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Chega T18, botando pra quebrar, literalmente

NA 18 SÓ TEM DOIDO?!
Conheça as histórias mais malucas dessa turma!

EDITORIAL
Prêmio melhores do ano da 
T-18.(Pág. 02)

CAÇA-PALAVRA
Encontre as palavras mais 
frequentes no nosso dia a dia. 
(Pág. 04)

NOMES DOS BIXOS
Aprenda a origem de todos os 
nomes dos nossos coleguinhas. 
(Pág. 05)

PiadiTAs
Conheça algumas das melhores 
piadas que são fruto da mais 
nova iniciativa do H8 formada 
por membros da 18.

SPOTTED DA 18
Conheça os apaixonados da 
nossa turma abrindo o jogo 
(Pág. 08)

CAUSOS
Pág. 09

FRASES MARCANTES
Pág. 11

ORIGEM DA T-18
Pág. 12
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 2014. Um ano que já �cou pra história do ITA. Aumento de 50% nas vagas e o que pode aconte-
cer? Uma turma muito doida entrar com os caras mais comédias que já se ouviu falar nos arredores 
do H8.
 Sendo assim, essas pessoas memoráveis foram levadas em uma votação e aí decidimos quem 
são os melhores do ano, na T-18.
 Em primeiro lugar, CartNeves foi considerado o melhor "carteador" da 18, provavelmente 
devido à suas performances pós-palestras/canções de ninar do CPOR, quando ele era nosso o�cial 
entregador de diplomas. Em segundo lugar temos Saraiva, ganhador do prêmio "wikipédia humana", 
por ele saber 60 casas decimais do número pi, entre outros fatos como o artilheiro do campeonato 
brasileiro de 86. O prêmio militar padrão vai para Fimas, cara sempre padrão, pra não dizer o con-
trário. O Bunecão, talvez a �gura mais reconhecida da 18, �cou como o "melhor incompreendido" e o 
prêmio "Zina de embriaguez", pois muitas vezes ele �cou na merda por ninguém entender o que ele 
falava e nos trotes ele �cou muito bêbado muitas vezes. Covatti ganhou o prêmio de "Cabaço", não 
precisa nem falar o porquê. Chupel ganhou o prêmio de "Iminência de sair do armário", pois ainda 
rolam apostas ao redor do mundo de quando ou se isso vai realmente acontecer. Sméagol, pela 
beleza de sua voz, ganhou o prêmio de "cantor revelação". Já o Buda ganhou o prêmio São Jorge, por 
ter ganhado uma batalha no Estância no pub crawl que tivemos no início do ano. A Gabi ganhou o 
prêmio que leva o nome dela, "Tourinho Cum Lauda", por ser a pessoa que mais dormiu em 
instruções do CPOR. A Sarafada ganhou o prêmio de mais safada e o "Melhor beijo de todos" foi pra 
Rafa, pela sua performance no "Deuses x Bixos". Humpty Dumpty ganhou o prêmio "melhor 
coletânea de risadas" e o Full ganhou o prêmio Humpty Dumpty, pela suas semelhanças. Isaaaak 
ganhou o prêmio Jogador Titular, porque durante a OI, após a 18 ter vencido no xadrez, ele fez uma 
postagem que a 18 nem precisava do time titular do que ele “faz parte”, dizendo que o time reserva 
era su�ciente. Deputado ganhou o prêmio  "melhor contador de piadas" por ter fundado a PiadITAs, 
iniciativa que agrega valor ao bem-estar social dos moradores do H8. Já a cocITA foi considerada a 
melhor iniciativa pela T-18. O Pinky foi considerado o maior traidor do C e por isso não vai ganhar 
prêmio algum. Spock foi considerado o maior arroz da turma, basta perguntar a qualquer bixete do 
101. Miguel Neto ganhou o prêmio "fui marcado no face". Por isso, a T-19 vai marcar ele in�nito e gra-
tuitamente a mando de seus veteranos.
Espero que você que esteja lendo este jornal passe a conhecer melhor a T18, a primeira turma da 
expansão do ITA, uma cobaia, não somente por estes indivíduos mas também por todos os outros.

Um salve,
Zina

"Na 18 só tem doido, na 18 só tem doido. Na kombi cabe 15 mais nóis bota 38."

Editorial
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Um Crime de Mestre(-Cuca)

 Em meados de abril, enquanto os olhos dos 
bixos ainda brilhavam de alegria com a chegada do 
primeiro soldo do CPOR, logo após sua primeira visita 
ao banco, um colega da T-18, Breja, não conseguia 
encontrar sua carteira.
 Desesperado com a impossibilidade de acalm-
ar seus instintos etílicos (ele só toma cervejas afrescal-
hadas, que custam uma nota), nosso herói resolveu 
percorrer todo CTA em busca do item.
 Movido por uma determinação sobrehumana, 
chegou a recorrer aos taifeiros do rancho, a toda a 
equipe de limpeza do ITA e seus zeladores, à portaria, à 
SIDOM, à DIVAL, ao "Achados & Perdidos" do CTA e às 
numerosas secretarias do FUND (exatamente duas) no 
tempo recorde de uma tarde, só não pediu ajuda ao 
Estado-Maior da Aeronáutica. Não deu em nada.
 No dia seguinte, o ingênuo colega vai ao banco 
cancelar seu cartão. Ao comunicar que o havia perdi-
do, é informado que houve um saque no mesmo dia 
em que disse ter perdido a carteira, no valor de 
R$800,00. Negando ter conhecimento de tal saque, é 
avisado pelo funcionário que os caixas são equipados 
com câmeras, e que é possível ver uma foto de quem 
realizou o saque. A foto vem, porém nela não está o 
rosto do Breja, mas um muito parecido com o de um 
taifeiro do rancho.
 Aparentemente o ladrão, não satisfeito em 
sacar o dinheiro, resolve fazê-lo no banco dentro do 
CTA. O Breja se lembra então que, no ponto alto da sua 
bizonhice, tinha deixado o código de segurança de sua 
conta dentro de sua carteira.
 Com a foto, nosso colega procura o CPOR e a 
Seção de Investigação e Justiça, que já deveria estar 
cansada dos recorrentes casos de roubos de bicicleta

“Galera, por que depois de muitos labs do 
Armando agente passa a saber o que o outro 
está dizendo somente ao ver o movimento de 
seus labios?”

PiadITAs
“Por que o Azeite não tá sentindo frio 
nessa época do ano?
R: Porque ele é o Alexander Kenti (Keniti) 
Minagawa

 no H8 e, por isso, demonstra entusiasmo com o 
caso.
 Dias se passam até nosso amigo receber 
uma resposta. Após investigação, que se resumiu a 
alinhar os funcionários do rancho e perguntam se 
conheciam o indivíduo da foto, identi�caram um 
soldado que trabalhava no rancho dos alunos. Após 
um tempo, conseguem uma imagem da câmera de 
segurança do rancho em que o taifeiro está usando 
a mesma camisa que utilizou no dia do crime.
 Quando confrontado pelo comandante do 
rancho, o soldado inicialmente negou ter conheci-
mento de carteira alguma, mas confessou seu 
crime, em prantos, assim que lhe foi mostrada sua 
foto realizando o saque. Na mesma semana, o 
taifeiro devolveu o dinheiro sacado para o ingênuo 
colega, o que foi muito conveniente, visto que o 
banco se negou a fazer alguma restituição porque 
entendia que a culpa de ter vazado as sílabas de 
segurança era do Breja. Alguns dias depois até a 
mãe do surrupiador de carteiras queria falar com o 
nosso colega para que ele aliviasse para seu �lho.
 No �nal das contas foi criado um Inquérito 
Policial Militar que não deu em nada, pois foi julga-
do que não houve crime militar, e o taifeiro continua 
trabalhando alegre no rancho.

R: Porque então aprendemos a fazer leitura LABial 

PiadITAs



PÁGINA 04

Churrasco dos In�nitos Dias (por Zina)

 Lembro bem daquele domingo ensolarado. 
Começamos bem o dia, arrumando o feijão que 
tinha sido usado na noite anterior pela T-FRUTA. 
Limpamos e enchemos o freezer até a tampa de 
bebidas.
 Depois de começado o churrasco, e ter 
tomado umas e outras, estava andando ao redor da 
piscina quando vi uma garrafa de Askov no chão. O 
que �z? Chutei. E ela foi longe, e como foi longe. Na 
mesma hora, minha amiga Polly ia cruzando a 
trajetória parabólica da garrafa. Infelizmente, ela 
teve o azar de seu dente acertar a garrafa. Outros 
diriam que a garrafa acertou o dente dela, mas não 
con�o nessa história.
 Simultaneamente, o Ney observava a merda 
que estava para acontecer. No entanto, o que ele 
não observava era o buraco que havia na frente 
dele, o que lhe rendeu um tornozelo torcido.
 Depois disso tudo ter acontecido, eu perce-
bi que meu pé tava sangrando muito. Acontece 
que a garrafa estava quebrada. Fui a DS. Chegando 
lá, encontrei uns 5 colegas com problemas dos 
mais diversos tipos: torção no joelho, febre, gargan-
ta in�amada.
 Bêbado como só eu, fui atendido por uma 
enfermeira gostosa do olho verde, ou seria o 
álcool? Levei 4 pontos no dedão do pé, que não 
puderam ser convertidos para a nota de MAT-12. 
Agora, tenho uma cicatriz gigante no pé pra provar 
essa história.

Pais de primeira viagem (por Gabi)

 Na primeira semana de H8 da T-18, eu e o 
Kazu tivemos que criar uma jaca como fruto do 
nosso amor. Ela nasceu da jaqueira que �ca entre o 
bloco A e o bloco B, e o Kazu pegou ela lá em cima 
da árvore com as próprias mãos. A jaquinha foi 
batizada Spike (ocorreu de fato uma cerimônia de 
batismo no corredor do B), ela tinha um lacinho e 
uma bolsa, onde levávamos ela pra todas as ativi-
dades do nosso dia a dia que não fossem do CPOR. 
O combinado era que a Spike tinha que estar sendo 
vigiada por mim ou pelo Kazu o tempo inteiro, mas 
se alguém conseguisse roubar a jaca, ganharia um 
engradado de cerveja. Spike foi ao rancho e partic-
ipou dos trotes, até que um dia amadureceu e foi 
cruelmente devorada.

“Saí da aula do Armando sem entender:
O que o algoritmo fez de tão errado que 

ele tem que ser executado?”

piadITAs

D

A
O
Ç
O
D

O
G

C
A
A
H
Á
G
A

E

A
U
R
C
A
A
Y

I

N
A
A
N
C
F
A

C

C
7
1
A
P
U
X

K

E
9
Z
R
O
N
A

E

R
A
2
A
R
D
W

A

O
Ç
A
B
A
C
A

I

ITA T18  - A  M
E

L
H

O
R

 T
U

R
M

A
 - X

U

PA 17 - NA 18 SÓ TEM D
OID

O
 - 

É
 E

L
A

 P
O

R
R

A
 É

 A
 1

8 K
RALHO -

18
CAÇA - PALAVRAS: Encontre as palavras mais 
comuns do vocabulário de um bixo da T18 
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101
A: Rebs - Apelido de Rebeca
B: Sarafadinha - Auto-explicativo
C: Insolente - Cartas de veterano
D: Polly - Parece a bonequinha
E: Jaque - Apelido de Jaqueline
F: Amanda - Nome de batismo

102
C: Shellllly - Fazendo juz ao seu 
nome, com 5 L’s
D: Nico - Apelido de cursinho 
(Nicole)

104
A: Magrela/Rafa - De perto parece 
que ela tá de longe, de longe 
parece que ela tá de perto/Apelido 
de Rafaela

106
C: Bis - Pois se apresentou duas 
vezes para os seus colegas

107
D: Ta easy - Tá easy mas não tá fácil 
não
E: Gabi - Apelido de Gabriela
F: Paulinha - Diminutivo de Ana 
Paula
124
F: Isak - Nome de batismo

D: Gutinho - Semelhança com o 
mascote da marca de sorvetes “Gutin-
ho” 
E: Assado - Quem vê ele andando 
descobre o porquê
F: Virgem - Apenas uma mentirinha, o 
cara é transão mesmo.

215
A: Paçoquita - Por ser muito parecido 
em grau de beleza com o Paçoca da 
T-16
B: Tauazin - Semelhante ao Tauá
C: Papa - Papa todas( ou melhor, 
qualquer coisa)
D: Spock - Parece com o personagem 
do Star Trek
E: Fibonacci - Parente (muito) distante 
do famoso matemático italiano
F: Monge - Apelido originado de sua 
personalidade calma

216
A: Téssio - Nome de Batismo
B: Soim - Por suas habilidades prima-
tas de se trepar em qualquer coisa
C: Joselito - Chutou um pré-bixo 
enquanto ele corria, o pré-bixo deu 
uma topada e teve que arrancar a 
unha
D: Renato Brito - Possui grande semel-
hança com o professor e  vendedor de 
livros Renato Brito, Iteano
E: Tocador - Ele gosta de tocar um 
instrumento por ele mesmo
F: Chupel - Sobrenome

222
A: Breja - Recebeu a alcunha por ser 
um exímio fazedor e carteador de 
cerveja
B: Astrogildo - Nome carteado dado 
pelo Tonhão da T17
C: Chico dos Coelho - Expoente 
maior da cunicultura cearense
D: Macaúba - Quando ele fala parece 
que tá com uma macaúba na boca
E: Mokelvin - Devido ao seu entrosa-
mento com os seus companheiros 
de ap
F: Tauá - Fruto dessa cidade inserida 
no meio do sertão cearense

223
A: Achado - Foi dado como perdido 
na sua primeira semana de H8, mas 
logo descobriram que ele tava no ap 
o tempo todo
B: Analfabeto - Ao ser requisitado 
por alguém da T-17 para listar os 
ingredientes do X-40 errou a gra�a 
de todos eles
C: Gay/Frankiley - Proferiu a seguinte 
frase, durante as priscas eras de 
cursinho: “Eu não posso tomar salga 
pq eu sou gay”/Nome
D: Rojão - Utilizado na frase: “Rojão, 
o pau que arrasta no chão”/Aumen-
tativo de Roger
E: Pistoleiro - Proveniente da pací�ca 
cidade de Imperatriz - MA

219
A: Garça - Imita uma garça com 
EXTREMA maestria
B: Precavido - Veio de cotonete no 
primeiro dia que chegou ao H8, além

205
C: Beakman - O sobrenome 
Beachann parece com o nome do 
personagem do programa O 
Mundo de Beakman

214
A: Borboleta - Veio de uma análise 
equivocada dos "veteranos" do 
cursinho (pré-bixos cabaços) após 
uma participação desse novato 
pré-bixo em aula
B: Dedel - Abreviação de Delmiro, 
sobrenome
C: MPF - Fez um comentário 
inoportuno no facebook sobre as 
bixetes terem ido tentado chorar 
no MPF pois não estavam 
aguentando os trotes
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217
A: Cotuca - Usava uma camiseta do 
cotuca, curso técnico de campinas
B: Orbocâncer - Nome+característica
C: Canivete - Se cortou num 
piquenique no acampamento do 
CPOR
D: Tadeu - Nome de batismo
E: Anita/Rebelo - O colégio fez a 
propaganda do “Show dos poderosos” 
e ele tava no meio/ Sobrenome
F: Quadradinho - Vítima de uma 
infortúnia propaganda do cursinho e 
do Mohammed da T16

de possuir tudo que puder imaginar
C: Gansilinha - Uma mistura do irmão 
do Ganso(T16) com o Mansilinha(T16)
D: Forrozeiro - Quando criança dança-
va forró por dinheiro
E: Entrosado - Tentou entrar no grupo 
do Facebook da T17
F: Orestes - Com um nome desse não 
precisa de apelido

224
A: Deputado - Ao ver um grupo de 
cerca de 60 pessoas no H8, apertou 
a mão de cada uma delas, como se 
fosse um político
B: Zé dos Queijo - Na recepção dos 
pais fora solicitado pelo Bahuan T17 
para cortar queijo
C: Travesseiro/Matos - Nome cartas 
dado pelo Tonhão(T17)/Sobrenome
D: Zina - Ao passar no ime descolo-

CONHEÇA A T-18
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225
A: Porsani - Sobrenome
B: Baianinho - Era pra ser Baiano, 
mas já existia um Baiano
C: Jo$iney - Além de ser estribado, 
seu nome é José Ney
D: Riquelme - O barata da T13 
botou pra eu ser baterista de uma 
banda imaginária
E: Skol - O Ola(T15) sugeriu porque 
tinha a cabeça redonda e era 
gordinho
F: Felipão/Mestre Cervejeiro - 
Aumentativo/No cursinho já era 
mestre, no churrasco dos cearenses 
virou cervejeiro

226
A: Colorido - Falava repetidamente 
a palavra “colorido” na 5ª série
B: Crouch - Semelhança física com 
o grande jogador inglês de futebol
C: Tulim - Extremamente parecido 
com o veterano Túlio(T14)
D: Taifeiro - Adquirido de sua época 
de CMF
E: Eros - Nome de batismo/Deus do 
amor
F: Marília - Proveniente da dita cuja 
cidade.

227
A: Rossé - José em espanhol
B: Pet - Chegou uma semana antes 
dos trotes e acabou virando bixin-
ho de estimação de veteranos
C: Videogame - Professor achava 
que ele faltava aula pra jogar
D: Adauto/Lispector - Nome de 
batismo/Muito culto e leitor da 
autora
E: Woody - Por ser muito parecido 
com o personagem do Toy Story

228
A: Bunecão - Cara grande e desen-
gonçado que parece com aqueles 
bonecos de posto/Olinda
B: Devassa - Por ser próximo a uma 
vadia
C: Carlim - Porque mora com o Bertim
D: Bertim - Porque mora com o Carlim
E: Buda: praticante do budismo, viajou 
para um templo budista numas férias
F: Sérgio - Irmão mais velho do Sergin-
ho

229
A: Knupp - Sobrenome
B: Goiatuba/ G0y - Cidade de origem / 
Diminutivo de goiatuba
C: Sem Face - Não tinha Facebook 
quando começaram os trotes
D: Azeite - Azeite devido a ser 
extra-virgem
E: Bolinha - Porque era pequeno e 
gordo
F: Chupão - Apelidado pelo 
chupa-cabra da T-10 pois estava 
conversando com o preferido ( que 
possuia um chupão no pescoço) no 
churrasco dos cearenses

mais pegadores no cursinho,na 
verdade era bem acanhado...(sendo 
eufemista)
E: Tibor - É o nome de verdade 
mesmo, e foi o que pegou
F: Baiano - Por ser preguiçoso

309
A: Teteu - Meu nome é Matheus e o 
apelido pegou com o Golias me 
chamando assim de forma saltada 
(Te-teu)
B: Lavra - Sobrenome (também 
chamado de "Lhéu", que seria "Léo" 
falado com sotaque carioca)
D: Tio Ivys - Possui uma camisa 
escrito Tio Ivys (prof. de Maceió) e o 
prof. Umberto (T97) colocou o 
nome, devido a alta utilização de tal 
camiseta
E: Humpty Dumpty - Suas formas 
arredondadas lembram o person-
agem do �lme do gato de botas
F: Escadinha - Nomeado também 
pelo Umberto (T97), pois parecia 
com um meliante, no caso o 
Escadinha, tra�cante carioca

310
A: Bb(Bebezinho) - Na foto do 
facebook, assemelhava-se ao bB(be-
bezão) T17
B: Diva - Veio de Divinópolis
C: Capitão Planeta - Por sugerir que 
todos deveriam se unir para conse-
guir fazer a correnteza no feijão
D: Golias - Por ser muito grande 
quase um gigante
E: Batata/Potato - Sua sutil semel-
hança durante a infância com a 
leguminosa/ Variação americana
F: Kinho - Apelido super carinhoso e 
derivado de Alex->Alekinho->Kinho

230
A: Arrependido - Se arrependeu ao 
postar frase de efeito sobre regra de 
Sarrus
B: James Bond - Recebeu uma 
"missão" carteada do Ivan Guilhon, 
mas concretizada após destrancar o 
quarto pela janela.
C: Pepê - Por ser pequeno e por ter o 
nome de Pedro
D: Adam/Preferido - Nome de batismo 
/ É o preferido do predileto da T-17
E: Serginho - Irmão mais novo do 
Sérgio
F: Loro - Pela cor característica de seu 
cabelo
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riu o cabelo, deixou a barba crescer 
e �cou igual ao maloqueiro que lhe 
dá o nome
E: Kazu - Sobrenome
F: Naruto - O fato de correr rápido 
no futebol lembra o ninja

307
A: Schwarzenegger - Devido a sua 
alta perfomance em �sioculturismo 
B: Mineirinho - Apelidado no cursin-
ho por ser natural da terra do pão de 
queijo
C: Drozda - Sobrenome
D: Cachorrão - Não era um dos caras 

312
B: Gustavo Lima - Nome de batismo 
C: Lost - Nome  já explica tudo.
D: Covatti - Sobrenome. Tentou dar a 
si o apelido de Moysés Nussenzveig 
mas, como em qualquer outra de 
suas ideias, ninguem aderiu...
E: Sugão - Uma de suas principais 
caracteristicas, além muito parecida 
com seu sobrenome
F: Bit - Abreviado de Bitencourt 
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317
A: Mouranguinho - Vem de Mourão
B: Joelzinho - Muito parecido com o 
seu irmão também iteano Joel. Está 
em fase de mudança para Mister H 
como sugerido carinhosamente 
pela profª Maísa.
C: Scharrrlau - Porque ele é doentio 
e tarado
D: Yu-Gi-Oh/Jung - Sempre anda 
com o seu baralho demonstrando 
suas habilidades e mágicas/Sobre-
nome 
E: Pará - Garoto proveniente da 
histórica cidade de Paraibuna. 
F: Afônso - Afõnso, pronucia imitan-
do um pato, veio do profº Umberto 
(T97) que por anos o chamou assim 
devido a sua origem mineira Patos 
de Minas após receber um doce de 
leite de presente.

318
A: Tubarão - Por ter feições que o 
assemelham ao animal
B: China - Apelidado CARINHOSA-
MENTE por seus colegas de cursin-
ho devido a sua face e ao level de 
câncerismo asiático.
C: Lackeski - Sobrenome
D: Beiçola - Por ser um menino 
muito beijoqueiro, beijando tanto 
meninas quanto meninos.
E: Marcos - Nome de batismo
F: Bernini - Sobrenome

 decorando coisas carteadas, de 
nomes de episódios de Dragon Ball Z 
a 50 casas decimais de pi e do número 
de Euler. E por ser doente
E: RedTube - Achava que RedTube era 
um site pra estudar na internet 
quando mais novo.
F: Fimas/Fimose - Tinha um outro 
Filipe no cursinho apelidado "Fimose", 
o "Fimose" saiu e por causa da zoeira o 
Fimas tem o apelido que tem

seu porte físico/Devido à sua semel-
hança com o colega de turma, 
Rafael Kawagoe Favero
B: Cart-Neves - Por seu magni�cente 
exímio potencial de eloquência 
técnico - argumentativa de 
carteação
C: Castellões - Sobrenome
D: BlackOps - Nomeado como 
Operações pelo Comandante do 1º 
esquadrão, e Black é uma referência 
ao jogo Call of Duty, ou não.

326
A: Espião - Por ter feito sua prepa-
ração pro ITA em dois cursinhos 
rivais ao mesmo tempo
B: Calcinha - Durante a apresentação 
no gagá-8, proferiu a seguinte frase 
de efeito: "Não, eu não vou lavar 
suas calcinhas"
C: Do Bem - Gêmeo do Do Mal
D: Do Mal - Gêmeo do Do Bem
F: Mibinho - Devido à semelhanças 
com o MIB da T15

322
A: Mexicano - Morou no México por 2 
anos, hiper-resistência a pimenta, já 
atravessou a fronteira pros Estados 
Unidos
B: Pequi - Devido a um incidente 
ocorrido no acampamento do CPOR, 
onde mordeu com gosto um pequi 
(fruta) e resultou em mais de 40 
espinhos na boca.
C: Joãozinho - Diminutivo de joão
D: Scheer - XEEEÉÉÉÉÉAAHH!! 
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313
A: Liberato - Sobrenome
B: Nacaratti - Sobrenome 
D: Sadi - Nome de batismo

323
A: Caminha - Parecido com o profes-
sor de matemática do CMF de 
mesmo nome
B: Rattata - Antes do ITA era Catita. 
Ao chegar no ITA, devido à existên-
cia do Catita(T15), os transões do 
inferninho da comp o batizaram 
com esse nome
C: Augusto - Nome de batismo
D: Lag - Sua fala dá lag
E: Emo - Pelo seu cabelo característi-
co antes de ser bixo da 18
F: Moqueiroz / Puteiroz - Porque ele 
era mocado, até seus companheiros 
de AP fazerem uma festa pra ele/ 
Após crise de rebeldia, faltou uma 
aula de humanidades à noite e 
voltou exalando cheirinho de pepe-
kas

327
C: Forró - Desa�ou os colegas a ser 
apelidado. A primeira carteação foi a 
que pegou
D: Ticket - Devido ao característico 
sotaque potiguar
E: Pinky - Bastante parecido �sica-
mente com o parceiro de Cérebro 
no desenho Pinky e Cérebro
F: Sméagol - Apesar de não precisar 
de explicações, deve-se à sua 
aparência "levemente" semelhante 
com o personagem do Senhor dos 
Anéis

321
A: Beth - Apelido da escola
B: Aspof - Se assemelha �sicamente 
com o Amsterdam, aspirante da 
T15
C: Terrorista - Pois quase praticou 
um atentado terrorista em sua 
escola, colocando uma máscara do 
V de Vingança e um capuz
D: Desocupado - Por perder tempo

324
A: Unzer - Sobrenome
F: Spider - Devido ao seu nome de 
batismo que é igual ao do lutador 
Anderson Silva

325
A: Chassi de Grilo/Gian-Favero - 
Apelido conferido pelo Sgt. Douglas 
no primeiro mês de CPOR devido ao 

328
A: Fuinha - Devido a semelhança 
com uma fuinha
E: Peixoto - Sobrenome
F: Suzuki - Sobrenome

329
C: Fabiano - Nome de batismo
D: Júlio - Nome de batismo
330
A: Azin - Sobrenome
B: Full - Apelido de pivete
C: Markan - Sobrenome
F: X-piroca - Bebia muita cachaça e 
tinha o formato da cabeça igual ao 
de uma piroca
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Moram na VILA
Casale - Sobrenome
Murilo - Nome de batismo
Paulo jorge - Nome de batismo
Baltor - Sobrenome

Thiago, Renan e Brutus estão reunidos na mesma sala. Que dia é 
esse?
R: Dia das Mães.

PiadITAs

Meu querido amor,

Nossa história de amor começou quando eu te vi no 
nosso colégioney, naquela escola derrubadyssima, 
mas nunca te falay nem um "inhain". Mas só quando eu 
entray no ITA que vc me notou. Por intermédio da 
minha amiga 01 e de seu namorado, eu consegui te 
contactar #ValeuMolierè. Depois disso nossa primeira 
noite foi a melhor da minha vida #EikeDelícia... Naque-
la mesma noite, o bandeirão da 15 foi roubado, mas só 
a genteney sabe por que ele está manchado hoje. Não 
antes das Olimpiadas Internas terminarem, eu já sabia 
que a paixão que eu sentia era recíproca. Enquanto a 
15 gritava vitória, nossos olhares se cruzaram e eu 
sabia que isso seria muito mais que só um caso de uma 
noite. A partir dain, nossa relação �cou muito profun-
da #Ecomo.  A partir dain, nosso amor foi �cando cada 
vez maior, só eu sei o que voce quis dizer com XUPA18 
#SempreSoube. Depois que voce perdeu o Intertur-
mas, fui eu quem acalentei seu coração,  foi só comigo 
que seu coração gelado derreteu, que a sua alma ama-
rgurada se tornou mais doce #EeuComi. E quando 
você �cou com raiva #sugadinho comigo naquela 
manhã no feijão,  eu sei que não foi sua culpa que não 
subiu #ApipadoVovoNaoSobeMais #EikeRaiva, aquela 
sua coisinha fofa, que parece um cenorinha #Sau-
dades. Mas você sabe que eu sou a pessoa que mais te 
conhece, eu fui a pessoa que viu atraz da sua cara de 
marrento, e fui eu, somente eu, que te senti por dentro 
#EikeDeliiiiiicia #CadeVoce?BebezinhoQuerTeComer 
#SuspresaSouATIVA. Mas eu vejo hoje que o fogo 
#DoMeuKool está se apagando, #EleSoQuerSerPas-
siva, você mal olha pra mim, passa por mim  e �nge 
que nada aconteceu entre nós #NaoAguentoBee-
shaEnrustida, não aguento mais ouvir você negar tudo 
que nós �zemos, embora meu amor por você seja 
in�nito, eu também me amo e nossa relação tem que 
acabar, #TesaoAcabou #EikePesado.

Poema de uma bixete apaixonada

Finalmente o resultado do vestibular saiu
Passei no ITA! Meu mundo se abriu
Porém, logo no primeiro dia de "atividade de inte-
gração"
Uma voz angelical chamou minha atenção

"PORRA BIXETE, NÃO SABE MEU NOME?"

Essa delicada declaração
Acelerou meu coração
Passado o medo, o�cialmente naquela segunda
Vi a veterana se afastar e me apaixonei pela sua...
bondade

Meses depois, o melhor evento do ITA aconteceu
Deuses vs Bixos, fui para conseguir o que é meu
Uniforme colocado, me preparei para batalhar
Pensando: hoje eu consigo, o álcool há de me ajudar

E quando a guerra do amor começou
Lutei até meu objetivo alcançar
O beijo eu consegui, o maior dos meus feitos!
Mas o que fazer agora, se não paro de pensar nos seus... 
sorrisos?

Eu tentei esquecer tudo, saí a procura de identidade
Mas nada consegue barrar aquele amor de verdade
Querida Bad Kath, sei que esse amor sou a única que 
sinto
Pois sou uma mera bixete, nem tenho...
experiência

Só tenho coragem de vir aqui, declamar essa minha 
faceta
Além disso, falar pra você: eu gosto mesmo é de ... 
carinho
Mas em dezembro na sua formatura, depois de muito 
beber
Lembre-se que a porta do 104 estará aberta e eu pronta 
pra te receber.

18
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Zero um

Fim de instrução no CPOR no dormitório Lacaz Netto e 
o sargento Célio diz:
 — Aluna, pode dar destino à tropa.
A Paulinha, nossa querida 01, comanda ao esquadrão:
 — Geeente, póde ímbora!
O sargento, atônito com a falta de marcialidade, berra:
 — O QUE?! 

Zero, zero um

Cap. Marconi, após colocar metade da turma para 
torar, diz para o Ten. Querzé:
 — Quer ver uma coisa engraçada? Me dá o 
rádio.
O Ten. atende prontamente, no que o Marconi liga 
para o responsável pela outra metade da turma e 
manda passarem para zero um. Nisso ela diz, com sua 
voz soprano:
 — Sinhô capitão.
 — Shh! Fala baixo, minha turma 'tá dormindo.
 — Sim, capitão.
 — Zero um...
 — Que foi, capitão?
 - Dez zero, zero um.

A verdade nua, porém de cobertura

Avaliação de ordem unida, vez do Cachorrão. O Silva 
Neto, com sua voz de comando, dá início ao processo:
 — Aluno, tira a cobertura.
 — Sim senhor.
O Cachorrão começa a abrir a gandola
 — Ô combateeente, que porra é essa? 'Tá 
tentando me seduzir, aluno? Eu sou espada!

Auto-�agelo

Há relatos de que em um certo dia estava o grande 
Pinky deitado na sua cama e virado para a parede 
vendo um vídeo entitulado "20 Músicas para fazer 
sexo". Como se já não bastasse tamanha perversão 
pública, dizem as más línguas que sua mão estava 
executando um movimento harmônico simples. Esse 
fato rendeu a alcunha de "Pinky Punheteiro" ao pobre 
potiguar que estava apenas tentando descobrir um 
pouco mais sobre si.

Fogo na calça

Após o Aratacas, maior evento etílico do H8, nosso 
grande amigo Zina passou nos apês jogando calda de 
chocolate na bunda da galera. Depois de umas horas, 
nosso amigo, nunca bêbado, Pepê, acorda e vê a obra 
de arte em suas calças. Então decide, em um súbito 
ato de desespero, preservar sua honra. Ele pega um 
desodorante e um isqueiro, tira a calça e ateia fogo 
nela, gritando: "Ninguém vai saber que eu caguei. 
Ninguém!".

CAUSOS
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Festa do Moqueiroz (por Luckeciano)

                   Ser bixo é, no mínimo, chato: um ano sem cabelo, tendo que ouvir absurdos dos sargentos e ser
                              escrotizado por veteranos, sem contar o próprio ITA. Não sei como é ser veterano ainda, mas pelo
                          que observo nos arredores do H8, bixos são muito mais animados, principalmente nos primeiros me-
ses. Quem é da gloriosa T-18 deve conhecer o menino Queiroz. Sim, a lenda. Aquele que passou no ITA com seus 
poucos dezesseis anos, um garoto, que ganhou a alcunha de Moqueiroz. Eu, como colega de quarto, tenho proprie-
dade para narrar o ocorrido naquele fatídico dia, mesmo porque também sofri um pouco no dia do acontecido.
 Era uma terça-feira normal, beirando uma quarta, a�nal já era quase meia-noite. Estava na minha vaga 
conversando com o Lag e o Noveline, sobre algum assunto qualquer. O garoto Queiroz, contudo, ainda estava em 
sua vaga, tentando dormir. Em sua cabeça, tinha o direito de dormir tranquilo, mas estava sendo atrapalhado. 
Resolveu então impor sua vontade e expulsou seus coleguinhas do quarto de uma maneira não muito gentil.
 Poderíamos ter deixado aquilo passar a�nal, conhecíamos o garoto e estávamos atrapalhando ele. Mas 
somos bixos. E éramos MUITO mais bixos naquela época: as coisas não funcionavam assim.
 Eis que o assunto da noite anterior vem à tona enquanto esperávamos o começo de uma sonolenta aula de 
humanidades. Todos reconheceram que a atitude do garoto não foi muito legal. Parecia que a conversa terminaria 
aí, mas não. Vocês devem conhecer bem a mente ardilosa do Noveline: "Que tal fazermos uma 'festa' para o Que-
iroz?" E ali começaram os preparativos para um dos "eventos" mais gratuitos desse ano. Confesso que, de início, 
nossa ideia era simplesmente sugar o garoto durante uma madrugada inteira. Um som alto, um pouco de gritaria 
até as primeiras horas da manhã e nada mais. Quem se importa com a aula de Química do outro dia?
 Mas a mente malé�ca do David expandiu a ideia. Enquanto arrumava minhas coisas para sair da inter-
minável aula de humanidades, ouço um anúncio "Aê galera, vamos fazer uma festa hoje pro garoto Queiroz. Apê 
323 Vaga F". Acho que poucos ouviram, então também dei as costas e fui para o rancho.
 Creio que naquela tarde decidimos não fazer aquela festa para o garoto naquele dia. Pobre coitado, iria 
enfrentar a sua 1ª prova do Mãekarzel. Fomos bons coleguinhas... Ou talvez não. O tempo a mais que tivemos nos 
ajudou a cancerizar a ideia. Nesse ponto, já havia um evento no facebook com todos da T-18. Alguns perguntavam 
"é o aniversário dele?". Não era; era pura gratuidade. Além disso, conseguiríamos bebida, som, isopor e muita gente.
 Quando se aproximavam das 23h30, a porta da biblITA se abre e o menino Queiroz passa por ela, com seu 
jeito peculiar de andar. Que diabos ele fazia ali? Nunca pisara naquele terreno antes. Com certeza já tinha noção do 
que estava acontecendo. Fui perguntar a ele o que estava fazendo ali. Eu quis acreditar que era apenas "cancerizan-
do humanidades". Às 23h50.
 Saí da biblITA e o garoto ainda estava lá. Nosso plano  inicial de ir sugando aos poucos foi por água a baixo, 
pois ele não estava nos seus "aposentos". Fui para o apê pensando em como fazê-lo voltar ao 323. Enquanto descia 
o corredor, 317, 318, 319... O som �cava cada vez mais forte. Não me restavam dúvidas de onde eram. 321, 322... 323. 
Abro a porta e vejo a cena. Sim, a vaga do Moqueiroz estava completamente bagunçada. Pedaços de isopor pra 
todo lado, colchão voando. Deixei minha mochila em cima da cama, peguei minha caneca da atlética, e fui beber a 
paradinha que o Noveline tinha feito.
 Era incrível quantas pessoas cabiam naquele minúsculo espaço. Uma coisa que aprendemos corretamente: 
zipar. A galera gritava uníssona: "UH, É MOQUEIROZ!". Agora, só faltava o menino chegar. Vimos que não adiantava 
nada esperar, então era melhor ir buscá-lo. E foi isso que �zemos. Filmei tudo. Fiquei no corredor do C+ esperando 
o resto da galera trazer ele nos braços, aos brados de "UH, É MOQUEIROZ!". Filmei a vinda pelo corredor. Corri para 
entrar no nosso quarto gravar a feição de Queiroz ao ver sua vaga. Eu mesmo tomei um susto com o que gravei. 
Naquele momento, seu colchão estava colado na parede e seu cabo de internet estava grudado no teto.
 E o garoto �nalmente entra. Aquele momento, para quem mora no 323 e vizinhança, signi�cava muito. Não 
apenas zoeira. Signi�cava a passagem do garoto. Seria ali que descobriríamos se ele permaneceria o menino que 
era, autoritário e impositor de suas vontades, ou se viraria um novo homem. E parece que ele virou um novo 
homem mesmo. Sua feição foi a que menos esperávamos. O garoto abriu a porta, viu tudo e simplesmente abriu um 
sorriso. Em termos iteanos, ele cagou. Cagou pro colchão colado, cagou para o isopor no chão, cagou para a cerveja 
derramada no chão. Isso foi surpreendente, mas ao mesmo tempo satisfatório. Continuamos curtindo a festa.
 Fomos dormir quase quatro da manhã. Mas duas aulas de CES10 foram o su�ciente para repor o sono em dia 
(ou não né...). En�m, essa foi a história do menino Moqueiroz. Foi aqui, inclusive, que ele ganhou esse nome. Hoje 
em dia podemos dizer que ele é um cara bem mais tranquilo que antes. Talvez por causa dessa festa, ou de outras 
coisas que aconteceram durante esse ano. Sim, essa é uma história de bixo. E se ser bixo signi�ca ter experiências 
como essa, certamente sentirei muita falta disso.
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18                              "01, canção de ninar .... Execução!"
                               Marconi para Paulinha no acampamento

                               "Acordão!!!" 
                           Quezér, Tenente acordando a gente no 
acampamento.

“Torando 1,2!”
Marconi, Capitão no acampamento

“Pois é,alhunos, intregrais esquentam!”
Geicke, tirando o casaco enquanto dá aula de integrais

“10%??? Não tem nem 10% de dez!”
Feroz escrotizando a gente

"Tanto faz" 
Deborah, Professora quando questionada qual a fórmula 
correta.

"Eu ODEIO a classe média", 
Chuí, Marilena.

"Nos faz lembrar de Matrix" 
Neves, Bruno. Sobre a citação acima

“É muito Danoninho da mamãe”
Ronner, Sub 

"Ficou horrível, uma bosta, muito ruim. 'Tá um lixo. Nota 
dez. A gente quer isso mesmo. Parabéns. Mantenham esse 
nível. É isso que a gente quer"
Ronner, Sub 

"Eu gostaria que vocês acreditassem que eu preparo a 
aula de vocês"
Nilda, Doutora para turma

"É INEGÁVEL que eu sou melhor que vocês." 
Nilda, Doutora.

“nwxjcirwvbeixcniaejncibiwrxz, tá ligado,cumpadi?
Toy, Big

"Eu precisava Escovar meus Dentes", 
Carvalho, André. (Após derrubar a porta do ap)

"XXXXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNN-
GUUUUUuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" 
Yvis, Tio

Sargento Marcelo:Quem é o CDF da turma? 
Papa (com orgulho): Sou eu senhor!!!

"Ele tá fudendo o solo nacional, senhor!" 
Bianca, Sargento reclamando do Dedel em posição de 
�exão)

"Eu tava mar Lilo atrás da porta, só ouvindo o Bikmá mar 
a nega rarararara ar ar" 
Frankiley, Renatão.

“Eu sou um cara de centro.”
Pazzini, Brigadeiro 

"Aluna 000000000001" 
Nossa grande 01 no acampamento

“É muito fácil passar pelo Poliedro com cursinho. Bom 
mesmo é quem passa pelo Ceará.”
Judoca e carteador do CPOR ignorando a existência dos 
mil e poucos cursinhos existentes no Ceará.

"De rocha é a mesma coisa que rochedo "
Toy, Big explicando o signi�cado da expressão "de 
rocha" doutora Nilda.

"Eu sempre achei que esse negócio de cor era questão 
de opinião" 
Joselito, quando descobriu que era daltônico no exame 
do CPOR

"Cavalcante. Cavalcâânte. Caválcante. Cavalcaaante! 
CavalcantEEE. Ca-val-cAAAnte!"

"Cadê o bandeirão??"
Povo da 15 procurando por um pano de chão.

"Será que deus �utua?" 
T-18 se indagando sobre T-14

Dra. Nilda pro Castellões: Acho que sua piada está muito 
cheia de preconceitos
Castellões pra Dra. Nilda: Essa é a lógica de uma piada de 
humor negro

Dra. Nilda pra Monge:qual o seu curso?
Monge pra Dra. Nilda:Aeronáutica com ênfase em 
bancos!

Até a mãe natureza está com raiva de vocês, ela quer 
punir vocês!
Ten. Quezer antes de cair um tronco na cabeça do 
Frankiley

“Égua, doido. Fsugou!”
Noveline, Lucas David

FRASES MARCANTES DA T-18
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Demais 0%

Alagoas 1%

Bahia 1%

Mato Grosso 1%

Pará 1%
Espírito Santo 2%

Goiás 2%
Maranhão 2%

Rio Grande do Norte 2%

Rio Grande do Sul 2%

Pernambuco 3%

Distrito Federal 5%

Minas Gerais 6%

Piauí 6%

Paraná 7%

São Paulo 11%
Rio de Janeiro 12%

Ceará 38%

Origem T-18




