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Editorial 
 

O Jornal do Bixo se constitui numa tradição iteana que perdura por mais de 13 anos, enquanto a carteação 

precede essa de muito tempo. Sua função é de sobretudo documentar pessoas, enquanto bixos, e momentos 

marcantes vividos entre elas, sendo o evento que a tudo engloba o ano de seu ingresso neste Instituto Tecnológico 

de Aeronáutica, marcado por eventos também tradicionais da vivência iteana: recepção, CPOR, churrascos e, 

sobretudo, pembices dignas somente deste ser único chamado bixo.  

Talvez seja adequado descrever a anatomia desse raro espécime: cabelo raspado que o confere aparência 

adequada aos baixos padrões sanitários a ele impostos, olheiras causadas por rotinas de sono pouco saudáveis, 

pontuadas por inúmeros viradões, protuberância abdominal em formação devido à descoberta da cevada e da 

lasanha congelada, e sobretudo, a ausência de um sensor de dignidade. 

Um Jornal, na execução de sua atividade fim, deve capturar o espirito daquilo e daqueles os quais 

documenta, que é, principalmente, cômico. Este, em particular, documenta uma turma espetacular, magnânima, e, 

para não fugir do macaco, gloriosa. Ingressamos em uma época conturbada, mudança de reitor, de diretor do CTA, 

até de Presidente da República de forma controversa, mas esperamos que não haja nossa mudança do H8. 

Enfrentamos o HTS, provas de MAT 12 e 27 e tantos outros desafios particulares à cada um para chegarmos onde 

estamos, e sobreviveremos ainda a tantos até a conquista do almejado diploma. 

Como já foi dito, um Jornal documenta pessoas e acontecimentos, e à esta turma não faltaram momentos 

nem personagens memoráveis. Começando pelo churrasco de recepção, marcado pelas proezas ébrias de Gohan, 

passando pelos dias em que rodávamos o Feijão ao som do trompete, em que treinávamos a “zipar padrão” mesmo 

depois de extensos bostejos, embora talvez nenhum chegue tão perto do título de tortura pós-moderna quanto o 

da Maromba. Nos tempos de HTS, enquanto uns passavam a noite cantando no corredor e outros a sonhar com o 

fim daquele sofrimento, aprendemos habilidades valiosas, não à vida militar per se, mas certamente para as 

vindouras oitavas semanas: aproveitar qualquer momento para a desejada tora. Palestras do CPOR, tempo de 

alimentação no rancho, e até os deslocamentos matutinos não eram desperdiçados.  

Ao tomarmos banho de mangueira após o esperado fim dos tempos de HTS, mal sabíamos nós, embora 

tivéssemos sido avisados, que o mais difícil ainda estava por vir. O respeito, para não dizer medo, para com o ITA, 

aprender a conciliar as iniciativas com a faculdade foram coisas que demoraram para alguns. A distância da família 

começava a pesar, mas tornava-se mais leve ao lembrarmos que aqui estávamos criando uma nova. Memórias 

coletivas como o churrasco dos 20 dias e o Infinitos permanecerão conosco para sempre. Outras mais particulares 

como o “Melas do Primeiro R”, destinado ao vitorioso menino Grilo que acabava de conquistar sua primeira nota 

acima da média, apesar de que apenas no 2° bimestre, os nossos jogos na Ganther, viradões das iniciativas, saidões 

com os conterrâneos e tantas outras situações que vivenciamos individualmente, outras centenas que ainda hão de 

vir e até mesmo a simples rotina de H8 certamente também nos acompanharão até a Cova. 

Talvez até mais do que os acontecimentos, as pessoas que compõem esta turma certamente serão 

inesquecíveis. Um indígena que, embora representante de turma, jamais foi visto por alguns professores. Um casal 

que juntos agrupam 4h de sono ao dia. A formação de pares indistinguíveis entre si, sejam por serem gêmeos de 

nascença ou por compartilharem de mesma orientalidade. Cariocas narcolépticos, cidadãos carentes de pescoço, 

seres com a desagradável capacidade de aspirar a luz de nossos corações ou com a controversa habilidade de 

arrebentar faces, ébrios de façanhas mitológicas, ventiladores que fazem ruídos curiosos, rapazes que embora 

tenham aqui ingressado na mais tenra idade se assemelham a pequenos idosos, pessoas de sanidade duvidosa 

também não nos faltam. Alguns ainda diriam que alguns dos editores desta publicação tenham características 

marcantes, como um fabuloso talento para a imitação ou a propensão para invadir quartos alheios mesmo que 

dormindo. Personagens para fazer inveja a qualquer série norte-americana. 

Mesmo que tudo isso venha certamente a alegrar as nossas futuras mentes senis, ou assombrar alguns 

diriam, na forma de cristalina lembrança, nosso papel é documentar. Assim, sem mais delongas, apresento o Jornal 

do Bixo da Turma 20. 

Recrutinha 
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Conhecendo a T-20... 

 
 

H8 - A 
 

Apt 101 
A – Rafa: Diminutivo do nome conquistado a 

tapas com veterana da 18. 

B – Lívia: Pembisse da 19 em encontrar um bom 

nome de bixo. 

 

Apt 103 
A – Lilo: Semelhança com a personagem da 

Disney. 

B – Pepea / Wayne: Apelido de família / 

Semelhança com sobrenome -  habilidades 

marciais similares com seu parente distante dos 

quadrinhos. 

F – Iracema: Aparência indígena e origem 

nordestina lhe concederam o nome da virgem 

dos lábios de mel. 

 

Apt 104 
E – Mapinha: Anda sempre com o mapa para os 

nossos corações. 

F – Pocahontas / Laíssa: Se assemelha a 

personagem da Disney / originalmente Raíssa, 

mas suas notas dizem o contrário. 

 

Apt 105 
A – Ulli: Nome de cartório, por incrível que 

pareça. 

B – Gê: Abreviação de seu nome de cartório. 

C – MaiRRara: Pronúncia correta/pretendida de 

seu nome. 

D – Ju: Abreviação de seu nome de cartório. 

E – Rhosane: Nome melhor pronunciado com 

meiguice daquela a qual descreve. 

F – Bell: Abreviação de seu nome de cartório. 

 

Apt 106  
F – Pimentinha: Semelhança com o sobrenome e 

o temperamento. 

 

Apt 112  
D – Orlando: Desde pequeno sonha em mudar-

se para a cidade estadunidense em busca de 

diversão sem fim nos parques encantados. 

 

Apt 116 
D – Digdin: Sou foda, na cama te esculacho... e 

por aí vai / homófono ao sobrenome. 

 

Apt 124 
E – 11 Anos: Biografia bastante similar a seu pai 

da 19, 10 anos, sendo entretanto, 

consideravelmente mais alto que o mesmo.   

F – Toddy: Amigo (?) do Nescau. 

 

Apt 125 
A – Brocador: Homenagem ao mito do futebol 

baiano. 

D – Mulan: Defende a soberania brasileira, tal 

qual a guerreira chinesa defende a de seu 

império / semelhança gráfica com o sobrenome. 
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Apt 128 
B – Madruberg: Nasceu da polimerização entre o 

Madruga e o Berg da 19. 

 

Apt 135 
D – Horse: Devido à sua falta de habilidade 

fonética, pronuncia as palavras de maneira 

similar ao protagonista do romance o Enigma de 

Kaspar Hauser (Rawr Rawr). 

 

H8 - B 
 

Apt 214 
B – Precioso: Devido à incrível semelhança com 

seu pai, também oriundo das matas paraenses, 

Smeagol da 18, recebeu o nome da paixão do 

personagem de J.R.R. Tolkien.  

D – Baiacu: Devido à projeção de seus globos 

oculares, sua fisionomia remete ao peixe das 

águas salgadas.  

 

Apt 216  
E - Cortez: Pembisse da 19 em encontrar um 

nome de bixo. 

F – Interessado: O bixo se mostrou interessado 

ao saber que o apelido do Cabeça, da 19, se 

referia a algo protuberante no corpo dele. 

 

Apt 218  
A – Henriquéh: Também por utilizar-se com 

frequência da expressão carioca Coé, recebeu 

nome análogo ao de seu irmão, Felipeh (nome de 

cartório) da 17. 

 

Apt 226  
C - Lobianco / Stifler: Nome de guerra / Devido à 

semelhança com o ídolo da série American Pie. 

D - Aquino / Gianequino: Nome de guerra / 

Aparência de galã assim como a do ator de 

novelas da Globo. 

 

Apt 228  
A – Mad Dog: Por causa de sua maneira pouco 

amigável de rachar, e por sua não tão completa 

sanidade recebeu o nome. 

B – Bixão/Camarão: Safo na vida / chegou 

durante à recepção com a face de cor similar à 

do crustáceo. 

 

H8 - C 
 

Apt 302  
A – Megatchola: Porte megazórdico, mas só o 

porte. 

B – Leo: Nome de cartório é esse, por incrível que 

pareça. 

C – Bizarro: Característica definidora do seu ser 

que como fruto do acaso consta também em seu 

nome. 

D – V8: Seus fortes ruídos noturnos trazem à 

memória os motores mais potentes. 

E – Ribeirão: Relembra a cidade natal do bixo. 

F – Esquiador: Seu hobby é esquiar 

majestosamente pelos famosos Alpes Suíços, 

país em que já mantém suas atividades bancárias 

/ semelhança gráfica com o sobrenome. 

 

Apt 303  
A – Doria: Pembisse da 19 em encontrar um 

nome de bixo. 

B – Yu Hao: Seu nome dispensa apelidos. 

C – Almôndega/Batata: Decepcionou-se com as 

almôndegas do Rancho / quando criança, tinha o 

aspecto roliço desse alimento. 

D – Da 20: Curiosamente, seu nome não é 

Leonardo.  
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E – Prost: Na época de colégio, era conhecido por 

se prostituir pelas suas crushs. 

F – Tarado: Seu rosto já explica o apelido. 

 

Apt 304  
A – Dadinho: Assim como Dado, da 19, seu nome 

de cartório é Breno. 

B – Assis: Seu sonho quando pequeno era tornar-

se monge da ordem Franciscana / nome de 

cartório. 

C – Fraldinha: Ingressou no ITA com apenas 15 

anos, e em situação de correlação, assemelha-se 

à uma curiosa combinação de criança e idoso. 

D – Frodo: Nos idos do cursinho, era 

frequentemente visto na companhia do 

veterano Smeagol da 18.  

E – Michael: Semelhança com a versão não 

bizarra do astro Michael Jackson.  

F – Mathieu: Semelhança com o craque do 

Barcelona. 

 

Apt 305  
A – Megafone: Na época da recepção, sua função 

social era facilitar a comunicação com os colegas 

mais tímidos. 

B – Truco: Campeão mineiro júnior do esporte. 

C – Al. Borher: PRIMEIRO ESQUADRÃO!!! 

D – Top Gun: Já ocupou o posto de cadete 

aviador. 

F – Felipe Neto: Grande semelhança com o 

youtuber. 

 

Apt 306   
A – Cristo: Incrível semelhança com o Jesus, da 

19. 

B – Toshio: Nome de batism... Ops, não. 

C – Stephen: Semelhante ao famoso físico 

Stephen Hawking, tanto fisicamente quanto 

cognitivamente. 

D – Shark: Mesmo antes de chegar ao H8, 

marcou seu lugar na turma ao enviar dezenas de 

áudios ébrios nos quais relatava suas aventuras 

com o drink Blue Shark e algumas pessoas de 

gênero duvidoso.  

E – Chico Trompetista: Auxiliava a turma a rodar 

o feijão com suas habilidades musicais. 

F – Chico Dotinha: GGWP eazy peezy lemon 

squeezy.  

 

Apt 307  
A – Tutti: Frutti.  

B – Satisfeito: Rapaz imperturbável pelos 

problemas da vida, grande sábio dos tempos 

modernos. 

C – Don: Grande sedutor das novinhas, e tem em 

sua identidade o nome Juan.  

D – Hela: hela hela ê ê ê under my umbrella... 

E – Manjula: Morava com o Apu da 19.  

F – Imperial/Dementador: Nome de 

cartório/Possui a desagradável habilidade de 

sugar a vida, esperança e felicidade de todos à 

sua volta.  

 

Apt 308  
A – Tucu: Sua saliente beiçada o torna 

semelhante ao peixe das águas doces. 

B – Jucás: Natural da cidade do interior do Ceará. 

C – Bruxo: Apesar de ter sido convidado para 

Hogwarts, escola de segunda categoria, tomou a 

sensata decisão de vir para o ITA mesmo.  

D – JN / Gênio: “Ele foi aprovado no Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Um gênio” – 

JORNAL NACIONAL, Repórter do. 

E – Grilo: Possui o porte físico do altivo e 

grandioso inseto. Ah, e se fode grilo. 

F – Mogli: O menino Lobo.  

 

Apt 309  
A – Provisório: Ainda pendente. 

B – Yoshi: Seu sobrenome é Yoshida. 

C - Skeiro: Nasceu da polimerização entre o Skol 

e o Drogueiro. 

D – Barretão: Seu hobby é vaquejar na cidade de 

Barretos. 
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E – Coutsiers: Sobrenome registrado nos 

cartórios de nossa nação. 

F – Tom: Similar ao Brad, da 17 

 

Apt 310  
A – Pedro: Já que, na 19, o Pedro se tornou Peter, 

na 20 o contrário deveria acontecer. 

C – Wiggle: Seu nome é homófono. 

D - Moita: Até hoje seu sargenteante desconhece 

sua existência.  

E – Recrutinha: Ingressou no cursinho no meio 

do ano, tendo sido, portanto, recrutado.  

F – Zord: Dimensões semelhantes à máquina de 

destruição dos Power Rangers.  

 

Apt 311  
A – Di Maria: Semelhante em habilidade e 

fisicamente ao futebolista argentino.  

B - Akuma: Semelhante ao Honda do Street 

Fighter, mas que seus incompetentes veteranos 

confundiram com o Akuma. 

C – Chicken: Semelhante ao Galinho Chicken 

Little.  

D – Ruy: Nome atribuído por professor de 

cursinho que não lembrava o nome de seus 

alunos.  

E – Stalker: Durante a recepção utilizou de seu 

status como bixo para aproximar-se de uma 

veterana famosa.  

F – Oscar: Nome de batism... Ops, não. 

 

Apt 312  
A – Joelho: Seu semblante facial assemelha-se à 

cartilagem ressecada que recobre a maior 

articulação do corpo humano. 

B - Recruta: Após 3 anos de AFA, esse célebre 

devasso abandonou o curso por razões que 

permanecem um mistério.  

C – Surpresa: Única expressão do rapaz que as 

lentes conseguem capturar.  

D – Piadista: Esse audaz garoto resolveu contar 

uma piada durante a recepção. Além disso, no 

subconsciente de seus nomeadores, estava o 

fato de ter ampla semelhança com o Zacarias dos 

trapalhões.  

E – Dono: Porco capitalista, é proprietário de 

tudo que seus olhos podem enxergar, e mesmo 

assim mantém vida humilde por perdê-las 

sistematicamente.  

F – Guru: Nickname de DOTA costumava ser 

Guru das Lágrimas. 

 

Apt 315  
A – Tigrão: Assemelha-se ao tigrão do desenho 

Ursinho Pooh quando tem a plenitude de seus 

pelos. Além disso, é um exímio dançarino 

encerolador.   

B – Pig: Parece um porquinho. 

C -  Fidel: Nome de cartório/ Comunista desde 

pequenino. 

D – Siq: Pobre garoto, é doente no fundo de sua 

alma.  

E – Liberal: (Em) Nome (da turma) de cartório.  

F – Thiago: Outra pembisse da 19 em encontrar 

um nome de bixo. 

 

Apt 316  
A - Ping: Gêmeo do Pong 

B – Pong: Gêmeo do Ping.  

C – Gringo: Tem um certo ar ariano intrínseco.  

D – Pirrola: Em razão de seu microscópico órgão 

genital. 

E – Mendes / Homem-Aranha: Enquanto seminu, 

só com a camisa, mostrou grande curiosidade no 

personagem da Marvel.  

F – Matrix: Semelhante ao Neo, especialmente 

quando faz uso de sua emblemática jaqueta de 

couro. 

 

Apt 317  
C – Mocozinho: Herdado do seu veterano da 19, 

também paraense, Mocó. 
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D – Banner: A cada aprovação desse prodígio no 

vestibular, seus pais faziam um banner para 

comemorar. 

E – Quem: ? 

F – Zana: Como seu irmão da menos agraciada 

turma 19 se chama Dilma, nada melhor que 

tomar o nome da irmã da nossa ex-presidente 

para si.  

 

Apt 323  
A – Ventilador: Durante a recepção, esse 

prestativo rapaz tomou para si a tarefa de 

refrescar sua turma com o auxílio de um 

ventilador.  

B – Gohan: Além de se chamar Yohan, para 

auxiliar na coerência o rapaz torna-se um super-

sayajin em seus momentos ébrios.  

C - PR: Sendo a cascavel que é, n 

D – Bauru/Cagão de Bauru:  Originário da cidade 

de Bauru / em seu primeiro X40, apesar de a 

princípio ter se recusado a ir para atender ao 

chamado da natureza, foi mesmo assim. No 

trajeto de volta, informou ao querido veterano 

sua situação, este muito prestativo lhe entregou 

um papel higiénico e lá o deixou para satisfazer 

suas necessidades. 

 

Apt 324  
A – Senta: Semelhante ao seu sobrenome, mas 

ele prefere assim. 

B – Dodô / Lord Voldemort: Apelido carinhoso 

para Douwe / Semelhante ao lorde das trevas 

quando não tem a plenitude de seus pelos. 

C – Mato Grosso: Originário de Mato Grosso, do 

sul. 

D - Peixe: Quando o sargento Marcelo lhe 

bofeteou, o bixo se debateu como um peixe fora 

d´água. 

E – Alemão: Apesar de ser originário da cidade 

mais negra fora da África, é de notável etnia 

ariana. 

F – Cauby: Semelhante ao obscuro cantor Cauby 

Peixoto. 

 

Apt 326  
B – Frentista: Durante a recepção fez uma infeliz 

piada sobre postos de combustível. 

D – Ana Maria: Conhecido por ficar em seu 

apartamento durante as manhãs para fazer 

deliciosos almoços. 

 

Apt 327  
A - Sid: Nome bastante original, pois é 

semelhante ao personagem Sid da Era do Gelo. 

B – Hambúrguer: Apesar de não parecer, faz 

todas as refeições no McDonalds do CenterVale. 

C - Chin: Seu nome dispensa apelidos. 

D – VestSeller: Semelhante ao vendedor de 

livros, proprietário da editora em questão. 

E – Psicopata: Apesar de ser simpático, e parecer 

não ter tendências homicidas, seus colegas de 

cursinho diziam que aparentava ser um. 

F – Mímico: Como tem uma grande tendência a 

esquecer das palavras, sua principal forma de 

comunicação é a mímica. 

 

Apt 329  
A – Gulyáshhhh: Forma carioca de pronunciar 

seu sobrenome. 

B – Leônidas: Certa vez, brincando, empurrou um 

coleguinha do segundo andar, de forma 

semelhante à emblemática cena do filme 300. 

C – SZ: Em seu documento constam os 

sobrenomes Sousa e Souza. 

D – Portiolli / DS: Semelhança com o 

apresentador de TV / ávido frequentador do 

estabelecimento de saúde durante os tempos de 

HTS. 

F – Criminoso: Possui ficha na polícia. 

 

Apt 330  
A – Baquit / Melennon: Nome curioso com o qual 

chama seus colegas, que acabou tendo agregado 

a si / Herdado de seu irmão veterano, Melelvis. 
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B – Nariz: O seu é visível a quilômetros de 

distância. 

C – Leproso / Loli – Característica definidora do 

seu ser / apelido de escola. 

D – Arraes -  Sobrenome que consta nos cartórios 

de nossa noção. 

E – Wendell Lira – Planeja deixar o ITA para 

tornar-se jogador profissional de FIFA, assim 

como o proprietário original de seu álter ego. 

F – Celebi – Era um mestre Pokémon muito antes 

de isso ser legal. 

 

 

 

 

Aqueles que se distanciaram logo... 

Estilo: Você tem seu estilo, a Renner tem todos 

Picolo: Esse é o sobrenome real dele, 

incrivelmente. 

Lopes: Sobrenome que consta nos cartórios de 

nossa noção. 

 

E aqueles que não moram no famigerado H8: 

Helder: Nome de guerra. 

Moreno: Nome de guerra. 

Erlano: Nome de guerra. 

Cavalcanti / Cavalcâncer: É um nome que 

combina mais com seu estilo de vida. 

Johnnie / B. Goode: Go, go, go, Johnnie go, go… 

Fábio: Nome de guerra.

 

 
 O H8 é conhecido por habitar criaturas peculiares, que fazem coisas peculiares. Assim, 
não poderiam deixar de existir tais figuras na Gloriosa Turma 20.  
 

Afoito  
por Provisório 

 
Oi. Tchau. Mala diz: 
– “Não tenho lugar” 
8 dias se foram h8, 
Com o morto queria trocar. 
 
Oi. Tô bem, 
Era aquele "Maus" 
sem cabeça, atrás da cama, 
não pensa, não chama! (SHH!) 
 
"Só quero o último", 
nessa cama de gato 
o rato eu estimo. 
 
8 minutos para a roupa trocar 
Com esse oito são 40 dias, 
sem água para o corte(z) limpar. 
 
Saudade da época sadia, 
em que só de sono sofria, 
o preso sem moradia! 

Oração do Gagá de Véspera                   

por Don 

Gagá nosso que é de véspera 

Abençoado seja o nosso viradão 

Venha a nós o nosso R 

E seja safa a nossa MAT 

Assim na prova como na média 

O macaco nosso de cada dia nos dai hoje 

Perdoai as nossas cagações de pau 

Assim como nós perdoamos o sono perdido 

Não nos deixei cair em segunda época 

Mas livrai-nos do inferninho 

Amém! 
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Noite das baratas  

– por Alemão 
 

Era uma noite de domingo como outra 

qualquer no H8-C, meia noite e os moradores do 324 

se preparavam para o longo dia de segunda feira no 

qual teriam CPOR. E lá estava eu, Alemão, que não 

tomava banho a um bom tempo por conta do frio 

incessante de São José, indo tranquilamente para 

minha ducha. Alguns dias atrás, um buraco havia sido 

feito no azulejo do box do banheiro, e o Peixe havia 

relatado que certo dia duas baratas saíram do 

mesmo, porém mais nenhum morador do 324 havia 

visto algo parecido. E justamente quando eu estava 

entrando no box, ela estava lá, uma barata parada, 

entre dentro e fora do buraco, mal eu imaginava que 

aquilo era o começo de uma longa noite de horrores. 

Peguei o inseticida para matar o ser maligno 

que havia invadido nosso humilde apartamento, após 

o primeiro spray, a barata saiu correndo pelo box, 

pisamos nela para exterminar aquele ser, mas quando 

olhamos para o buraco, outra havia saído, e outra, e 

mais outra, e mais outra... Era um fluxo contínuo de 

baratas vindas daquele buraco, parecia uma invasão 

planejada. Na medida que o spray não funcionava, 

apelamos para uma estratégia de guerra: o fogo. A 

essa altura os moradores do 323, que haviam 

escutado os gritos de desespero já estavam no 324 no 

ajudando a conter a invasão, o inseticida era utilizado 

como lança chamas por um, enquanto outro utilizava 

uma vassoura para esmagar os seres vindos do 

inferno. 

Uma da manhã, após muitas vassouradas e 

muito churrasco de barata, o portal para o submundo 

está com o dobro do tamanho inicial, temos um 

montinho com baratas queimadas, porém 

descobrimos que elas sabem fingir de mortas, de 

tempos em tempos, uma barata do monte 

subitamente começava a correr. Dois moradores do 

327 chegam com álcool para nos ajudar, a essa altura 

não conseguíamos mais conter o fluxo, as baratas 

subiam pelas paredes do box e caíam do outro lado, 

assustando a todos. O interior do buraco estava 

envolto em chamas, mas o fluxo de seres do 

submundo para o 324 era constante. Os moradores 

do 327 se retiraram por um breve instante para 

buscar reforços, e voltaram com carvão. Sim, carvão. 

O churrasco agora estava completo, e nada iria nos 

parar. Arranjamos um ventilador para fazer o carvão 

pegar, a vassoura a essa altura já estava 

completamente desgastada, e todos os combatentes 

estavam muito cansados. Mesmo com todo o esforço, 

aqueles seres não paravam de surgir. 

Duas da manhã, ninguém aguenta mais, 

apenas 3 combatentes sobraram, e eu tomo uma 

decisão difícil. Não iria conseguir conter a invasão 

sozinho, mas posso tentar bloquear o portal 

temporariamente, então peguei um pedaço de 

papelão, coloquei em cima do buraco, e coloquei um 

balde cheio de água em cima. Agora, tudo que me 

restava era colocar um pano na fresta inferior da 

porta do meu quarto, e orar. 

No dia seguinte, não consegui nem ir para a 

aula, a faxineira nos disse que passou um produto que 

espanta, e que não viu mais nenhuma barata. O 

cheiro de fumaça estava em tudo: toalhas, roupas, 

nosso corpo... fomos para o CPOR cheirando a 

fumaça, e quando voltamos, um herói da manutenção 

do H8 tinha tapado o buraco com concreto. 

Hoje, algumas semanas após o ocorrido, essa 

história rende altas risadas sempre que é 

mencionada, o banheiro está do jeito que era antes, 

apenas diferente por uma parte do azulejo que foi 

substituída por concreto, o susto passou. Porém, toda 

vez que eu estou tomando banho, eu olho fixamente 

para o lugar onde era o portal, e por algum motivo, 

sinto uma sensação estranha. Lá no fundo, eu sei que 

elas estão lá, quietinhas, na espreita, esperando 

nosso próximo vacilo para atacar novamente. E eu 

fico por aqui, rezando de coração para que nenhum 

futuro bixo tenha que escrever essa história 

novamente.  
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 Chame-os do que quiser, frases marcantes, memes, quotes ou até pequenas filosofias, mas uma 

coisa é consenso: eles não poderiam faltar na edição do Jornal dessa GLORIOSA turma. Segue aí um 

compilado de pensamentos, pronunciados por alguns dos ícones que marcaram nossa vinte, para se 

eternizarem nesse Jornal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Eita” 

- BAIACU 

“Quem quer melar a aula, levante a mão” 

-ARMANDO, seguido por nenhuma mão. 

Então, o Armando sai da sala 

“E agora, quem quer melar a aula? ” 

- GLÚTEN, seguido por todos. 

“Mâncho, mah eu não sei essa matéria não mah, maxo” 

- DONO, tentando parecer que não é câncer 

“ ” 

- FRENTISTA, respondendo à chamada com 

vibração 

“Professora, é pra calcular a composta de 

T com ela mesma mil vezes? ” 

“Sim” 

“Então acho que preciso de mais uma 

folha” 

- AQUINO, mitando na prova de MAT-27 

“Todo mundo sabe que o corpo humano tem 

dois centros de massa não é mesmo? ” 

“Aluno tira essa cobertura molhada senão vai 

inchar sua cabeça” 

- MARCELO, Sgt. demonstrando seus 

conhecimentos de física, provavelmente 

aprendidos com a Biro 

“Quem tá na chuva é pra se queimar” 

-HEBMULLER, Cel.  

“Eu não gosto quando você faz essas coisas 

Felipe!“ 

- ANA, sobre as perguntas do Bizarro acerca de 

MAT-17 e MAT-27 

“O Bizarro faltou, a sala está em silêncio hoje! “ 

- FERNANDA 

 

“Eu não vou fazer mais chamada, e se o ITA 

reclamar, dou 10 pra todo mundo! 

-BOGOS 

“FISICA. ENSINO DE FÍSICA. MECÂNICA ANALÍTICA” 

-BOGOS, ao dizer o que estava pensando para o 

Facebook 

“Aí eu mandei uma nude minha pra ele” 

-BOGOS, sobre caso em que respondeu à um elogio 

a beleza de sua esposa, candidata à vereadora de 

São Paulo, em uma foto dela no Facebook 

“Mano, errrrhh ” 

- RECRUTINHA, demonstrando sua 

exemplar retórica 

“Não, tranquilo.” 

-CONCLI, seguido do habitual estalar de dedos  
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“É porque eu cago muito” 

-CORTEZ, ao explicar a razão de, mesmo 

fazendo todas suas refeições no Mosca, 

continuar mantendo seus 50 kg 

“Aluno, você já nasceu com isso nos dentes” 

-PQD(PNC), Major 

“Então Major, eu nasci sem dentes senhor” 

- CHIN, Mito 

 

 

“Rawr rawr rawr rawr rawr rawr rawr, rawr rawr?” 

-HORSE, fazendo perguntas na sala de aula 

 

“Olar meur nomer er Bittar” 

-ZORD  

“PBL meu amor” 

“Pessoal, vou avisar mais uma vez, peso é em 

kilos, não newtons” 

- BIRO, B. 

“Uhum... okay. Bravo, bravo! ” 

- BIRO, B. demonstrando sua invejável didática 
“Qual o horário previsto para o início do melas?”  

- MAIRRARA, demonstrando seu profissionalismo 

“Vocês conhecem o termo respectivamente. É um 

termo muito usado na matemática” 

-FERNANDA, durante aula em que a única coisa 

que foi entendida foi o termo “respectivamente” 

“Senhogues, isso é uma falta de desrespeito” 

-QUERZÉ, Ten.  

“Mais tarde vocês vão tomar meu sopão. Todo 

mundo que toma fala que é uma maravilha” 

-FREITAS, Cb. - antes de dar doses pesadas de 

nicotina para a turma 

“Quem não entendeu fale agora ... ou fale mais tarde” 

-MOKARZEL, evidenciando sua mãezisse. 

“Amanhã tem prova, não posso tirar dúvidas” 

- ARMANDO, evidenciando sua não-mãezisse 

 

“Ah eu desisto, depois vocês terminam em casa” 

“DERIVÁR??!!!!!” 

-AUGUSTO, L. 

“Olha pessoal, uma mão na bichinha e a outra 

engraxando o boot” 

-FÁBIO, Sgt. 

“Egoísmo é o novo Velho do Restelo?” 

-PROVISÓRIO, lançando suas tradicionais cartas no 

grupo do ITA 

“Cortes, calos, beep-beep (tum! -paa) carro, caído” 

-PROVISÓRIO, sobre o final do CPOR 

“Você prefere o Capitão América ou o Homem 

Aranha?” 

-MENDES, fazendo uma pergunta indecente a 

um gêmeo inocente 

“O quê?“ 

-VITINHO, sobre as profanidades proferidas por 

Provisório na aula de humanidades 
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“Ei Pig” 

-TIGER, Big 

“Primeiramenti, em nomi da turma” 

-LIBERAL, atrasando o sono dos coleguinhas 

“Tigrão tá na DS” 

- PIG, todas as segundas-feiras 

“Gostoso demais” 

-RENNER, sobre qualquer coisa 

“Rhosane” 

-RHOSANE, e depois, em uníssono, a T3 

”Só questão piroca!!!!!!!!!!” 

-LOBIANCO, sobre provas de MAT 

”Ele tá aqui professor” 

-T3, em referência à Henriquéh durante a 

chamada, que não a responde por motivos óbvios 

“Ouvi resenha?” 

-BELL 

“Ei coisinha” 

-WEYNE, I. 

“Eu sou o Gustavo” 

“Eu sou o Gustavo” 

“E eu sou o Gustavo” 

-GUSTAVOS, em apresentação exaustivamente 

preparada de humanidades 

“Pela coluna da cadência” 

-CHICKEN, em seu memorável dia de 

xerife da Xingu 

“Pede pelo amor de Deus aluno” 

-CÉLIO, Sgt.  na mesma ocasião 

”Pelo amor de Deus gente” 

-CHICKEN, em sequência, aos prantos 

“Não é porque eu não gosto que eu não como” 

-AKUMA, sobre o delicioso kibe do rancho 

“Uai, cê pira? ” 

-GRILO 

“Comprou cobertozim? ” 

-GRILO, Mãe do 

“Cara, nosso código tá quase todo certo... A 

gente só tem que dá um jeito em 4 erros, o 

problema é que um deles é muito grande, 

outro é gigante e um fica repetindo... E os 

quatro estão entre a cadeira e o PC” 

-SUGADO, Gêmeo durante viradão da 

Androids 

"Professor, essa questão é tão trivial que vou chamar uma 

pessoa aleatória pra me ajudar a responder. Tafnes, por onde 

você começaria a resolver essa questão?" 

-ERLANO, ao ser chamado para resolver questão no quadro 

“Ho, bah meu” 

-VENTILA, Porto 

“O que é esse negócio de maior que, 

menor que aí” 

- SHARK, durante um gagá de MAT-27, 

referindo-se ao produto interno  
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Diário de guerra 

por Hela 

Muitos outros fatos já ocorreram 

no 307, mas nenhum foi como esse. Era 

uma noite de terça-feira, sexta semana, 

véspera da prova de MAT-22, até então 

tudo corria normal para o que seria uma 

noite de intenso gagá no 307. Tutti metia 

gagá tranquilamente na sua vaga. O Don 

se preparava para mais viradão. O 

Rodolfinho estava bancando o 

gagazeiro. O Imperial estava sugado. O 

Satisfeito estava satisfeito. E eu 

observava todos os acontecimentos do 

quarto. 

Como já era de costume em 

vésperas de prova o pequeno Omolfo já 

estava começando a ficar atacado, 

efeitos das grandes doses de energético 

que ele toma para ficar ligadão no 

macaco, estranhos a seus hábitos não o 

compreenderiam, mas nós guerreiros do 

307 já o vimos bem pior, pelo menos era 

o que acreditávamos... 

Tudo começou quando o Tutti 

tornou a zoar o nobre Olfo. Foi aí que a 

alteração do Guerreirolfo saiu do limite e 

eles começaram a travar uma batalha 

épica. Eles atiravam tudo que viam pela 

frente, foi copo pra um lado, boot pro 

outro, até um melão esteve na linha de 

mira. 

Depois de bom tempo, eles 

recuaram para as suas trincheiras. Foi 

nesse momento que cheguei no local do 

conflito. Fui recebido de forma hostil pelo 

Satisfeito que tinha acabado de formar 

aliança com Tutti, mas tudo foi resolvido 

logo. Começamos a discutir sobre a 

prova quando fomos surpreendidos por 

uma invasão do Aspolfo. 

Sorte a nossa que o Satisfeito já 

estava preparado e começou a defender 

o território com o seu pacote de pães 

mofados. Sua defesa foi tão forte que o 

Perdedolfo foi obrigado a adotar uma 

inesperada manobra evasiva, mas o 

Satisfeito estava determinado a colocar 

um ponto final nesta guerra. Eles 

adentraram o quarto do Evasolfo e ainda 

na vaga do Imperial o pacote de pão foi 

rompido e seu conteúdo foi espalhado 

por todos os lugares. 

Não preciso nem falar o quanto o 

Imperial ficou sugado "Mas mano, seus 

filha da puta, vieram fazer essas idiotices 

na minha vaga, seus arrombado do 

caralho, doente mental". Aí não tinha 

mais discussão os dois lados entraram 

em paz e depois de muitas risadas 

quando o Don ficou sabendo do 

acontecimento ele disse: "Caraaamba 

mah! Nem participei da História". 

Reza a lenda que ainda hoje, no 

307, é possível ouvir a voz do Imperial 

reclamando de alguma coisa enquanto 

limpa as incontáveis migalhas de pão da 

sua cama.   
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Festa do Peixe  – por Cortez 

 

Quando você pensa em festa surpresa de alguém da sua turma, você imagina a cena: algo 

tipo umas 20 pessoas, juntas num quarto, comendo pizza e bolo (talvez com um pouco de álcool 

no meio, quem sabe? Haha), e nada muito diferente disso. 

Daí, tá chegando perto do aniversário do Peixe, dia 12 de agosto... Quantos convidados 

no grupo do Whats? Uns 40, ou perto disso (uuuuii ele é popular)... e a gente percebe que a festa 

vai ser quase um melas (sem álcool, no caso do Peixe hahaha) no Feijão. 

A Ju tomou a iniciativa e começou a organizar a festa... Ela ia resolver a comida, criou o 

grupo no whats, ia fazer praticamente tudo. E me incubiu uma tarefa aparentemente tranquila. 

O esquema seria muito simples: eu teria que enrolar o Peixe até umas 23h, 23:30 (do dia 

anterior), e aí eu levaria ele ao Feijão, chegando por trás da churrasqueira, para ele ter a surpresa 

(passou pela minha cabeça mil ideias sobre como fazer isso de modo que ele não desconfiasse, 

e nenhuma era razoável). O bom é que tive ajuda de duas pessoinhas carteadas, Coimbra e Gê, 

que propuseram uma carta beeeeeem carta mesmo. Segue a proposta: 

“Porra, hoje no ITA tava aquela Mystery Machine (van do Scooby-Doo), queria ter tirado 

foto com ela. Ow, vamo procurar ela pelo CTA? A gente começa pelos estacionamentos daqui do 

H8 e depois saímos por aí”, disseram eles. 

Por algum motivo, o Peixe caiu nessa (realmente caiu), e de lá saímos para procurar a tal 

Mystery Machine. Afinal, quem não quer uma foto com o carro do Scooby-Doo para postar no 

Snap? Daí conseguimos levar ele para o Feijão por trás, como pediram, houve surpresa e parecia 

o início de uma festa legal. 

Muita comida, refri, álcool, jogamos o Peixe na piscina (afinal, lugar de Peixe é na... como 

já diriam nossos veteranos da 19), e música boa. A festa tava bem legal, afinal ninguém tava tão 

sugado com o ITA, ainda era começo do semestre... Pensamos que todo mundo tava curtindo a 

festa, mas aparentemente nem todos... Calma aí, leitor  

No meio disso tudo, ainda teve gente que tirou tempo para gravar vídeo chamando o 

#teamtora para a festa e postar no grupo do ITA, o que gerou treta (olha só, que novidade) e 

posterior remoção do vídeo do grupo. 

Eis que estávamos de boa, e chega um convidado inesperado: um carro da PA, em pleno 

Feijão. Pelas nossas cabeças passou algo tipo “porra, essa festa tá tão legal que até a PA resolveu 

aparecer, bora melas!!”, sim, claro que passou algo desse tipo. Os militares logo desceram de 

fuzil, pediram para abaixar o som e perguntaram se tinha algum militar na festa. Ora, 

praticamente todo mundo, afinal somos do 1º ano, daí ele perguntou se tinha algum aspirante... 

Bom, se tinha, não se acusou. Resumo da ópera: fim da festa  e sobre quem provavelmente 

não estava tão feliz com a festa, prefiro não citar nomes, leitor, sinto muito desapontá-lo. 

Bom, só sei que, no final de tudo, algumas coisas restam: fizemos um melas sem álcool 

mais legal que outros que tem bastante etílico, ganhamos um convidado especial na nossa festa, 

criamos uma (breve) treta no grupo do ITA, e não achamos a Mystery Machine. É, uma festa 

como outra qualquer 
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 É de conhecimento geral que a turma 20 é GLORIOSA. Em homenagem a essa belíssima turma, 

nada mais justo do que 20 premiações singulares para figuras que merecem, para representar esse 

conjunto de pessoas peculiares. 

                                                       

Top Câncer: 

Cavalcanti – Estudou MAT-27 nas férias, dentre outras cancerizações que nos salvaram infinitas vezes. 

Aloysio – Fez um jogo no cubo de LED que ele fez para a aula de QUI-18. 

Laissa – Tão câncer que seu nome passou de Raíssa para Laíssa, por motivos óbvios. 

Top Gripe: 

Toddy – Mais que dobrou a meta na festa da AGITA. 

Psicopata – Apenas dobrou a mesma meta. 

Top Sugão: 

Liberal – Treino da zipa padrão da turma 20 no hall do C. 

Bruna – 189 mensagens no grupo da T1 pedindo prova de CES-11. 

Klemenchuk – Queria botar Análise de volta na grade de MAT-12. 

Top Sugado: 

Imperial – “Pô mano, lê a porra do email”, “Pô mano, vê a porra do calendário”. 

Klemenchuk – Expulsou 3 veteranos do H8 depois de levar um G. 

Lobianco – “Só questão piroca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”. 

Menção honrosa: Turma 4 – Autoexplicativo. 

Top Coçado: 

Turma 1 – Oposto da Turma 4. 

Top Padrão no CPORRA: 

Precioso – Dentre outras cagações, foi no dia do aniversário do CPOR com cinto amarrado com fita 

isolante, meia branca, canícula amassada, quepe cagado. 

Ruy – Levou FATD por errar headshot no tiro. 

Recrutinha – Vide Top Torto. 
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Top Arroz: 

Banner – Arroizava desde a assistente de química até a Tenente Sant’anna. 

Renner – Seu jeitão já é arroz o suficiente. 

Top Aleatório: 

Provisório – Vide o poema que ele escreveu nesse Jornal, dentre outras pérolas. 

Baiacu – “Guilherme Dias de Mendonça só digo uma coisa: aleatório”, por Ulli. 

Top Mocado: 

Moita – Tornou-se conhecido por não ser conhecido. 

Frentista – Metade ou mais da turma ainda desconhece sua voz. 

Celebi – A retaguarda de sua esquadrilha não sabia da sua existência mesmo após 1 mês de CPOR. 

Top Bêbado: 

Zord – Vomitou, dormiu e voltou a beber três vezes numa mesma festa. 

Mendes – Seminu, exaltou seu órgão genital a um gêmeo. 

Psicopata - Entrou no ônibus ainda bêbado para voltar para casa, e vomitou nele. 

Top Safo no CPORRA: 

Siq – 03 da turma, 3 anos de EPCAR para... 

Lennon – Manteve seu topete por todo o CPOR. 

Top Vira-tempo: 

Mocozinho – “Conciliou” 8 iniciativas, ITA e representante de turma por um semestre. 

Precioso – Dorme 3h por dia e considera diminuir. 

Top Torto: 

Recrutinha – Merece um top só para ele, devido seu alto nível de pembisse, em todos os aspectos da 

sua vida. 

Top Cabaço: 

Vitinho – Ficou abismado quando a galera falava de sexo na aula de HUM-70. 

Juan – “Gê, Levei um fora, me ensina a chegar em mulher”. 

Bell e Dono – A dita cuja fez um código para comemorar seu aniversário de namoro e o publicou no 

face. Ele, por sua vez, fez outro código como resposta, mas ela o corrigiu, estava faltando { }. 

Menção honrosa – Coimbra: “Mas primeiro a gente tem que definir o que é cabaço”. 

Top Pau no cu: 

Lennon – Devido a seu vasto arsenal de piadas com a mãe. 

Grilo – “Deixa de ser gordo, Recrutinha”. 

Oscar – Conhecido como o cuzão. 
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Top Indeciso: 

Juan – Após ficar com uma garota e não ter o menino em pé, teve dúvidas quanto à sua orientação sexual. 

Breno e Sid – Foram encontrados sozinhos, no escuro, de cueca, num quarto do HTS........ 

Top Caga-Pau: 

Henriqueh – Altos viradões de CS em plena 7ª semana. 

Ruy – “Não mah, vai dar certo” – quando tá dando tudo errado na vida dele. 

Toddy – Perdeu prova de MAT-27 por estar dormindo. 

Top Tora: 

Henriqueh – Chegou a dormir de costas para a Fernanda durante a aula, para ficar mais confortável. 

Chiquita – Durante instrução do CPOR, foi abraçado por Morfeu em pé. 

Marinot – Não tora tanto assim, mas já tem a tora em sua face naturalmente. 

Top Chorão: 

Lobianco – “Não tá nada light”, chorando sobre qualquer coisa. 

Precioso – “PORRA, TO PUTO, TIREI B NO LAB VEI” 

Juan – “Pode ser Top Indeciso, mas Top Cabaço não vei” 

Menção Honrosa: Cortez – Após virar a noite no show do Coldplay na véspera de MAT-12, ficou 

chorando dizendo que não sabia nada e tirou a 2ª maior nota da 20. 

Top Fofura: 

Rhosane – “Eu não sou fofa, sou bruta” – tentando esconder sua imensa fofura. 

Yoshi – “Gê, eu fiz um almoço pra você”. 

Barretão – “Meu nome é Barreto” – leia com sua fofíssima voz. 
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Discurso da Formatura do CPOR – por Peixe 

Oi, eu Sou o Walter. Também sou conhecido pelos meus amigos de turma como o Peixe. Deixe-me falar um 
pouco de família. 

Quando você nasce, seus pais declaram inconscientemente a promessa de que estarão do seu lado custe o 
que custar... Seja quando você tinha apenas alguns meses e não tinha nenhuma capacidade de se manter vivo sem 
a ajuda deles, sejam suas primeiras palavras, sejam seus primeiros passos, seja o choro diante das dificuldades da 
vida, seja o choro diante de uma ligação com o DDD 12 de São José dos Campos. Acho que todos nós que estamos 
aqui compartilhamos desse último choro, não é mesmo?  

Família é isso, eles conhecem o seu mais íntimo ser, seja quando você está feliz por tudo estar dando certo, 
seja quando tudo parece estar desmoronando na sua cabeça. Eles são seus melhores amigos, seus confidentes, suas 
inspirações que te fazem acordar todos os dias em busca de se tornar alguém melhor. Às vezes a gente não para pra 
pensar nisso, ou sequer para agradecer por eles serem tudo isso para nós, sabe? Mas bem... Às vezes a rotina vai 
fazendo a gente não ter muito tempo, mas isso não significa que eles a gente não ama eles com todas as nossas 
forças. Tá mãe, tá pai? Não precisa ficar ligando de segundo em segundo! Eu amo vocês mesmo quando eu não 
posso atender o telefone. 

Bom, eu sempre me senti um peixe fora d’água, nunca sentia que eu me encaixava em lugar nenhum, sabe? 
Talvez eu fosse estranho demais, nerd demais, hiperativo demais... enfim, sempre tive a sensação de me sentir 
deslocado. Mas o tempo passa, né? E a gente vai começando a viver novas experiências, conhecer novas pessoas... 
e eu acabei passando a morar num lugar, no mínimo, pitoresco. Vou tentar descrever um pouco pra vocês: "Imagine 
um lugar"... Não, pera... Não vai ser o vídeo institucional...  
          Imagine um lugar onde você, ao chegar, instantaneamente pensa “cara, que lugar é esse?”. Imagine um lugar 
onde você consegue coisas apenas gritando no corredor, ou criando uma frase engraçada pra pedir, um lugar onde 
estudo é gagá, onde fazer bem feito é cancerizar, conseguir algo por muito pouco é safar, onde só tem gente que fala 
“mah” e palestra é sinônimo de torar... Imagine um lugar que goteira é hospedeira, virar noites pode ser até mesmo 
por brincadeira, tem melas, aula relâmpago, aniversário surpesa, e lab suga de segunda a sexta feira. 

Nossa, tô parecendo um repentista... Imagine um lugar que tem gente de tudo que é canto: tem de Fortaleza, 
Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza... tá, não é tanto assim. Tem gente de Porto Alegre, de Recife, do Crato, de São João 
del Rey, de Goiânia, da China, de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem a Ana Luíza de Mossoró... e até de 
São José dos Campos! Bom, foi nesse lugar que eu acabei parando... 

Mas, voltando ao assunto principal, família, gostaria de dizer mais algumas características da família que eu 
construí nesse lugar inusitado. Essa minha nova família é bem pitoresca, assim como o lugar. São pessoas totalmente 
fora da curva. São pessoas excepcionais, sem exceção. São pessoas que acordam de madrugada só pra poder te 
ajudar a aprender uma questão de matemática porque você tem prova no outro dia e não tá sabendo tanto. Tem gente 
que percebe quando você tá meio triste e reúne uma força tarefa pra tirar você daquela zona de tristeza, e por incrível 
que parece, eles conseguem arrancar sorrisos nas horas mais difíceis. Tem pessoas que inventam uma vaga extra no 
quarto só pra você poder ficar junto deles por mais um tempo. E bom, geralmente quando a gente se reúne pra tirar 5 
minutos de descanso... esses 5 minutos se tornam 5 horas e só depois que elas se passam a gente percebe que 
deveria estar estudando. São pessoas que parecem que topam tudo: bora pedir pizza? BORA! Bora pular no Feijão 
na chuva? BORA! Bora ali no Villareal só comprar um leite rapidinho? BORA! Bora andar de bicicleta de madrugada? 
BORA! Bora sair cantando a música do CPOR bem alto aqui no caminho do banco até o alojamento? BORA! Bora 
tocar música no hall do C até quando a gente cansar? BORA! Bora pedir pro professor melar a prova? BORAAAA!!!  
           São pessoas que têm desde os 15 até os 24 anos... mas todos têm idade mental de 12, exceto o Douwe, que 
tem idade mental de 8 anos. São pessoas que te dão um ombro amigo quando você quer chorar... e acabam chorando 
junto também, comemoram sua vitória com você como se fosse a deles e não desistem de você mesmo quando você 
quer jogar tudo pro alto e desistir de si mesmo. Mas bom, isso é o que toda família faz mesmo. 

Tem pessoas que são empresários do ramo dos confeitos, tem pessoas que não tem o mínimo de 
coordenação motora, tem os vesgos, tem os que não cansam de comer frango com batata doce, tem os que são do 
reino animal, tem os que não cansavam de levar FATD no CPOR, tem os que são incapazes de levantar da cama, 
seja para ir pra aula, seja durante qualquer horário do dia, tem os que foram abduzidos pelo celular e não conseguem 
disponibilizar um tempo para falar com os amigos... só tem tempo para falar com suas respectivas namoradas, tem os 
que vem de outro país (sejam os chineses, alemães ou outras nacionalidades), tem os que criam jogos em cubos de 
LED, tem os que tiram só nota boa mas choram infinito, tem as pessoas mais fofas do mundo (RHOSANE), tem os 
que temem MAT-27 (opa, esses daí somos todos nós), tem pessoas que espirram de uma forma fenomenal... TODA 
SANTA AULA!!! 

Enfim, eu poderia passar o dia falando dessas pessoas que são a minha família nesse lugar pitoresco e me 
ajudam a sobreviver a dias que às vezes não estão “nada lights”. Mas o que eu queria deixar como mensagem final é 
um agradecimento a todos eles: obrigado, família 20 por me acompanharem nessa jornada que tem sido a melhor 
experiência da minha vida. O primeiro ano já está chegando ao fim, mas ainda temos 4 anos nesse lugar sensacional 
no qual tivemos o prazer de nos conhecer. Que nossa união, amizade e tudo aquilo que mais prezamos no iteano 
fortaleça cada vez mais com o tempo. Hoje eu posso dizer que um dia eu tive que ser um peixe fora d’água pra hoje 
ser o Peixe que descobriu a turma certa, no lugar certo. Eu amo vocês, minha família! 
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Estatísticas da Turma 20 

 

Para um instituto cuja prova é aplicada em todo o país, nada mais natural do que ter gente 

de todo tipo estudando em uma turma. Não fugindo do macaco, a T20 também contém suas 

peculiaridades: tem quem passou com 15 anos e agora tem 16, tem quem passou com mais de 

20 e tem idade mental de 15, tem quem é quase paraguaio, tem gente até que quer AESP (será 

mesmo?)!! Para o vosso entretenimento, segue alguns gráficos carteados sobre a 20: 
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E como somos uma turma de cânceres, para 

finalizar, uma cancerizada final: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


