente e a incerteza de 
conseguirem se manter na ati-
va mesmo com os incentivos 
financeiros dados pelos aplica-
tivos citados e com a diferença 
da flexibilidade de horários dis-
ponibilizada pelos aplicativos.

O problema maior vem 
com os entregadores ciclistas, 
que além das longas jornadas, 
precisam despender muito es-
forço físico para se manter na 
ativa e encararem as entregas, 
visto que para receberem esses 
bônus, precisam aceitar quais-
quer corridas que aparecem, in-
dependente da distância, che-
gando a fazer 80 km por dia e "Zumbis de tanto sono"
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roubos, furtos e outros crimes. 
Será que esse é um modelo 

que queremos seguir? Será que 
os trabalhadores vão conseguir 
manter essas rotinas por muito 
tempo sem alterações clara-
mente necessárias?

Eduardo Marsola
Engenharia de Minas

Isso faz com que muitos esco-
lham só ir para casa se lavar, co-
mer algo, cochilar e acabar não 
mantendo tanta relação com os 
familiares, até por considera-
rem que o tempo despendido 
nessa ida e volta não valha o 
esforço. Muitos desses entre-
gadores são moradores de áre-
as periféricas da cidade e nessa 
rotina de dormirem na rua para 
trabalhar no dia seguinte nes-
sas jornadas longas não per-
mitem que tenham a certeza 
de segurança, ficando sujeito a 

dormindo nos postos de com-
bustíveis, carregando o celular 
e já aguardando para o próxi-
mo dia de trabalho.

A liberdade fornecida por 
esses aplicativos aos trabalha-
dores é bem relativa, visto que 
se eles precisarem dessa ren-
da não como um complemen-
tar mas sim como uma fonte 
principal, precisam fazer essas 
jornadas de trabalho extremas. 
Realmente os aplicativos levam 
o lema “o seu salário vai do seu 
esforço e da sua dedicação”. 

"Ferida"

Diário dos Sonhos do Pestana

09 de Setembro de 2017 
(Sábado).

 Notas: eu tinha assistido 
Kizumonogatari I, II e III no dia 
anterior, filmes com bastante 
violência gráfica.

 Ao longo de sonho eu 
vivi um dia normal e cotidiano, 
acordando cedo, indo para a 
escola, etc. Nada fugia do pa-
drão senão por um detalhe: um 
grande pedaço do meu braço 
estava faltando.

 Entre o meu cotovelo di-
reito e o ombro havia algo que 
era subestimado pela palavra 
“ferida”. Um buraco profundo 
no braço exibia vasos, múscu-
los e chegava a expor o osso. 
Um seção do próprio osso es-
tava faltando, inclusive. Apesar 
dessa fatalidade, o meu braço 
funcionava perfeitamente, e eu 

não sentia nenhuma dor ou in-
cômodo, salve uma coceira fan-
tasma ocasional.

 Através do meu dia e de 
todos os lugares onde fui (esco-
la, ônibus, pré-vestibular) nin-
guém mencionou sequer uma 
palavra dessa situação, apesar 
de ser gritantemente visível e 
muito gráfica. Ninguém recla-
mou do sangue que eu derra-
mava no chão nem perguntava 
se eu estava bem. Não era claro 
se as elas apenas ignoravam o 
meu braço ou se realmente não 
viam o problema. Eu mesmo 
comecei a duvidar se tinha um 
problema.

 Toda vez que eu sentia 
uma coceira no meu braço, eu 
erguia a mão esquerda para co-
çá-lo, mas parava ao perceber 
que não havia pele para ser co-
çada. Eu pensava “será que isso 

é um problema? Está bem feio”. 
Eu hesitava em tocar no bura-
co ou nos músculos expostos e 
decidia, invariavelmente, conti-
nuar ignorando a situação, sob 
a justificativa de que ignorar 
havia funcionado bem até ago-
ra, então deveria continuar fun-
cionando. Não havia causado 
nenhum problema até agora, e 
continuaria assim.

 Eu tinha a sensação de 
que, se começasse a me pre-
ocupar, a situação de repen-
te começaria a se tornar um 
grande problema. Enquanto 
eu seguisse em frente sem me 
preocupar, tudo ficaria bem. 
Eventualmente eu acordei 
quando percebi que tudo isso 
era completamente absurdo.

André Queiroz Rosin
Engenharia de Materiais/

Metalúrgica
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FAQ Oliva Oliveira
Dessa vez o FAQ Oliva Oliveira traz assuntos polêmicos, com aproximação 

do JoSe e fim de Game of Thrones! A vós seres do Rêgo, pergunto:

1 -  Qual modalida-
de ainda precisa ser 
adicionada ao JoSe?

• Benito: Ficar nos departa-
mentos depois das 23hrs.

• Kiwi: Futebol de botão.
• Kadota: Gartic.
• Fê Ramalli: Bulletball.
• Bardá: Minecraft.
• Fanta: Ultimate trocadilho 

champiomship.
• Dinei: Karaoke.
• Fernando Garcia: Cuspe a 

distância.
• Caio: Arremesso de bituca 

de cigarro.
• Felipe Garcia: Brawl Stars.
• Capiau: Corrida de dinos-

sauro do Chrome.
• Alan: Obviamente Yu-Gi-

-Oh!
• Champs: Lolzinho.

2 - Quem serão os 
novos campeões da 
sinuca?

• Kadota: Benito e sua saco-
chila.

• Fê Ramalli: Não vai ser o 
Kiwi

• Benito: O hobgoblin e o 
bullywug rsrs.

• Kiwi: Serão novos? Ou tal-
vez velhos?

• Caio: Kiwi e Dinei, vao ser 
os unicos bi e vao me dar o prê-
mio, pra eu ficar alegre quando 
eu chegar muito tarde das mi-
nhas obrigações profissionais e 
eu to bem triste que nao pode-
rei curtir esse dia impar do meu 
CA.

• Bardá: Levando em conta 
que quem ganha, leva uma José 
Cuervo, nem quem ganhar, 
nem quem perder vai ganhar, 
vai todo mundo perder.

• Capiau: Qualquer pessoa 
que não seja o kiwi (pq ele é 
fraco demais).

• Alan: Eu e a Sara vamos 
ajudar a bordar essa estrela 
(não disse como).

• Champs: The Viper and the 
Mountain (obs: eu e o Paulo).

• Nassif: A dupla mecatrô-
nica

3 - Como deveria 
ter terminado Game 
of Thrones?

• Kadota: Esse final tá suave, 
as pessoas reclamam demais.

• Benito: Deveria ter acaba-
do com o gerson de social ma-
tando um dragão.

• Kiwi: Do mesmo jeito dos 
livros.

• Fê Ramalli: Gerson mata o 
Jon Snow e vira rei.

• Bardá: Não devia ter aca-
bado, depois do 1º da oitava 
devia ter sido cancelado.

• Caio: Acho que ela não de-
via ter acontecido.

• Capiau: O homem formiga 
devia ter entrado no c* do dra-
gão e ficado gigantesco.

• Alan: Com uma cena pós 
créditos anunciando o retorno 
de Paulo Baier ao futebol pro-
fissional.

• Nassif: Daenerys e cersei 
matam Jon e Jaime e ficam jun-
tas, legalizando o feminismo.

André Rosin
Engenharia de Materiais/ 

Metalúrgica

Sherida Figueiredo
Engenharia de Minas
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