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Meus parabéns. Você tem a 
honra de estar lendo o Jornal do 
Bixo da turma GOAT: Greatest of 
All Times. Nesse periódico (de 
período infinito, pois é edição 
exclusiva), vamos nos deparar 
com histórias inacreditáveis, 
conhecer personalidades únicas, 
relembrar acontecimentos bizar-
ros. Vamos acompanhar o que 
ocorreu nesse singular primeiro 
ano, das tragédias às conquistas, 
e descobrir o que faz uma turma 
do ITA ser a melhor de todas.
    Esse relato começa de tempos 
imemoriais. Diria que começa 
desde quando a 22 era bixo, mas, 
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dizendo isso, perderíamos a refe-
rência: a 22 sempre foi e sempre 
será bixo. Já era final de dezembro 
quando os planetas se alinharam e 
o fenômeno mais breizz de todos 
chocou até o prédio do novo fund 
(que não caiu, pois é resistente a 
terremoto, mas não a chuva). Era o 
nascimento da T23.
    A T23 surgiu já entrando para a 
história quando Gobi, o profeta, 
anunciou aquilo que nos aguarda-
va: a despeito das línguas bizo-
nhas, o ITA não formaria o melho-

A 22 sempre foi e sempre será bixo.

res engenheiros do país, mas, sim, um 
bando de cuzões. Assim sempre foi, e 
assim sempre será. A chegada de 
janeiro nos trouxe a São José dos 
Campos e a uma incrivelmente bem 
estruturada e carinhosa recepção por 
parte da Instituição. Essas boas vindas 
foram seguidas por outras mais calo-
rosas ainda (com ocasionais refrescos 
de água e gelo) dos nossos bixos da 22. 
Dentre as regalias, claro que não 
poderia faltar um P->Prox arremessa-
do sobre nós...
    De Grilinho no chão pelo G, a Opala no 

chão pelo corote, da cueca slip 
molhada de Covatti, às mais de mil 
horas de bostejo (um dia desses 
encontrei o Jasson, então ainda 
contando)... Tudo foi muito intenso, 
menos a atuação de Macunaíma, 
que surpreendeu a todos: nunca se 
viu algo de tão péssima qualidade.
           É inquestionável que a primei-
ra semana deixou a vida de todos 
marcada, tendo detido a atenção 
da turma mais do que algumas 
aulas QUI não citarei por educação. 
O que se seguiu, em fevereiro, 
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porém, pode ser visto como uma 
atividade integrativa bem mais 
elaborada, uma trosoba de dimen-
sões incomensuráveis até mesmo 
para Grover.
       Vou agora ao fundo da minha 
memória e lembro quando o baru-
lho de uma moto não causava 
medo às 6 horas da manhã. E da 
tarde. Da noite, também. Nos 
nossos sonhos. Eu creio que ouvi 
aquela moto em meio ao mato, 
mas também vi um pokémon. 
Fevereiro mostrou ícones musi-
cais, com a versão Hino Nacional 
in error404 de Bissetriz. Os márti-
res marcaram o chão do auditório 
B depois de tanta fleca: Opala (Zé 
Trequinho, 04?? Paga 10 aí!) e os 
Sonecas de Dia Jacaré, Bruce e 

Xixi. A eles, dedicamos muitas risadas 
escondidas. Mas houve bem mais (prova-
velmente desconhecidas para Umbigo, 
que NUNCA estava na hora certa). 
       Não queria reclamar, pois economiza-
mos dinheiro da maromba malhando a 
coxa, mas os joelhos de todos da 23 ainda 
rangem do agachado 1, 2. Peixão, esforça-
do ao agachado, conquistou o feito de 
quebrar seus dois joelhos. Metade de 
nossa coragem ficou no poncho e a outra 
foi levada na chuva. Nada superará, aliás, 
o combo chuva+poncho+agachado às 3 da 
madrugada, que incluiu, como não pode-
ria deixar de ser, ele, que fez os olhos 
lacrimejarem de sono, as mãos travarem 
de câimbra, o ódio ferver na face: Se és 
capaz de manter a calma... Todavia, a 
despeito de tanta desavença que vive-
mos, tivemos o gosto de perceber que 

sempre pode piorar. E piorou. O 
que se seguiu foi a ponta da 
formulação do que, meses 
depois, se concretizou como o 
maior postulado da T-23: o 
Teorema da Conservação do 
Bizuleu - nada aqui melhora a tal 
ponto que não possa piorar outro 
aspecto. Eram poucos dias para o 
fim, mas, com exceção do cabo 
Frutas, foram os piores dias. 
Alucinações, Panzanha invertido, 
água no Broquinha. Foi um anti-
-brûffieng, um anti-breizz.
         Mas o jogo só começou com as 
aulas. E as regras demoraram a 
serem entendidas: você tem que 
entrar no jogo; você só pode 
perder o jogo; você tem que con-
tinuar no jogo. Que fique claro a 
partir de agora.
         Porém, não houve Vesta capaz 
de deter os guerreiros da 23. As 
únicas bestas páreas para 
nossas forças, que muito chama-
ram a atenção da comunidade, 
foram as bicicletas. Em um 
recorde histórico, houve mãos, 
braços e, pasme o caro leitor, 
uma clavícula quebrados após 
ataques furiosos de bicicletas. 
Sair do H8, 5 minutos antes do 
início da aula, nunca custou tão 
caro.
     Los desafios? No se pueden 
contar! Foram noites em claro 
questionando o quanto a Can-
dyShop seria capaz de fornecer 
energético. O Gagá-8 deparou-se 
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com uma frota quase zipada, seden-
ta por aprender espanhol pegar o 
macaco de química, e um pacto de 
união contra sugação gratuita se 
firmou a cada bizuleu que era dire-
cionado contra a 23. E a 23 lutou. E a 
23 resistiu. E no fim, após muita 
adrenalina, a 23 safou.
      Voltando das férias, logo na 
primeira semana, presenciamos a 
19 cartear uma competição para não 
ir embora do H8 sem prêmios – o 
Torneiro de crossfit – e perder horri-
velmente (para a 23, risos). Foi 
nesse dia que vimos até que ponto 
vai a coragem do ser humano, com 
Bruce se jogando na piscina do 
COCTA a uma temperatura de 0K.  
            Nesse retorno de muita classe 
é muitas cartas, trocamos o Toró-
quios por uma matéria que não 
assistíamos todos juntos: física. 
Ledo engano crer que, não havendo 
chamada, seria como ter uma maté-
ria a menos, estávamos safos, 
então. E estávamos. Até o Teorema 
da Conservação do Bizuleu retornar 
com força, fazendo da felicidade de 
poder fazer a prova de pijama pelo 
classroom mais uma poderosíssima 
forma de jangal, que só expande, 
como o bizuleu.  
     Mesmo com o enorme esforço 
para não sairmos do jogo que não 
podemos ganhar, nem empatar, a 23 
ainda conseguiu cancerizar os 
churras! Qual outra turma possui o 
DJ Rubinho e seus MCs exclusivos, 
com composições únicas sobre a 

turma, e ainda por cima – literal-
mente – um papparazzo aéreo 
para tirar as melhores fotos de 
turma que o H8 já viu? NENHUMA!
          Por último, mas nem de longe 
o menos importante, temos como 
mais um destaque do ano a tão 
esperada formatura do CPORRA, 
que não poderia terminar sem 
uma surubação à altura: 110 
flecas. Infelizmente, a formatura 
veio cedo demais para que 
pudéssemos apreciar a palestra 
de nosso guerreiro Peixão sobre 
o Serviço de Saúde da FAB. Ainda 
assim, esse longo período de  
sofrimento que culminou com 

infinitos memes militares no grupo 
com o capitenente ficará marcado 
para sempre em nossos corações.
         Esse foi um pequeno brüffiəng do 
que ocorreu ao longo desse ano, tão 
diferente de tudo o que havíamos 
vivido até então. Ao longo do jornal, 
você poderá apreciar muito mais 
coisas. Caso não pertença a essa 
turma ímpar (e prima!), conheça 
agora nossos melhores e piores 
momentos. Caso seja um de nós, 
relembre esse ano tão único. De 
qualquer forma, se divirta!

Boa leitura e BORA 23!



Meus parabéns. Você tem a 
honra de estar lendo o Jornal do 
Bixo da turma GOAT: Greatest of 
All Times. Nesse periódico (de 
período infinito, pois é edição 
exclusiva), vamos nos deparar 
com histórias inacreditáveis, 
conhecer personalidades únicas, 
relembrar acontecimentos bizar-
ros. Vamos acompanhar o que 
ocorreu nesse singular primeiro 
ano, das tragédias às conquistas, 
e descobrir o que faz uma turma 
do ITA ser a melhor de todas.
    Esse relato começa de tempos 
imemoriais. Diria que começa 
desde quando a 22 era bixo, mas, 

RETROSPECTIVA

dizendo isso, perderíamos a refe-
rência: a 22 sempre foi e sempre 
será bixo. Já era final de dezembro 
quando os planetas se alinharam e 
o fenômeno mais breizz de todos 
chocou até o prédio do novo fund 
(que não caiu, pois é resistente a 
terremoto, mas não a chuva). Era o 
nascimento da T23.
    A T23 surgiu já entrando para a 
história quando Gobi, o profeta, 
anunciou aquilo que nos aguarda-
va: a despeito das línguas bizo-
nhas, o ITA não formaria o melho-

res engenheiros do país, mas, sim, um 
bando de cuzões. Assim sempre foi, e 
assim sempre será. A chegada de 
janeiro nos trouxe a São José dos 
Campos e a uma incrivelmente bem 
estruturada e carinhosa recepção por 
parte da Instituição. Essas boas vindas 
foram seguidas por outras mais calo-
rosas ainda (com ocasionais refrescos 
de água e gelo) dos nossos bixos da 22. 
Dentre as regalias, claro que não 
poderia faltar um P->Prox arremessa-
do sobre nós...
    De Grilinho no chão pelo G, a Opala no 

chão pelo corote, da cueca slip 
molhada de Covatti, às mais de mil 
horas de bostejo (um dia desses 
encontrei o Jasson, então ainda 
contando)... Tudo foi muito intenso, 
menos a atuação de Macunaíma, 
que surpreendeu a todos: nunca se 
viu algo de tão péssima qualidade.
           É inquestionável que a primei-
ra semana deixou a vida de todos 
marcada, tendo detido a atenção 
da turma mais do que algumas 
aulas QUI não citarei por educação. 
O que se seguiu, em fevereiro, 

03.12.2019 / TERÇA-FEIRA / #2323232323 VOLUME 23 / EST. 2019

TURMA 23 NEWS 
3

porém, pode ser visto como uma 
atividade integrativa bem mais 
elaborada, uma trosoba de dimen-
sões incomensuráveis até mesmo 
para Grover.
       Vou agora ao fundo da minha 
memória e lembro quando o baru-
lho de uma moto não causava 
medo às 6 horas da manhã. E da 
tarde. Da noite, também. Nos 
nossos sonhos. Eu creio que ouvi 
aquela moto em meio ao mato, 
mas também vi um pokémon. 
Fevereiro mostrou ícones musi-
cais, com a versão Hino Nacional 
in error404 de Bissetriz. Os márti-
res marcaram o chão do auditório 
B depois de tanta fleca: Opala (Zé 
Trequinho, 04?? Paga 10 aí!) e os 
Sonecas de Dia Jacaré, Bruce e 

Xixi. A eles, dedicamos muitas risadas 
escondidas. Mas houve bem mais (prova-
velmente desconhecidas para Umbigo, 
que NUNCA estava na hora certa). 
       Não queria reclamar, pois economiza-
mos dinheiro da maromba malhando a 
coxa, mas os joelhos de todos da 23 ainda 
rangem do agachado 1, 2. Peixão, esforça-
do ao agachado, conquistou o feito de 
quebrar seus dois joelhos. Metade de 
nossa coragem ficou no poncho e a outra 
foi levada na chuva. Nada superará, aliás, 
o combo chuva+poncho+agachado às 3 da 
madrugada, que incluiu, como não pode-
ria deixar de ser, ele, que fez os olhos 
lacrimejarem de sono, as mãos travarem 
de câimbra, o ódio ferver na face: Se és 
capaz de manter a calma... Todavia, a 
despeito de tanta desavença que vive-
mos, tivemos o gosto de perceber que 

sempre pode piorar. E piorou. O 
que se seguiu foi a ponta da 
formulação do que, meses 
depois, se concretizou como o 
maior postulado da T-23: o 
Teorema da Conservação do 
Bizuleu - nada aqui melhora a tal 
ponto que não possa piorar outro 
aspecto. Eram poucos dias para o 
fim, mas, com exceção do cabo 
Frutas, foram os piores dias. 
Alucinações, Panzanha invertido, 
água no Broquinha. Foi um anti-
-brûffieng, um anti-breizz.
         Mas o jogo só começou com as 
aulas. E as regras demoraram a 
serem entendidas: você tem que 
entrar no jogo; você só pode 
perder o jogo; você tem que con-
tinuar no jogo. Que fique claro a 
partir de agora.
         Porém, não houve Vesta capaz 
de deter os guerreiros da 23. As 
únicas bestas páreas para 
nossas forças, que muito chama-
ram a atenção da comunidade, 
foram as bicicletas. Em um 
recorde histórico, houve mãos, 
braços e, pasme o caro leitor, 
uma clavícula quebrados após 
ataques furiosos de bicicletas. 
Sair do H8, 5 minutos antes do 
início da aula, nunca custou tão 
caro.
     Los desafios? No se pueden 
contar! Foram noites em claro 
questionando o quanto a Can-
dyShop seria capaz de fornecer 
energético. O Gagá-8 deparou-se 

�� � � �� �� � � � �� � �� �� �� 
 	 � � �
 ���� � �� � �� � ��� � �� �� 
 � � 	 �� � �� � �� � � ��

com uma frota quase zipada, seden-
ta por aprender espanhol pegar o 
macaco de química, e um pacto de 
união contra sugação gratuita se 
firmou a cada bizuleu que era dire-
cionado contra a 23. E a 23 lutou. E a 
23 resistiu. E no fim, após muita 
adrenalina, a 23 safou.
      Voltando das férias, logo na 
primeira semana, presenciamos a 
19 cartear uma competição para não 
ir embora do H8 sem prêmios – o 
Torneiro de crossfit – e perder horri-
velmente (para a 23, risos). Foi 
nesse dia que vimos até que ponto 
vai a coragem do ser humano, com 
Bruce se jogando na piscina do 
COCTA a uma temperatura de 0K.  
            Nesse retorno de muita classe 
é muitas cartas, trocamos o Toró-
quios por uma matéria que não 
assistíamos todos juntos: física. 
Ledo engano crer que, não havendo 
chamada, seria como ter uma maté-
ria a menos, estávamos safos, 
então. E estávamos. Até o Teorema 
da Conservação do Bizuleu retornar 
com força, fazendo da felicidade de 
poder fazer a prova de pijama pelo 
classroom mais uma poderosíssima 
forma de jangal, que só expande, 
como o bizuleu.  
     Mesmo com o enorme esforço 
para não sairmos do jogo que não 
podemos ganhar, nem empatar, a 23 
ainda conseguiu cancerizar os 
churras! Qual outra turma possui o 
DJ Rubinho e seus MCs exclusivos, 
com composições únicas sobre a 

turma, e ainda por cima – literal-
mente – um papparazzo aéreo 
para tirar as melhores fotos de 
turma que o H8 já viu? NENHUMA!
          Por último, mas nem de longe 
o menos importante, temos como 
mais um destaque do ano a tão 
esperada formatura do CPORRA, 
que não poderia terminar sem 
uma surubação à altura: 110 
flecas. Infelizmente, a formatura 
veio cedo demais para que 
pudéssemos apreciar a palestra 
de nosso guerreiro Peixão sobre 
o Serviço de Saúde da FAB. Ainda 
assim, esse longo período de  
sofrimento que culminou com 

infinitos memes militares no grupo 
com o capitenente ficará marcado 
para sempre em nossos corações.
         Esse foi um pequeno brüffiəng do 
que ocorreu ao longo desse ano, tão 
diferente de tudo o que havíamos 
vivido até então. Ao longo do jornal, 
você poderá apreciar muito mais 
coisas. Caso não pertença a essa 
turma ímpar (e prima!), conheça 
agora nossos melhores e piores 
momentos. Caso seja um de nós, 
relembre esse ano tão único. De 
qualquer forma, se divirta!

Boa leitura e BORA 23!



Meus parabéns. Você tem a 
honra de estar lendo o Jornal do 
Bixo da turma GOAT: Greatest of 
All Times. Nesse periódico (de 
período infinito, pois é edição 
exclusiva), vamos nos deparar 
com histórias inacreditáveis, 
conhecer personalidades únicas, 
relembrar acontecimentos bizar-
ros. Vamos acompanhar o que 
ocorreu nesse singular primeiro 
ano, das tragédias às conquistas, 
e descobrir o que faz uma turma 
do ITA ser a melhor de todas.
    Esse relato começa de tempos 
imemoriais. Diria que começa 
desde quando a 22 era bixo, mas, 

dizendo isso, perderíamos a refe-
rência: a 22 sempre foi e sempre 
será bixo. Já era final de dezembro 
quando os planetas se alinharam e 
o fenômeno mais breizz de todos 
chocou até o prédio do novo fund 
(que não caiu, pois é resistente a 
terremoto, mas não a chuva). Era o 
nascimento da T23.
    A T23 surgiu já entrando para a 
história quando Gobi, o profeta, 
anunciou aquilo que nos aguarda-
va: a despeito das línguas bizo-
nhas, o ITA não formaria o melho-

res engenheiros do país, mas, sim, um 
bando de cuzões. Assim sempre foi, e 
assim sempre será. A chegada de 
janeiro nos trouxe a São José dos 
Campos e a uma incrivelmente bem 
estruturada e carinhosa recepção por 
parte da Instituição. Essas boas vindas 
foram seguidas por outras mais calo-
rosas ainda (com ocasionais refrescos 
de água e gelo) dos nossos bixos da 22. 
Dentre as regalias, claro que não 
poderia faltar um P->Prox arremessa-
do sobre nós...
    De Grilinho no chão pelo G, a Opala no 

chão pelo corote, da cueca slip 
molhada de Covatti, às mais de mil 
horas de bostejo (um dia desses 
encontrei o Jasson, então ainda 
contando)... Tudo foi muito intenso, 
menos a atuação de Macunaíma, 
que surpreendeu a todos: nunca se 
viu algo de tão péssima qualidade.
           É inquestionável que a primei-
ra semana deixou a vida de todos 
marcada, tendo detido a atenção 
da turma mais do que algumas 
aulas QUI não citarei por educação. 
O que se seguiu, em fevereiro, 

porém, pode ser visto como uma 
atividade integrativa bem mais 
elaborada, uma trosoba de dimen-
sões incomensuráveis até mesmo 
para Grover.
       Vou agora ao fundo da minha 
memória e lembro quando o baru-
lho de uma moto não causava 
medo às 6 horas da manhã. E da 
tarde. Da noite, também. Nos 
nossos sonhos. Eu creio que ouvi 
aquela moto em meio ao mato, 
mas também vi um pokémon. 
Fevereiro mostrou ícones musi-
cais, com a versão Hino Nacional 
in error404 de Bissetriz. Os márti-
res marcaram o chão do auditório 
B depois de tanta fleca: Opala (Zé 
Trequinho, 04?? Paga 10 aí!) e os 
Sonecas de Dia Jacaré, Bruce e 

Xixi. A eles, dedicamos muitas risadas 
escondidas. Mas houve bem mais (prova-
velmente desconhecidas para Umbigo, 
que NUNCA estava na hora certa). 
       Não queria reclamar, pois economiza-
mos dinheiro da maromba malhando a 
coxa, mas os joelhos de todos da 23 ainda 
rangem do agachado 1, 2. Peixão, esforça-
do ao agachado, conquistou o feito de 
quebrar seus dois joelhos. Metade de 
nossa coragem ficou no poncho e a outra 
foi levada na chuva. Nada superará, aliás, 
o combo chuva+poncho+agachado às 3 da 
madrugada, que incluiu, como não pode-
ria deixar de ser, ele, que fez os olhos 
lacrimejarem de sono, as mãos travarem 
de câimbra, o ódio ferver na face: Se és 
capaz de manter a calma... Todavia, a 
despeito de tanta desavença que vive-
mos, tivemos o gosto de perceber que 

sempre pode piorar. E piorou. O 
que se seguiu foi a ponta da 
formulação do que, meses 
depois, se concretizou como o 
maior postulado da T-23: o 
Teorema da Conservação do 
Bizuleu - nada aqui melhora a tal 
ponto que não possa piorar outro 
aspecto. Eram poucos dias para o 
fim, mas, com exceção do cabo 
Frutas, foram os piores dias. 
Alucinações, Panzanha invertido, 
água no Broquinha. Foi um anti-
-brûffieng, um anti-breizz.
         Mas o jogo só começou com as 
aulas. E as regras demoraram a 
serem entendidas: você tem que 
entrar no jogo; você só pode 
perder o jogo; você tem que con-
tinuar no jogo. Que fique claro a 
partir de agora.
         Porém, não houve Vesta capaz 
de deter os guerreiros da 23. As 
únicas bestas páreas para 
nossas forças, que muito chama-
ram a atenção da comunidade, 
foram as bicicletas. Em um 
recorde histórico, houve mãos, 
braços e, pasme o caro leitor, 
uma clavícula quebrados após 
ataques furiosos de bicicletas. 
Sair do H8, 5 minutos antes do 
início da aula, nunca custou tão 
caro.
     Los desafios? No se pueden 
contar! Foram noites em claro 
questionando o quanto a Can-
dyShop seria capaz de fornecer 
energético. O Gagá-8 deparou-se 

03.12.2019 / TERÇA-FEIRA / #2323232323 VOLUME 23 / EST. 2019

TURMA 23 NEWS 
com uma frota quase zipada, seden-
ta por aprender espanhol pegar o 
macaco de química, e um pacto de 
união contra sugação gratuita se 
firmou a cada bizuleu que era dire-
cionado contra a 23. E a 23 lutou. E a 
23 resistiu. E no fim, após muita 
adrenalina, a 23 safou.
      Voltando das férias, logo na 
primeira semana, presenciamos a 
19 cartear uma competição para não 
ir embora do H8 sem prêmios – o 
Torneiro de crossfit – e perder horri-
velmente (para a 23, risos). Foi 
nesse dia que vimos até que ponto 
vai a coragem do ser humano, com 
Bruce se jogando na piscina do 
COCTA a uma temperatura de 0K.  
            Nesse retorno de muita classe 
é muitas cartas, trocamos o Toró-
quios por uma matéria que não 
assistíamos todos juntos: física. 
Ledo engano crer que, não havendo 
chamada, seria como ter uma maté-
ria a menos, estávamos safos, 
então. E estávamos. Até o Teorema 
da Conservação do Bizuleu retornar 
com força, fazendo da felicidade de 
poder fazer a prova de pijama pelo 
classroom mais uma poderosíssima 
forma de jangal, que só expande, 
como o bizuleu.  
     Mesmo com o enorme esforço 
para não sairmos do jogo que não 
podemos ganhar, nem empatar, a 23 
ainda conseguiu cancerizar os 
churras! Qual outra turma possui o 
DJ Rubinho e seus MCs exclusivos, 
com composições únicas sobre a 

turma, e ainda por cima – literal-
mente – um papparazzo aéreo 
para tirar as melhores fotos de 
turma que o H8 já viu? NENHUMA!
          Por último, mas nem de longe 
o menos importante, temos como 
mais um destaque do ano a tão 
esperada formatura do CPORRA, 
que não poderia terminar sem 
uma surubação à altura: 110 
flecas. Infelizmente, a formatura 
veio cedo demais para que 
pudéssemos apreciar a palestra 
de nosso guerreiro Peixão sobre 
o Serviço de Saúde da FAB. Ainda 
assim, esse longo período de  
sofrimento que culminou com 

�� � � �� �  �� �  ��� � � �� � �� �� �� � � � � ��� � �� � �
 � �� � ��� ��� � �� ��� � �� �� �� � �

infinitos memes militares no grupo 
com o capitenente ficará marcado 
para sempre em nossos corações.
         Esse foi um pequeno brüffiəng do 
que ocorreu ao longo desse ano, tão 
diferente de tudo o que havíamos 
vivido até então. Ao longo do jornal, 
você poderá apreciar muito mais 
coisas. Caso não pertença a essa 
turma ímpar (e prima!), conheça 
agora nossos melhores e piores 
momentos. Caso seja um de nós, 
relembre esse ano tão único. De 
qualquer forma, se divirta!

Boa leitura e BORA 23!

4
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CONHEÇA A T-23
AP 104

A - KART - chamavam de KARThianne no 
cursinho, carteava demais (seu nome é Kathianne)
B - Opala - “bebe que nem um opala"
C - Kids - inventado por um professor devido à 
sua baixa estatura
D - Aspirina - patente + nome 

H8-A

AP 106
B - COADJ - não tinha história pra contar. Na 
mais emocionante, nem era protagonista (quando a 
amiga foi assaltada)
F - DEL - ELE e COMP raiz

AP 107
A - NEMA - ficaram por muito tempo procu-
rando
B - BU - vem do nome: BrUna

AP 115
C - BILL GATES - não parece o Bill Gates
D - P->PROX - o ponto próximo do olho mede 
25cm  ;-)

AP 116
B - NEGO DRAMA - foi o único negro 
inapto

AP 124
A - SPLIT - abriu um espacate bêbado no 
aniversário e torceu o pé 

AP 127
E - CARENTE - levantou da cadeira para 
abraçar a fiscal da sala do vestibular
F - LUCENA - sobrenome

AP 133
B - CORINGA - já tinha um charada

H8-B
AP 209

B - FIFI - apelido de cursinho

AP 223
F - TH - por causa do Rio

AP 224
A - RUBINHO - demorou a entrar no gupo 
de Whatsapp
B - CORREDOR - estava ocupado 
durante a pré-CR "correndo" com os exames para a 
IS

5
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AP 227

A - JOSEPH - seu nome é Lucas José
B - BUDA - vem do cursinho, se parece com 
outro Buda

AP 301
A - KATCHAU! - Relâmpago Marqui-
nhos
B - ERRADO - saltou no cara errado
C - GUILE - narguile
D - BABALU - parece o Chicletão e dizia 
que tudo era Baba(fácil) no cursinho
E - RODELA - gosta de imitar os outros
F - EUSEBIO - descobriram que ele era de 
lá (Eusébio é um lugar)

AP 303
A - RESMILLER - tem o icônico nome 
Regis Miller
B - LUQUITA - variação do nome
C - MAGO - mago da física no cursinho
D - MOTOMOTO - semelhança com o 
personagem de "Madagascar 2"
F - MALFOY - seu nome é Lúcio
G - MENDIGO - parecia um mendigo no 
cursinho.

H8-C

AP 304
A - KROSSO - ca-roço
B - DANONINHO - propaganda do 
Danoninho Ice
C - SOBA - comida japonesa que é bastante 
presente somente nas cidades do Mato grosso do Sul
D - BISCATI - piadinha que o acompanha 
desde sempre, seu sobrenome é Biciati
E - PAGODINHO / ZERO 
MOITA - escutava muito pagode/ incrivel-
mente omisso, nunca foi plotado para nada na 
história do CPORRA
F - MINEIRINHO/01 - natural da 
Terra do Pão de Queijo/ é o famoso aluno 001 do 1º 
ano, do 1° esquadrão

AP 306
A - JOE - Quê?
B - ERAGON - gosto questionável em 
festas
C - FRANZÉ / ATREVIDINHO 
- Seu nome é Francisco José/esse ser atrevido ligou 
(supostamente sem querer) para uma veterana da 
T-22 que sequer conhecia
D - PANZANHA - Pão + Lasanha (2 
veteranos com os quais ele supostamente se 
parece)
E - TN - passou vergonha por conta de Teoria 
dos Números no cursinho
F - PÃO - pulou no lago para alimentar peixes 
após o pão acabar

6
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AP 307

A - PISTOLA - brigou com um professor e 
rasgou uma advertência
B - PLAYBOY - é muito playboy
C - JOHN LEWIS - vem do nome (João 
Luís)
D - PANTA - versão mais fofa de Pantaleão, 
seu sobrenome
E - JUAH - é dono de todo o litoral de Juazeiro 
do Norte (que fica no interior)
F - ELFO - Maníaco disse que parecia um Elfo 
em 2014

AP 315
A - BRUCE - seu nome é igual ao de um 
veterano chamado Hulk
B - MEGAMENTE - cabeça avantaja-
da, um verdadeiro desafio às leis da Natureza.
C - LAU - Luciano é anagrama de Nicolau
D - TOCHA - professor de química tacou 
fogo nele e no seu cabelo sem querer
E - P+ - na época do cursinho era vidrado em 
notas e classificações em provas.
F - FEBEM - disseram que ele parece 
alguém da FEBEM

AP 316
A - XIBIU - por conta da música "já chupou 
xibiu?"
B - BAHIA - vem da Bahea
C - BRÓDER - de tanto chamar os outros de 
"bróder" com sotaque, pegou o nome
D - GROVER - parecia com o Grover no 
filme do Percy Jackson
E - COLOMBO - seu sobrenome é Cristóvão
F - SIMPLA - forma carinhosa de Simplício

AP 309
E - JACARÉ - faz, com incrível desenvoltura, 
a boquinha do animal 

AP 311
A - JEJUM - bizonhou na inspeção de saúde 
e foi pro rancho quando devia ficar de jejum.
D - GARFIELD - passou mal em um jogo 
por ter comido lasanha antes
E - KOWA - sugou falar seu sobrenome 
impronunciável, Kowalczuk
F - SEM VOZ - no cursinho não tinha voz

AP 312
A - BICHÃO - veio do cursinho pela exímia 
habilidade em dizer a frase "você é o bichão mesmo 
hein doido"
B - MANAUS - de onde veio

AP 317
A - PLUTO - escolheram por conta do Mickey, 
da 22
B - PETROBRAS - seu nome é Pedro Braz
E - FRED FLINTSTONE - seu nome 
é Fredison
F - STEPHEN - incrível semelhança com 
Sephen Hawking

7
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AP 318

A - TODDYNHO - sua tenra idade 
(passou com 15 anos)
B - CAIRO - pembada na explicaçao do 
apelido de infância (Quito->capital do Egito)
C - SILVIO - imita o Sílvio Santos com 
maestria
D - CHESTER - seu sobrenome é Peruchi, 
mas já existe um veterano Peru
E - YUDI - é parecido de acordo com alguns
F - MANÍACO - o maníaco se recusou a 
explicar seu nome para a redação do Jornal

AP 322
A - MARANHÃO - sobrenome
B - CONTINÊNCIA  - foto de perfil do 
whatsapp (é uma INcontinência)
C - HIPSTER - "só escuta banda com 
menos de 1000 plays no Spotify”
D - ÍNDIO - veio do Tocantins
E - ANÃOZIN - sua estatura não condiz 
com sua idade facial
F - MERENDA - foi observado comendo 2 
salgados por dia e engordando no 3º ano

AP 319
A - BISSETRIZ - episódio no cursinho 
envolvendo a bissetriz dos quadrantes ímpares
B - GAGÁ - só o ouviram contar história de 
prova
C - CHARADA - não sabiam que nome dar 
D - FIOFÓ - perguntaram se ele gostava de 
forró, mas ele ouviu "fiofó"
E - GRILINHO - é absurdamente idêntico 
ao seu irmão iteano, Grilo
F - MISKENTA - sobrenome: Misk-> 
Miskenta

AP 321
A - MONGE - foto de perfil exótica no 
WhatsApp
B - AÇAÍ - seu sobrenome é Asai
C - PEIXÃO - filho de peixe, peixão é (seu 
pai é iteano)
D - NISSIN - seu nome é Nacib
E - MOSTARDINHA - seu irmão, 
iteano, se chama Ketchup
F - HINO - é grande, feio e ninguém canta

AP 324
A - COMETA - seu sobrenome é um 
asteroide flamejante (Halley)
B - URSINHO PUTO - peludo e 
sempre com cara de chateado.
C - CHIMBINHA - toca guitarra melhor 
que o Chimbinha
D - TIRULIPA - conta piadas muito boas
E - BAYMAX - gosta de dar abraços
F - BOREL - seu sobrenome é Borella

AP 326
A - ZANK - vem do sobrenome, Zanchitta
B - MAGNÉSIO - leu em voz alta a 
concentração de magnésio de uma garrafa d'água
C - BRISA - é muito distraído
D - DÉCIMO - amor ao décimo uniforme da 
força área brasileira

8
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AP 327

A - ZÉ BROQUINHA - come muito 
desde criança (em sua terra, "brocar" é "comer")
B - SUMOL - ninguém conseguiu encontrar 
até o dia do exame de saúde 
E - UMBIGO - seu umbigo não atendia ao 
padrão esperado para a vida militar
F - SOLENOIDE - foi mordido por um 
solenoide radioativo seu sobrenome é Soledade

AP 328
E - JÃO - gíria de paulista/já era seu apelido
F - LAG - demorou pra entrar no grupo, depois 
viram que era lerdo mesmo

COLEGAS FORA DO H8
TIMÃO - por causa de sua parceria com o 
Pumba
PUMBA/ BARBALOVE - por 
causa de sua parceria com o Timão/ seu nome de 
guerra é Barbacovi 
MARINES - é fuzileiro naval vem da Mari-
nha
MENDES - sobrenome

AP 329
E - XIXI - seu sobrenome é Xie
F - HOBBIT - seu pé e altura apresentam 
incrível semelhança com os de hobbits

�� �� �� � �� � �� � �� � � ��� � �� � � ��� �� �� �
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ESTATÍSTICAS DA TURMA
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• Uma criança nasce com 46 cromosso-
mos, 23 herdados da mãe, 23 herdados 
do pai.

VOCÊ SABIA QUE?

Idade

n

IDADE ESTADO DE ORIGEM

n

Tentativas

n

TENTATIVAS DO 
VESTIBULAR

NÚMERO DE INICIATIVAS

PRETENDE 

MUDAR DE 

CURSO?

CURSO COM MAIOR 
AFINIDADE

Com média 20,1 anos, alguns 
terminarão a graduação com 
37, outros com 20.

FREQUÊNCIA DE VIRADÕES QUE CARREIRA QUER 
SEGUIR?
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É o Teorema da Consevação do Bizuleu: 
nada aqui melhora a tal ponto que não 

possa piorar outro aspecto 
-Lispector, Gobi 

Eu estou sendo babaca com os senhores? Eu 
não estou sendo babaca com os senhores!

-Cap. Thiago

 Então, pra embrazar a nossa pesquisa... 
-Mendigo, iniciando muito bem sua apresenta-

ção de lab de qui

“Quem determina a temperatura do 
curso são os senhores”

-Cap. Thiago

Senhor, eu não tenho coordenação 
motora!

-Toddynho sendo peixe do Sgt Célio

É os guri e não tem como 
-Febem

Podem se coçar aí
- Zé Broquinha comandando a tropa

O que tem de errado comigo, senhor?  
- Panzanha pro Capitão no exec com o

uniforme ao contrário

CÊ... 
- metade do esquadrão cagando o pau no 

CPOR Brasil

O ITA forma os melhores engenheiros' 
Forma é um bando de cuzão 

-Gobi ainda antes de pisar no ITA

"A próxima guerra vai ser ALI!" 
-P->prox, apontando pro computador da Rina

 
"Na China?" -01

Zé Broquinha, senhora? Paga 10
 

-Sgt Silveira para a aluna 04, ao chamar o zé 
broquinha na instrução

Rapaiz! 
- Imitadores do panzanha
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PÉROLAS DA TURMA

AÍ É BREIZZ 
-Krosso, Merenda e todos

Não é o caso 
- Cap. Thiago em qualquer caso

11



 "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas/ 
Deitado eternamente em berço esplêndido"  

- Bissetriz ao tentar cantar o hino
 no aquartelamento

“Que é o que? O certo”  
- Digão

“shhhhh” 
-babalu no aquartela 

Essa goiaba ai mermo, ô aluno  
--Sgt, Chicão

AGACHADO 1, 2
-Cap. Thiago

Porra, caralho 
 - Cap Thiago, sobre qualquer coisa

O prêmio será entregue numa
 cerimônia póstuma

- Jian matando os professores homena-
geados no prêmio Weis

Schanuzler, bliuster, gnaubler, ...  
- Blaster sobre qualquer coisa

"O ITA eh uma selva de pica, você 
pega logo a menor pra se safar 

das outras" 
- Ensinamentos do Barbacovi

"Ai tu buscou"
 

- Bahia

"Por que Chos Malal?" 
 

- tiozinho aviador do toróquios

 "Jangal se conserva"

 -Habitantes do jangual do 324

Mama o blaster

- Blaster e, depois,  a OI inteira
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"Calmô" 
- Digão e todo mundo

THE BRIEFING
-P+, e todos

Não é o caso 
- Versão Peixão
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OLHA A ONÇA DELE NO CHAPÉU

Olha a onça  dele no chapéu
Olha  que essa onça  é o teu troféu

Eu quero essa onça, essa onça  como eu quero
Eu quero essa onça  toda em verde e amarelo

 
Onça pintada, quem foi que te pintou?

Foi um engenheiro louco, louco como eu sou.
 

Onça  pintada,  na terra ou no céu.
Tuas presas em meu peito será o meu troféu.

QUANDO EU MORRER
Quando eu morrer me enterre num caixão,

mas deixe um espacinho pra eu pagar minha flexão

Quando eu morrer me enterre num baú,
mas deixe um espacinho pra eu pagar meu canguru

Quando eu morrer me enterre num barril, 
mas deixe um espacinho pra eu levar o meu fuzil

Quando eu morrer me enterre num lugar
que tenha um espacinho pra eu meter o meu gagá

Quando eu morrer quero ir de fal e de bereta
Chegar no inferno e dar tiro no capeta

E o capeta vai gritar de desespero
Meu Deus do céu tira daqui esse engenheiro

E o capeta vai gritar insano
Meu Deus do céu tira daqui esse iteano

E o capeta vai gritar em português
Meus Deus do céu tira daqui a 23

EU TINHA UM GATINHO
Eu tinha um gatinho

Eu disse, eu tinha um gatinho
Ele era bonitinho

Ele era bem fofinho
Ético, pelético, pelimpimpético
Pelado, peludo, pelimpimpudo

Quem és tu
Que desces do céu

Com asas de prata por todo o Brasil
 

Guerreiro alado
Que não sente dor

É o paraquedista, o irmão do condor
 

Sua missão
É destruir

As linhas inimigas e depois invadir
 

Boina grená
Boot e brevê

Anjo ou demônio: quem és tu pqd?

DIA D - PQD
1944, 6 de junho, na Normandia

Qual foi? Qual foi?
Qual foi o erro que Hitler cometeu?

Hitler, Hitler, um erro cometeu
Dos paraquedistas ele se esqueceu

 
Embarcações não podiam atracar

Pois a .30 estava a esperar
E os fuzileiros nada podiam fazer
Se eles não tivessem o curso  pqd

SANGUE DO INIMIGO

Quero banhar-me numa piscina
cheia de sangue: é o sangue do inimigo!

Esse sangue é muito bom: já provei, não há perigo
É melhor do que café! É o sangue do inimigo!

É com o sangue do inimigo que eu vou me saciar
Quero a cabeça dele no meu prato de jantar

Nessa página:

-”Eu tinha um gatinho”

-”Dia D - PQD”

-”Olha a onça dele no chapéu”

-”Quando eu morrer”

-”Sangue do inimigo”

 

     Quando entoada, geral-
mente era acompanhada
de “cessou, cessou”.

     Consagrou o glorioso
“Qual foi?” no cotidiano de
todos, ao menos no início 
do ano.

     Vibra P->PROX.

    Geralmente, Bissetriz
puxava essa canção sem 
nenhum resquício de voz e,
por isso também era acom-
panhada de “cessou, cessou”.

    Confesso que dava um 
pouco de medo do Split 
quando ele puxava essa mú-
sica.

E assim começou a saga 
das canções para a Turma 
23. O QTS já previa as 
marchas em ordinário 
acompanhadas das famosas 
canções de TFM. Nesse 
momento, talentos como o 
de P->prox e sua capacidade 
de gritar a mais de 130dB 
(Decolagem de um avião) 
vieram à tona.

A partir de agora, 
não quero mais ver 
aluno marchando 

pelo CTA quieto!
-Tenente Paulo César, no 
início do aquartelamento.

TURMA 23 NEWS 
CANÇÕES DE AQUARTELAMENTO
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NOSSA VERSÃOVERSÃO ORIGINAL NOSSA VERSÃOVERSÃO ORIGINAL
CAMPO DE CONCENTRAÇÃO

Eeee Mendonhanha
Hup hup Mendonhanha

Eeee Maraficu
Hup hup Maraficu

 
Em Mendonha tinha um lago

Que não era brincadeira
Aquilo não era um lago

Era um geladeira
 

Em Mendonha tinha um parque
Não era de diversão

Aquilo não era um parque
Era um campo de concentração

 
Foi no campo de concentração

Que eu vi o caveira com um fuzil na mão
Entre valas e corpos cantava uma canção

Três varas de porcos grunham uma canção
 

E o camarada Boris
Boris Skarovsk

O caveira maldito
Me deu tapa na cara

Chute no peito
Choque no pé

Choque na língua
Uh! Choque elétrico

Uhu! Choque elétrico
 

Vamos jogar
O caranguejobol

Vamos beber
Coca colovsk

POÇO DE SEDUÇÃO
Ei, Panzanha-nha

Hup, Hup, Panzanha-nha
Ei, Maníaco

Hup, Hup, Maníaco

O Panzanha tinha um braço
Que não era brincadeira
Aquilo não era um braço

Era uma britadeira

O Panzanha tinha um charme
Ele era gostosão

Aquilo não era um charme
Era um poço de sedução!

E foi no poço de sedução
Que eu vi o Panzanha com o bife na mão

Entre facas e garfos fazia a refeição
3 quilos de carne era a alimentação

E o camarada Prox
Prox, Ponto Próximo

O caveira maldito
Me deu VARA na cara

VARA no peito
VARA no pé

VARA na língua!
Uh! VARA elétrica!

Uhu! VARA elétrica!

Vamos jogar
Uma partida de cubol

Vamos beber
Coca P Próximo

A FAB FOI ACIONADA
A sirene tocou

A FAB foi acionada
Estão  tentando invadir

A nossa esmerada
 

São apenas mil, são apenas mil
Contra um guerreiro de selva do Brasil

 
Mas se quiser pode vir
Mas se quiser pode vir

 
Vem do norte

Vem do sul
Mas vem pagando flexão
Ou vem pagando canguru

Um poquito de fleca para aquecer
Um poquito de canga para ralar

 
Fleca fleca olha a flexão

Canga canga olha o canguru

TURMA 23 NEWS 
CANÇÕES DE AQUARTELAMENTO
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A FAB NÃO OUVIU NADA
A sirene quebrou

A FAB não ouviu nada
Conseguiram invadir
A nossa esmeralda

São mais de 115, são mais de 115
contra um tenente sniper do Brasil

Mas se quiser, pode ir
Mas se quiser, pode ir

Ou vem marchando
Ou vai na marcha acelerada

Vem no abraço do Morfeu
Ou vem tomando madeirada

Un poquito de velva para aquecer
Un poquito de g para acordar

Velva, velva olha a queimação!
Tora, tora tora na instrução!

CÃES DE GUERRA
Se a sua moral é fraca, fácil  de combater

Seu olhar de pavor me enche de prazer

Sinto cheiro de sangue, vontade de matar
São  os cães de guerra 

que acabaram de chegar
 

cães, cães, malditos  cães de guerra
cães,cães, cães  

malditos cães  de guerra uhu
 

cães de guerra preparar
Preparar para saltar

Salto livre  a comandar 
e na selva se embrenhar

 
Você pode até tentar, tentar me capturar

Mas no caminho vou deixar
Brinquedinhos de matar

 
Estacas  panje irão rolar

E o seu corpo perfurar
O seu sangue ira jorrar

E gargalhadas eu vou dar
Ha ha ha ha ha ha
Ha ha ha, hahaha

MÃES DA AMITAS
Se a tua moral é fraca, fácil de corromper

Teu olhar de pavor me enche de prazer

Sinto cheiro de velva, vontade de delatar
São as mães da AMITAS 

que acabaram de chegar

Mães, mães, malditas mães da amitas!
Mães, mães, mães, 

malditas mães da amitas - uhu!

Mães da amitas, preparar,
preparar para stalkear
Zap livre a comandar 

e nas fofocas se embrenhar

Você pode até tentar, fazer elas parar
Mas no caminho vão deixar

Brinquedinhos de gravar

O cachorrão irá rolar
E fake news vão espalhar

Na ouvidoria vão ligar
E vamo ouvir elas chorar

Mimimi,mimimimi
Ha ha ha, hahahaha

SONHEI QUE ERA DA NAVAL
Ontem eu sonhei que eu era da Naval
Todo de branco, parecia a Cinderela

Quando eu acordei, vi que era um pesadelo
Pra que Naval, se eu tenho a Força Aérea?

SONHEI QUE ERA AMX
Ontem eu sonhei que eu era AMX
Todo de verde, parecia um jabuti

Quando acordei, vi que não era verdade
Pra que 7k, se eu tenho liberdade?

CÂMARA DE GÁS
Câmara de gás

Pânico geral
108 Watts

Passei muito mal

E na semana zero,
Eu sofri bastante

Eliminaram os fracos
Só sobrou infante

O SENHOR JACARÉ
O senhor Jacaré subiu na chaminé

Parecia querer ir torar, ir torar
Mas o tempo passou e o senhor Jacaré
Começou a pescar, a pescar, a pescar

O instrutor do auditório, o safo que é
Decidiu ajudar o senhor Jacaré

Desce pé, desce mão, desce mão, desce pé
É assim que se faz, Jacaré, Jacaré

Desce mão, desce pé, desce pé, desce mão
É assim que se faz flexão, flexão

BARULHO DE MOTO
Barulho de moto

Pânico geral
Agachado 1, 2

Passei muito mal

E na semana zero,
Eu sofri bastante

Tantos poemas Se
Não dormi nenhum instante

O SENHOR DO BONÉ
O senhor do boné subiu na chaminé

Parecia querer escalar, escalar
Mas o tempo passou e o senhor do boné
Não saiu nem sequer do lugar, do lugar

O instrutor de montanha, o safo que é
Decidiu ajudar o senhor do boné

Troca pé, troca mão, troca mão, troca pé
É assim que se faz, ô mané, ô mané

Troca mão, troca pé, troca pé, troca mão
É assim que se faz, vacilão, vacilão

14



NOSSA VERSÃOVERSÃO ORIGINAL NOSSA VERSÃOVERSÃO ORIGINAL
ALFABETO DO PANTANAL

A de Acari
B de Bocaiúva

C de Corumbá é pra lá que eu vou voltar
 

D Dia D
E embarcações

F de Fronteira eu vou levar meu esquadrão
 

G de Guerra
H hoje acontece

I de  ITA que merece a nossa prece
 

J Jangal
L Lamaçal

M de Maluco olha minha cara de mal
 

N de navio
O operações

P pantanal esse é o meu brevê

ALFABETO DO BIXARAL
A de Açaí

B de Bixaral
C de Cova, pra sempre vamos cantar

D, CTA
E, de Épura

F de Feijão, que com G eu vou girar

H - 8
I, de ITA

J, a Jaca que não para de voar

L, Lacaz,
M, MAT-12

N de Ninguém, ninguém fica para trás

O, Operações?
P, PQD?

Q, que nada! Engenheiro é que eu vou ser!

R de Rancho,
S de Sumol

T de Tenente, que mete medo na gente

U, Uniforme, olha o nosso fardamento!
V, de Velva, é o nosso sofrimento!

X-40
Z, Zipar,

É a 23, tá chegando pra ficar!

ESPÍRITOS DA GUERRA
Invoquei os espíritos da guerra,

Guerreiros samurais 
combatendo em toda terra,

 
Espartanos, romanos, troianos e persas,

Vikings, mongóis, astecas e celtas,
Saladino, Anibal e o tal Napoleão,
Sun tzu, Júlio Cézar e a 6ª legião,

Leônidas, Ricardo Coração de Leão,
Atila o Huno, Alexandre, Gengiskan...

 
Terceiro milênio,

A guerra é na cidade,
Início dos conflitos,

de baixa intensidade,
Só vejo desespero
E muita atrocidade

E os gritos  do inimigo
Implorando piedade

 
Na grota ou na favela,

Infantaria pura,
Se o crime é a doença,

Os caveiras são a cura!!

TURMA 23 NEWS 
CANÇÕES DE AQUARTELAMENTO
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ESPÍRITOS DO MELAS
Invoquei os espíritos do melas

Alunos iteanos bebendo em toda a terra

Cachaça,skol,canelinha e muita velva
Bhrama,skin,vodka e stela

Birita da Sayuri, gasolina de avião
Madagascar,crocodilo e depois outra canção
Todo mundo muito louco indo pular no feijão

E depois disso tudo a PA bota pressão.

Terceiro milênio
O churras é sem carne

Início dos festivos
De alta intensidade

Não vejo ninguém sóbrio
Adeus dignidade

No C ou na churrasqueira
Bebedeira pura!

Se as provas são doença
O melas é a cura!

Ô Ô Ô, Ô Ô Ô
Bhrama,Bhrama!

GRITO DE GUERRA
Atlas!

Titã de força e garra que sustenta o céu anil
Como nós,engenheiros,projetamos o Brasil

O peso do celeste ele há de suportar
Dos pampas ao agreste,

Na terra ou no ar.
Forte,Audaz,Defensores da Nação

Justo,leal,um grito de união.

23!
Se por um momento sua chama adormeceu
Nunca se esqueça desse amor que já foi teu

Força! Aérea ! Brasil !

 A
T
LAS

FO

RÇA AÉREA BRASILEIRA

CPOR - 2019

G.O
.A

.T

T-23
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PANZANHA NO EXEC
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Era uma quarta-feira à tarde, dia 20 
de janeiro de 2019. No meio da selva 
joseense durante o EXEC do esquadrão 
Atlas. E foi ali que a lenda do pão com 
lasanha ostentou todo o garbo e mar-
cialidade de um militar padrão. O 
esquadrão é acionado pra entrar em 
forma de surpresa ao som do apito do 
mal — malditos três silvos. E é nesse 
fatídico momento que Panzanha falha 
com o decoro militar. Nas pressas pra 
se apresentar com toda a vibração para 
servir e defender o espaço aéreo nacio-
nal, na penumbra da tenda de campa-
nha, Panzanha se confunde e veste a 
camisa do fardamento do avesso. Ao ar 
live, onde não eram mais necessários 
olhos de águia para perceber a peculia-
ridade de suas vestimentas, o sargento 
o chama e o repreende:
— Aluno, por que você saiu da barraca 
vestido desse jeito?!
— Po-por queee eu tava ajudando o meu 
colega a botar a farda e me confundi, 
senhor. — disse Panzanha.
— Aluno, eu não sei se quem está do 
avesso é o fardamento ou se é você! Eu 
quero que você corra lá atrás e pergun-
te ao capitão o que está errado em você.
    Detalhe: isso tudo ocorria na frente da 
tropa. Todo o esquadrão sofria em sen-
tido exercendo um esforço muito vaci-
lante na tentativa de conter as garga-
lhadas.
    Nio mesmo momento, numa revista 
surpresa o Capitão encontra o kit de 

Aluno, eu não sei se 
quem está do 

avesso é o farda-
mento ou se é você!

camuflagem do aluno bisonho junto ao 
kit banho, e esperando repreender o 
aluno pergunta:
— Aluno, por que o kit de camuflagem 
está com o kit banho?
— Porque é mais fácil de pegar - 
responde Panzanha.
— Pois agora eu quero que você se 
apresente camuflado pra mim depois 
do banho. Eu hein aluno! - diz o capitão.
    E eis que poucas horas depois, após o 

banho, com todos em forma, é 
possível enxergar uma entida-
de com uniforme de guerra e a 
face completamente preta com 
a mesma expressão de ódio que 
um exímio guerreiro de selva 
carrega. Era o Panzanha. 
Embora limpo, estava comple-
tamente camuflado e prepara-
do para o combate.

� � � �� � � � �
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rato. Após barulhos estranhos o 
bichano voa da entrada do 303 é 
seguido por Digão, que sai da 
cozinha desferindo chutes no 
roedor ao som de comemora-
ções. Nosso herói foi tão acla-
mado pelo C - quanto o Tetra 
mundial do Brasil. Contudo, nem 
tudo estava acabado, Mickey 
ainda estrebuchava. Ninguém 
se propôs a finalizá-lo. Após 
muito debate Babalu desferiu 
mais alguns golpes no roedor 
com um bastão de madeira e, 
enfim, estava acabado. Alguém 
conseguiu uma caixa de sapa-
tos para ser o caixão do Mickey. 
Uma história desse naipe não 
poderia, porém, ser encerrada 
sem um fim à altura. Então, o C- 
recebeu um desfile "quase" 

militar em continência à perda, 
ou à vitória, com o caixão segu-
rado pelo algoz de balaclava e 
espectadores em posição de 
sentido (para demonstrar 
respeito ao cadáver) no corre-
dor. O desfile fúnebre foi segui-
do pelo enterro do roedor.
    Esse acontecimento ímpar 
ficou tão marcado nos corações 
da turma 23 que julgou-se 
necessário estudar mais a 
fundo os fenômenos aerodinâ-
micos relativos à magnífica 
arte de fazer ratos voarem com 
o coturno da amada força 
aérea. O exaustivo estudo con-
duzido está documentado em 
um relatório, anexado a esse 
glorioso jornal.

Em plena quarta semana do primeiro bimes-
tre, bem no início do segundo semestre, chega 
o Mendigo no 301 contando que duas pessoas 
de seu apartamento haviam visto um rato na 
cozinha de seu apartamento, o 303. Ele estava 
convocando uma força tarefa para busca e 
extração desse nefasto roedor. Essa força foi 
formada por Digão, Babalu e Malfoy.
    O preparo foi próximo aos de filmes de 
Hollywood: todos colocaram um tênis, uma 
calça, uma blusa de frio. Exceto Digão, que 
decidiu vestir seu outfit especial, mais ade-
quado à situação: boot e balaclava. A primeira 
meta era encontrar o querido Mickey. Assim, o 
aluno Digjoy partiu para a inspeção no banhei-
ro e na cozinha. Malfoy se demonstrou um 
verdadeiro medroso, com muito receio sobre o 
futuro da missão, e o Babalu ficou responsável 
por gravar essa história inacreditável (para 
desmentir eventuais haters). Infelizmente, 
Digão não o encontrou. Após muita conversa, 
Babalu suspeitou que tinha algo estranho na 
parte de trás da geladeira, foi verificar e lá 
estava o Mickey, escondido com medo de seu 
algoz de balaclava. Nesse momento, todo o C - 
já havia sido alertado e todos estavam comovi-
dos com a história. Logo após encontrarem o 
roedor, Digão evacuou todo o 303 e iniciou-se a 
fase 2: a extração.
     Nosso querido guerreiro de selva entrou 
sozinho na cozinha do 303 para enfrentar o 
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UMA MORTE, 
UM BOOT E UMA 
BALACLAVA
por Babalu
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e Umbigo escutamos atentamente de 
nossa posição. Passo uns dez minu-
tos olhando para o local com olhar 
altivo. Eis que ouço passos ao meu 
lado. Me viro apenas para perceber 
um homem no auge da sua loucura. 
Umbigo dá um direita-volver (perfei-
to, diga-se de passagem) e começa a 
caminhar em direção ao mato alto 
cheio de perigos. O deixo caminhar 
por uns 5 metros antes de gritar "QUE 
PORRA VOCÊ TA FAZENDO??". Meu 
grito o desperta, Umbigo volta a 
razão, pede desculpas, jura que viu 
um sargento mandando ele o seguir. 
Umbigo nunca mais foi o mesmo.

Quem determina a temperatura do curso? Eu estou sendo babaca com os senhores?

Três horas da manhã. Último dia de 
EXEC. Estávamos eu e Umbigo, meu 
canga, no último ponto de sentinela, 
à beira de um mato, abandonados 
pela sociedade. No meio de uma 
discussão sobre se um pedaço de 
mato era uma cobra ou um fantas-
ma, um barulho nos interrompe. 
Parecia um carro. Ele para antes da 
curva à nossa frente. Aguardamos 
ansiosamente para dar voz de prisão 
ao meliante. Nisso, um barulho de pá 
escavando uma cova se propaga. Eu 

SOLENAS & UMBIGO
por Solenóide

PEIDO DO JUAH

Eis que o esquadrão Atlas está aga-
chado e tomando a maior mijada do 
ano pelo excelentíssimo Thiaguinho 
de Souza, quando o Aluno Lacerda 
(Juah) solta o mais cabuloso peido na 
cara do Maníaco, sem que, por algum 
milagre o então tenente ouvisse (ou 
ouviu e ignorou). Com isso, boa parte 
da coluna direita do esquadrão, 
incluindo o Aluno Lacerda, Maníaco, 
Katchau, Elfo e entre outros, quase 
explodiram de rir na cara do Thiagui-
nho em meio ao Grande Esporro.

por Elfo

As esquadrilhas reunidas no Taça De�ciência
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MESTRE SPLINTER
A história do morador mais brabo de todo o H8

   Eis que, numa bela manhã de 
segunda-feira, após acordar, me 
dirijo ao banheiro e, como um vulto de 
um grande gato, o rato passa do meu 
lado correndo vorazmente, como se 
não houvesse amanhã. E só então 
pude entender a dimensão da criatu-
ra, batizada por nós como Mestre 
Splinter. Não muito tempo depois, 
veio à tona que uma certa quantida-
de de Whey Protein do apartamento 
havia misteriosamente desapareci-
do. Finalmente, entendemos que 
Splinter era marombeiro, o que seria 
a única explicação possível para a 
grandeza da fera.
      Por fim, após muito temer, acho 
que nós do 324, aprendemos a 
respeitar a criatura que escolheu o 
apê do Jangal como seu lar. Então, 
aos futuros bixos da 24, respeitem e 
cuidem bem dessa entidade iteana. 
Obs: Caso suma algum alimento do 
apartamento, considerem como uma 
oferenda à criatura.

A constante de Avogadro 
vale exatamente

(2x3 + 0,023)x1023

SABIA QUE...

lajotas se mexendo misteriosamente 
começou a ecoar. Quando foi investi-
gar, o Ursinho viu, pela primeira vez, 
os olhos da criatura. Não muito 
tempo após isso, o mesmo Puto con-
seguiu ver, em sua totalidade, o que 
mudaria a vida no apartamento. Era 
marrom. Era grande. Mas não só 
grande, era maior que a sola do boot 
do Digão – lendário exterminador de 
ratos. Além disso, possuía uma rapi-
dez extraordinária, com a qual con-
seguiu escapar diretamente para 
seu esconderijo.
    Estupefato com tal entidade, Puto 
marcou uma reunião com os morado-
res oficiais do 324 sobre o que tinha 
acontecido. Confesso que eu, Borel, 
me assustei com o fato, mas não 
tinha noção da grandeza da fera. 
Tolamente, peguei pedras grandes 
pelo CTA e tampei o buraco, acredi-
tando ter evitado futuras aparições.

Durante o ano de 2019, o aparta-
mento 324 ficou famoso por ser o lar 
não oficial de várias pessoas da 23. 
Já ouviram o aquele ditado “é igual 
coração de mãe, sempre cabe mais 
um”? Pois é, esse lugar especial, 
apelidado carinhosamente de “300 e 
cornos” acolheu qualquer um que 
estivesse no Jangal e precisasse de 
ajuda. O que nós, moradores do 324, 
demoramos a saber, é que o quarto 
também era lar de uma criatura 
mística e dotada de habilidades 
incríveis, que só foi revelada no 
segundo semestre. 
    O que acontece é que, no chão do 
banheiro dos chuveiros, há um 
buraco capaz de dar acesso a outra 
dimensão desconhecida. Então, em 
um dia à noite, estava o Ursinho Puto 
no banheiro, quando um barulho de 

O INÍCIO
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A REVELAÇÃO

por Borel
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324 - O LAR DO 
JANGAL
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    Ao cair a noite, quando todo o possí-
vel silêncio se faz presente no H8, eis 
que há uma manifestação desordena-
da de movimento que leva todos, 
especialmente da T23.2, ao 324. Essa 
migração é comandada pela adapta-
ção do batchamado à realidade gaga-
zeira, oriunda de um desespero 
conectado por cada conversa nas 
redes sociais e representado pela, 
agora temida, letra “J”.
    O jangal, outrora apenas uma deno-
minação militar para uma mata 
densa, selvagem, um lugar ermo, 
agora se materializa no gagá infernal, 
ávido pela salvação, pela prova do dia 
seguinte e pela sua ideologia primeira, 

A paz é só um des-
canso entre duas 

guerras

de acordo com os ensinamentos do 
capitão Barbalove: “Quando o cu tranca, 
a mente abre”. Segue o depoimento do 
sábio companheiro de batalha:
-Barbalove:
� � � � �� � � � � � � � � �� � � �� � � � � � �� � � �
� � �� � � � � � � �� ��� � � � � � � �� � � � �  � � �
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Ban Rubinho 2/10 = 1/5

ban, por motivos totalmente desconhecidos e quiçá 
inexistentes).
    Desde então, o pequeno Rubi é o zero de uma nova 
escala termodinâmica de piadas ruins, e passou a ser 
banido mesmo quando outras pessoas fazem piadas 
muito horríveis, por ser considerado má influência às 
jovens mentes atuais. Consideração essa acurada, uma 
vez que temos o aluno Grover como exemplo de cérebro 
infectado e cooptado para o lado negro da força. O 
pobrezinho por vezes parte em defesa de seu novo 
mestre, sendo consequentemente banido junto (que é o 
certo).

    Apesar de não ter conquistado o prêmio Piadista do 
Ano, Rubinho é uma criatura singular que destacou em 
uma categoria deveras peculiar: ser banido do grupo da 
turma. Volta e meia suas “piadas” se mostravam tão sem 
graça que sugavam a turma inteira e então era decidido, 
por votação relâmpago (e unânime), baní-lo do grupo da 
turma. Um dia, no auge de sua genialidade,  o jovem 
mancebo conseguiu enfurecer os coleguinhas a tal 
ponto que foi banido dos grupo da turma 23, da 23.4, do 
com a 22 e a 23, do CPOR, do grupo de inglês, dos de suas 
iniciativas e até mesmo do inutilizado grupo de avisos 
(no qual figuram o ilustríssimo Pelegrino e o prof. Ichi-

Abaixo seguem imagens de alguns desses (muitos) momentos icônicos

por Nema

— qualquer um depois da frase abaixo 
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Mais uma manhã, mais uma cha-
mada às 7:58. Naquela quinta feira, 
Merenda acordou com sono; queria 
gastar suas faltas com o Cereja, mas 
não mais as tinha. Chegou ao novo 
FUND, sentou-se no fundo e prepa-
rou-se para torar em plena aula.. 
Quando menos esperava, esbarrou 
em sua mesa, atrasado, o menino 
Umbigo.
   "Mas que porra..."- Ele pensava 
enquanto o menino desastrado pas-
sava pela sala. 
    Dormiu quase toda aula. Acordou 
para para ir embora e acabou escu-
tando outro sermão para o Régis 
Miller, porém, às 9:49, quando estava 
prestes a ser libertado, ele escuta a 
voz dele:
"Só uma dúvida"-Umbigo indagou. 
   E, de repente, uma, duas, três.... 
Muitas dúvidas. Merenda já estava 
puto: o menino falava demais, muito, 
mas muito mesmo... E aquela voz 
ficava em sua cabeça... e toda aquela 
falação infinita o fez lembrar das 
diversas vezes em que via o bob 
esponja tagarelando com o patrick 
em sua infância . Definitivamente, o 
Umbigo era o Bob Esponja...Ficou 
pensando em quem seria o Patrick 
do Bob Esponja... a turma, o  Bróder 
que olhava a fixamente a janela, o 
Cereja... o próprio Merenda? Afastou 
rapidamente esses pensamentos 

quando chegou a esse ponto.
    Foi embora, mas passou o dia com 
a voz do menino Umbigo na cabeça. 
Não aguentava mais. Decidiu, 
então, colocar Anitta pra tocar, 
afinal, sempre foi fanzão da Anitta, 
desde menino, e talvez a música 
pudesse ajudá-lo a esquecer 
aquela voz que, pensando, nomeou 
ser  insuportável, maçante,redun-
dante, irritante, pedante, chame-
gante, formidante, cativante, deli-
rante, excitante - bruscamente 
decidiu parar com os adjetivos. 
Mas o que não parava era a 
imagem do menino Umbigo em sua 
cabeça. Deu uma vontade ir vê-lo, 
quase como do nada, mas não 
sabia seu quarto e sugou procurar. 
Ia esperar até a manhã seguinte. 
   Sexta-feira: aula de HUM-70. O 
Crocco falava mais uma vez à T4. 

Dinâmicas em grupos. Um dos grupos 
da sala colocou o nome de "Calabou-
ço do Umbigo". 
    "Do Umbigo??"-Merenda sabia que 
tinha alguma coisa a ver com 
alguma das muitas falas do Cereja, 
mas sabia também que se referia 
àquele menino que tanto ocupava-
-lhe a cabeça ultimamente.
Mas o Umbigo não estava lá... Meren-
da se entristeceu, não entendeu 
muito o porquê da tristeza. Mas o 
menino faltante, em um instante, 
chegou, e, com ele, todo um estron-
dor de palmas e alegria. Era aniver-
sário do Umbigo. Merenda não sabia, 
se irritou por não saber, ele deveria!! 
Deveria? Por quê deveria?- ele 
pensou- mas rapidamente voltou 
para o parabéns. 
    Encerrada a comemoração, Umbigo 
fez um pedido, um presente de 
aniversário: um abraço de seu amigo 
Merenda!! E quando Merenda escu-
tou seu nome sair dos lábios  de 
Umbigo e com aquela voz que tanto 
lhe atormentava e tirava o sono: um 
sorriso se fez. Mas ele tinha que 
disfarçar, tinha que mostrar que não 
gostava do Umbigo!! - ele pensava. 
Mas nos braços do Umbigo, Merenda 
se sentiu aconchegado, e percebeu 
reprociprocidade. Ao findar de tudo 
aquilo, o Crocco restabeleceu a aula. 
Um debate valendo mais um ponto na 

por Joseph
nota: sobre amor. 
     Crocco disse:
     "Então, na aula de humanida-
des de hoje, vamos discutir as 
diversas formas de compreen-
der amor: tem gente que dá 
presente, tem gente que gosta 
de atenção e por aí vai..."
       Zé Broquinha logo disse:
       "Mas professor, o senhor tem 
que entender que o amor é um 
fenômeno multicultural. Na 
Coreia do Norte é diferente, lá 
até o míssil é sinal de bem estar, 
cada um tem que saber o que 
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Mais uma manhã, mais uma cha-
mada às 7:58. Naquela quinta feira, 
Merenda acordou com sono; queria 
gastar suas faltas com o Cereja, mas 
não mais as tinha. Chegou ao novo 
FUND, sentou-se no fundo e prepa-
rou-se para torar em plena aula.. 
Quando menos esperava, esbarrou 
em sua mesa, atrasado, o menino 
Umbigo.
   "Mas que porra..."- Ele pensava 
enquanto o menino desastrado pas-
sava pela sala. 
    Dormiu quase toda aula. Acordou 
para para ir embora e acabou escu-
tando outro sermão para o Régis 
Miller, porém, às 9:49, quando estava 
prestes a ser libertado, ele escuta a 
voz dele:
"Só uma dúvida"-Umbigo indagou. 
   E, de repente, uma, duas, três.... 
Muitas dúvidas. Merenda já estava 
puto: o menino falava demais, muito, 
mas muito mesmo... E aquela voz 
ficava em sua cabeça... e toda aquela 
falação infinita o fez lembrar das 
diversas vezes em que via o bob 
esponja tagarelando com o patrick 
em sua infância . Definitivamente, o 
Umbigo era o Bob Esponja...Ficou 
pensando em quem seria o Patrick 
do Bob Esponja... a turma, o  Bróder 
que olhava a fixamente a janela, o 
Cereja... o próprio Merenda? Afastou 
rapidamente esses pensamentos 

Dinâmicas em grupos. Um dos grupos 
da sala colocou o nome de "Calabou-
ço do Umbigo". 
    "Do Umbigo??"-Merenda sabia que 
tinha alguma coisa a ver com 
alguma das muitas falas do Cereja, 
mas sabia também que se referia 
àquele menino que tanto ocupava-
-lhe a cabeça ultimamente.
Mas o Umbigo não estava lá... Meren-
da se entristeceu, não entendeu 
muito o porquê da tristeza. Mas o 
menino faltante, em um instante, 
chegou, e, com ele, todo um estron-
dor de palmas e alegria. Era aniver-
sário do Umbigo. Merenda não sabia, 
se irritou por não saber, ele deveria!! 
Deveria? Por quê deveria?- ele 
pensou- mas rapidamente voltou 
para o parabéns. 
    Encerrada a comemoração, Umbigo 
fez um pedido, um presente de 
aniversário: um abraço de seu amigo 
Merenda!! E quando Merenda escu-
tou seu nome sair dos lábios  de 
Umbigo e com aquela voz que tanto 
lhe atormentava e tirava o sono: um 
sorriso se fez. Mas ele tinha que 
disfarçar, tinha que mostrar que não 
gostava do Umbigo!! - ele pensava. 
Mas nos braços do Umbigo, Merenda 
se sentiu aconchegado, e percebeu 
reprociprocidade. Ao findar de tudo 
aquilo, o Crocco restabeleceu a aula. 
Um debate valendo mais um ponto na 
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nota: sobre amor. 
     Crocco disse:
     "Então, na aula de humanida-
des de hoje, vamos discutir as 
diversas formas de compreen-
der amor: tem gente que dá 
presente, tem gente que gosta 
de atenção e por aí vai..."
       Zé Broquinha logo disse:
       "Mas professor, o senhor tem 
que entender que o amor é um 
fenômeno multicultural. Na 
Coreia do Norte é diferente, lá 
até o míssil é sinal de bem estar, 
cada um tem que saber o que 

CAÇA PALAVRAS CAÇA PALAVRAS CAÇA PALAVRAS CAÇA PALA-
VRAS CAÇA PALAVRAS CAÇA PALAVRAS CAÇA PALAVRAS CAÇA

fala né..."
    Merenda decidiu tomar a 
palavra:
      "É verdade, cada um ama de 
um jeito, e depende, por exem-
plo, um amigo meu demonstra 
amor enchendo o saco da 
pessoa".
     E virando a cabeça e olhando 
fixamente para os olhos de 
Umbigo, continuou:
     "O que é encher o saco se não 
só outra maneira de demons-
trar atenção e amor por 
alguém???"
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Sexta-feira, 7 horas, 
trinta minutos, n segun-
dos, tal que n E [0;60).
 
    Lucas Melo de Oliveira, o Grover, 
acorda, escova os dentes, veste o 
décimo uniforme da Força Aérea 
Brasileira e vai para a aula de 
MAT-12. Apenas um passo esque-
cido nessa rotina mudaria sua 
vida, a da T-23, e também seus 
memes, pelo resto do ano. 

Mesmo dia, 9 horas, 50 
minutos. 
          Grover e seu comparsa, Daniel 
Soares, o Bahia, saem do prédio 

do novo fund rumo ao Supermercado 
Villareal, buscando evitar problemas 
de visão decorrentes de só olhar o 
reflexo na careca do Brutus por muito 
tempo.

10 horas.
     Estando no mercado buscando 
apenas um café e possivelmente um 
pão com ovo, Grover e Bahia percebem 
seu primeiro erro: o passo perdido na 
rotina, fazer a barba. Percebem, em 
seguida, seu segundo erro, talvez fatal: 
Villareal se localiza bem ao lado do 
CPOR (brasil) e estava a essa hora 
lotado de mais antigos, mais brabos, 
mais tudo. Bahia, tomando ciência da 

situação incriminante dos dois, 
comanda uma manobra evasiva. 
Grover o segue. Bahia escapa 
para a segurança. Grover se 
aproxima da porta… e lá estava o 
então Tenenthiago, que não 
gosta nada da situação capilar 
no rosto do aluno. 
Estava oficializado o primeiro 
FATD da T23.
Grover aprendeu a lição? Bem, 
nunca mais vimos uma barba de 
sexta-feira dele.
A 23 aprendeu a lição? Definiti-
vamente não.
Mas Tenenthiago aprendeu uma 
lição valiosa: aluno só fode.
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Era uma quarta-feira de prova do 
Armando; na hora do almoço ia ao 
rancho mas descobri que era 
peixe. Nesse momento comandei 
o meia-volta volver e segui em 
direção ao Moska. Ao entrar na 
rotatória o carro à minha frente 
para (Quem para no meio de uma 
rotatória????) e é consequente-
mente atropelado pela minha 
bicicleta. Para piorar, adivinha 
quem estava dirigindo: uma 
tenente! Ela saiu do carro e come-
çou a falar que sem o carro ela 
não conseguiria fazer isso e 
aquilo e como eu tava errado por 
não ter reparado na luz de freio 
que estava fraca,... Nesse 
momento, pensei comigo mesmo: 
“fudeu: tô barbudo, não almocei 
ainda, tem prova do Armando 
daqui a pouco e tem uma superior 
na minha frente me dando espor-
ro. Não tem como piorar.”. Para 
demonstrar que eu estava errado 
e provar o Teorema da Conserva-
ção do Bizuleu, de repente surge o 
Comandante Geral do DCTA 
Tenente-Brigs Aguiar. Então nós 
dois olhamos para ele e pensa-
mos “um de nós está muito ferra-
do”. Aí ele vira para ela e começa 
a falar sobre como ela estava 
errada por parar no meio de uma 
rotatória, enquanto eu mantinha 

distância para esconder a barba 
e ficava em sentido, pensando 
que estava safo e ela ia perceber 
o erro dela. Assim que o Brigs 
saiu, ela virou para mim mais 
pistola ainda do que antes e me 
deu outro sermão, com um leve-
lup de raiva porque “o Brigs 
queria amaciar a situação para 
mim”. A partir daí só tava pen-
sando na matéria que poderia 
estar estudando para CES-11 e no 
almoço que perdi por causa 
dessa batida. No final, tive que 
pagar a pintura do carro, ganhei 

uns bostejos parnasianamen-
te e fui fazer a prova estressa-
do e sem almoço. Minha única 
sorte é que não fui plotado 
barbudo.  Usando lógica sim-
ples, percebemos que 

Tenente  > Tenente-Brigs   
1 > Brigs

 logo, Brigs é um diminutivo
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O sol matinal já fulgurava no hori-
zonte quando os trinta aprovados soli-
citados para comparecer na DS entra-
ram em forma em frente ao HTO. O 
exame de saúde já havia sido marcado 
há dias, e todos sabiam da condição 
necessária para aquele exame: um 
longo jejum de 12 intermináveis horas.
    Em pouco tempo, entretanto, foi 
descoberta a ausência do ainda 
desconhecido candidato Vinicius de 
Souza.
“Ninguém sai enquanto o bixo Vinicius 
não aparecer!”, bradou o veterano com 
a mais reluzente bota que todos ali já 
haviam visto. 
As horas se passavam e a localização 
do aluno Vinicius permanecia desco-
nhecida, a fome que já incitava o cani-
balismo passou a se estampar no rosto 
de cada um dos alunos que aguarda-
vam ansiosamente a aparição quase 
messiânica do candidato ausente.
Foi quando, vindos do rancho, os can-
didatos que não precisavam fazer o 
exame no dia passaram a voltar, sorri-
dentes e alimentados, para o HTO. Um 
desses candidatos afastou-se de seu 
grupo e, com um grande sorriso 
estampado no rosto, questionou um 
dos veteranos:
“Vocês estão indo para a DS?”
“Sim “, respondeu o veterano, prosse-
guindo: “Você é o candidato Vinicius?”

“Sou”, afirmou o aluno sorridente 
dirigindo-se para o final da fila com 
o intuito de fazer o exame de saúde.
“Mas afinal, onde você estava esse 
tempo todo?”, questionou o veterano 
cuja irritação já transbordava pelo 
olhar.
“No rancho “, foi a inocente resposta 
do aluno enquanto se ajeitava na 
fila.
Os alunos famintos passaram a se 
entreolhar, atônitos, sem acreditar 
naquilo que acabara de entrar pelos 
seus ouvidos. O absurdo daquela 
resposta entrou em ressonância 
com as horas de fome e ninguém 
mais ali sabia se haviam realmente 
escutado aquelas palavras ou se 

fora um simples delírio por falta 
de glicose.
Mas foi só chegando na DS que 
todos compreenderam a gravida-
de da situação: ao explicar à 
tenente Alguma coisa sua condi-
ção ímpar, Vinicius teve de escutar 
a militar vociferar ameaças das 
mais variadas, com uma possibili-
dade de reprovação no concurso. 
Foi assim que o jovem Vinícius, a 
partir de então rebatizado Jejum, 
não só deixou seus colegas à beira 
da morte por inanição em frente 
ao HTO como também quase 
perdeu sua vaga por um simples 
desejo de comer mingau com 
salsicha.
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Maleabilidade e malemolência 

A T1 é, sem sombra de dúvi-
das, a turma que foi escolhida a 
dedo e montada por C. L. pra ser 
um grande experimento social 
cujo título seria "O quanto você 
pode sugar uma turma que não 
quer se sugar antes de aconte-
cer uma revolução". A resposta 
chegou em menos de um mês 
quando o representante mais 
representativo de seu povo, 
Megamente, convocou uma 
assembleia com o Verri pra 
turma falar pra ele deixar de 
ser sugão. Muitas provações 
fizeram parte desse caminho: 
idas e vindas da Cooperativa, 
desconhecimento acerca do 
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que é um "ecomuseu", horas 
filtrando óleo fedido, manhãs 
inteiras ocupadas somente 
por Fernanda e Crocco e 
muita, muita carteação. Nas 
provas, 01 roubava todo e 
qualquer conhecimento dos 
que se atrevessem a ensiná-
-lo na véspera. A T1 sobrevi-
veu ao primeiro semestre 
baseando-se na maleabilida-
de e malemolência em fazer 
os sugões dessugarem e os 
não-sugões não sugarem. E, é 
claro, com o Bissetriz salvan-
do a tropa em vários momen-
tos já que o Índio moca o bizu.  
Terminou o semestre em alto 

astral, com um saídão com os 
professores e amizades intactas. 
Mal sabíamos o que nos esperava 
no segundo semestre.
    INCOMENSURABILIDADE é o melhor 
jeito de definir o que aconteceu. 
Vandgap, Denis e Cassiano coexis-
tiram pra formar a tríplice coroa da 
sugação. Índio deu rage quit do 
grupo no meio de um debate sobre 
melar ou não a prova. O grupo da 
COMP no lab de química não fazia 
ideia do que fazer (felizmente o 
Fritz padronizou a nota melhor que 

o 01 que não padroniza p*rra 
nenhuma). A T1 descobriu o medo. 
Felizmente, as Mães das MAT's™ 
Fernanda (no momento da edição 
não considerei esta tão mãe em 27 ) 
e Tiara fizeram as matérias que 
mais poderiam castigar serem 
amenizadas. E, visto que a primeira 
era, em princípio, professora da T3, 
tivemos a oportunidade de conhe-
cer os espécimes raros que habi-
tam essa turma. Falar do Cassiano 
exigiria uma seção unificada com a 
T2, então lembraremos somente o 

embate final entre ele e Mega-
mente, sintetizado na frase 
"Trancar não é o fim do mundo". 
Mas, unidos em prol da coçação, 
sobrevivemos também a esse 
semestre.
      Infelizmente, nem todos pude-
ram ir até o final conosco. Mas 
todos lembraremos de nossos 
irmãos perdidos que serão 
sempre 23.1: Buda e Ten. Augus-
to, vocês estarão sempre em 
nossos corações.
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the family briefing 

Muito antes do briefing lifestyle 
despertar, a T2 era uma turma 
como as outras. Nossa primeira 
aula foi com um dos professores 
mais marcantes do 1º semestre (se 
não o mais), Armando. Após algu-
mas aulas (dentre 7965 horas-au-
la de reposição, diga-se de passa-
gem), tudo referente a CES-10 era 
acompanhado de um emoji de 
língua, em homenagem a um loop 
singular no programa Armando.-
cpp, responsável pela vida do 
professor. Sem contar os memes 
de desespero do Major e da agili-
dade do menino Nacib, que fazia a 
prova em 5 minutos. Também cria-
mos um álbum das toradas em 
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sala. A estrela do álbum era disparadamente o Xixi, o qual, mais tarde, foi 
diagnosticado com a Síndrome de Xie, que faz com que o indivíduo sofra de 
terrível insônia, conseguindo dormir apenas no ambiente de sala de aula. O 
jangal já dava os seus sinais após as primeiras provas, ao percebermos que 
ninguém entendia as aulas de MAT-12 e QUI-18. Nada que umas aulinhas de 
véspera no Gagá-8 e resoluções das listas não resolvessem, mas isso estava 

apenas começando. Para relaxar, a 
recomendação era assistir às discus-
sões da Nilda com Kowa e Barbacovi, 
que se recusavam a dar o famoso 
esquerda volver nas aulas de HUM-70. 
Em suma, todos lograram êxito na 
missão - uns com mais suor e energé-
ticos. Até hoje não se sabe se a figura 
de Barbalove e Timão metendo gagá 
no Hall do C era real ou um holograma. 
Nesse tempo, a turma estava sob a 
dinastia de Silvio, o Presida - o qual no 
semestre seguinte, em uma medida 
estratégica, passou o posto ao P+.
No segundo semestre, a crise veio e o 

jangal foi estabelecido. Após a transi-
ção Armando-Curtis, a turma involun-
tariamente consentiu em cagar pra 
CES-11. O máximo contato de alguns 
com o professor foi algum pedido para 
melar o lab ou a prova - o que inclui 
uma ligação desesperada para o 
professor às 11h da noite. "Não faça 
hoje o que pode ser melado para 
amanhã". O café do Timão nunca foi 
tão requisitado quanto nas primeiras 
aulas do dia ao longo do semestre. 
Exceto as aulas de física, quando a 
melhor opção era dormir mesmo. 
Entre Vutler-Bolmer (sic), Chalmers e 

TiRePcAKw, quando não há mais 
esperança em ir bem na prova 
(mesmo que a média seja 5), the 
briefing needs to be passed. Do 
324 ao Gagá-8, Sumol, Kowa, 
Rina, Gagá, Possani dentre outros 
foram constantemente convoca-
dos para safar a turma. Em con-
traste, a maternidade do Samuel 
em MAT-27 dava (e ainda dá) 
alguma esperança. No fim das 
contas, o jangal serviu também 
para unir a turma, agora como 
uma família – the family briefing.
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Por meio de tretas, sobrevivemos

É de se imaginar que a menor das 
turmas também teria a menor quanti-
dade de acontecimentos. Não fosse, é 
claro, a genética ímpar da T3. 
     No começo tudo parecia perfeito, os 
sorrisos da Tiara tornavam MAT-12 
bastante agradável, e as maravilho-
sas aulas do Brutus serviam como 
uma boa reposição do sono atrasado. 
Foi então que o jogo virou: tudo come-
çou quando perceberam que não 
havia uma maneira de codar os infin-
dos LABS do vitão usando a história de 
Ada Lovelace e Babbage, ou muito 
menos imprimir Hello World com 
“prinft”. Outra surpresa se seguiu: 
metade da turma estava com os dias 
contados em MAT-12. Os chocolates da 
Tiara passaram a não ser suficientes 
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para conter o stress da turma. No grupo do whatsapp a treta era tão cons-
tante que muitos não sabiam se o grupo era da T-três ou da T-treta.
   Nessa época de instabilidade, os representantes (coitados) viviam mais em 
reuniões com professores do que no próprio H8 para tentar amenizar a con-
dição deplorável daquela turma à beira do colapso. As vãs tentativas de 
transformar a T- caga-pau em T-coçada culminaram em reposições e na 
aula vip para TH e Pluto. 
     A situação da T3 levou a uma crise política que instaurou o primeiro impea-
chment da turma 23. Até hoje ainda se discute a validade daquele joguete 
político que afirmam alguns se tratar de um verdadeiro golpe (DETALHES 

CENSURADOS). Outros nem mesmo 
tiveram conhecimento do ocorrido, 
seja por não olharem o grupo da 
turma, por nunca estarem em sala no 
início da aula, ou por ambos (vide 
P->Prox).
        Ao longo do ano a escalação da  
turmas variou bastante:  no início, 
estávamos escalados na 14-9-5. Em 
menos de 2 semanas a escalação já 
havia se modificado para 27-0-1, com 
o melhor centroavante do Brasil TH 
(sempre na 1ª fileira, mesmo se o 
professor estivesse no meio de 
campo). No 2° semestre um novo 

câncer aparece na sala, Bruce, modifi-
cando esquema tático para 26-0-2 nas 
aulas de MATs e CES-11.
        E como somos caga-pau (que é o 
certo), o maior erro que um professor 
pode cometer é não fazer chamada 
(um sonho de todos da turma). Isso é 
uma garantia de que pelo menos a 
maioria da turma faltaria, fato que foi 
reverberado pela nossa prof. Nilda ao 
pistolar em sala de aula pela a maioria 
da turma estar faltando e os alunos 
presentes estarem codando o lab do 
Armando ou torando. Sua bronca con-
seguiu revolucionar o comportamento 

da turma por incríveis 3 minutos, 
após os quais o regime inicial foi 
restaurado com sucesso.
    Em suma, nossa turma mesmo 
tendo a meta de ser a T-coçada não 
consegue, mas isso não nos impede 
de atingir nossos objetivos. Mas 
temos nossas consequências, as 
infinitas tretas. Mesmo assim, não 
consigo me imaginar em outra 
turma, se eu posso estar na T3 e 
conviver com histórias hilárias, 
cagações de pau e estar sempre em 
busca da melação.

por Medef e Éragon
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Ah, a T4. Que turma incrível. Reche-
ada de personalidades, possui uma 
quantidade homogênea de cânce-
res e membros da cocITA, o que 
favoreceu a formação de amizades 
inesquecíveis como entre Umbigo e 
Merenda. Há quem diga que é 
coçada, mas isso não seria possível 
sem o incansável trabalho da Bu, 
nossa magnífica representante, 
trabalho esse desconhecido pelo 
Pão, que nunca leu uma mensagem 
sequer do grupo da turma. Logo no 
primeiro semestre fomos agracia-
dos com a figura de Humanidades-
-01 com Brutus, que permitiu a 
todos, inclusive todos, ter um 
momento pra descansar um pouco 
dos infinitos e peculiares labs de 
CES-10 (nem que seja jogando Star-
craft), e com Sandro em MAT-17, que 
nos transmitiu o conceito de 
segmento orientado ao mencioná-
-lo 37 vezes em uma só aula.
Já nessa época conhecemos carac-
terísticas que se manteriam por 
todo resto do ano, como o atraso 
irremediável do Joseph e o sono 
inacabável do Panz-, quer dizer, 
Fredison, que inexplicavelmente 
conseguiu a proeza de tirar mais de 
10 em MAT-27 tendo dormido em 
todas as aulas. No segundo semes-
tre, surge o empreendedorismo 
inovador do Café do Panzanha, que 
nos permitiu ficar acordados para 
presenciar as humilhações sofridas 

por Résmiller toda segunda e quinta 
em 27. Felizmente, apareceram alia-
dos como Bróder, Krosso e Bu, que 
não o deixaram sofrer sozinho por 
cometerem crimes como olhar para 
a janela, ser confundido com Résmil-
ler ou ser representante. Ainda 
assim, a estabilidade foi mantida por 
Guile, conhecido como “herói da 
turma” por participar da aula, o que 
gerou extensas reclamações quando 
ele decidiu faltar (durante a LARC, 
com o time desfalcado) e fez com que 
até mesmo Manaus tivesse que que-
brar o interminável silêncio que 
surgia a cada pergunta do Cereja.
Não apenas nas matemáticas, a T4 
brilha em diversos outros aspectos, 
como em Humanidades-70, na qual 
presenciamos o profundo conheci-
mento do Zé Broquinha sobre a 
Coreia do Norte, ou nas artes, repre-
sentadas pelo Atrevidinho com suas 
figurinhas sensacionais e sua 
playlist do Spotify ouvida mundial-

mente, assim como pelas 8 
bandas do Guile. Destaca-se 
também, na área da linguagem, o 
Mendigo, que a cada semana apa-
recia com uma nova expressão 
que imediatamente era incorpo-
rada ao léxico da turma, como 
“não é o caso”, “ocorreu um sinis-
tro” ou “muito excelente” (o 
segundo lugar vai para o Meren-
da, que tornou “breizz” uma 
resposta aceitável pra qualquer 
coisa). Para salvar a turma nas 
difíceis horas de gagá, tivemos 
também os cânceres obrigató-
rios, como Gobi e suas resoluções 
de todas as listas, inclusive de 
matérias que a gente nem viu 
ainda, e Chester, que conhece e 
usa com maestria TODOS os 
softwares já criados.
Por fim, houve alguns mistérios 
que não conseguimos elucidar, 
como onde está a tinta do grupo 
da tinta, quais são exatamente os 
malefícios da hidrazina ou como o 
Fiofó conseguiu ser odiado por 
tantos professores. No fim, porém, 
há uma certeza: de Aaron a Thiago 
Lobo, todos os nomes suposta-
mente mencionados às 7:58 da 
segunda-feira são incríveis e 
fazem da T4 uma turma maravi-
lhosa e extremamente unida. 
Como diria Sandro, “tchau e 
bença” ao primeiro ano, e que 
venha o segundo!

� � � � � � � � 
 �
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CARACA, É O
RUBINHO DE NOVO!
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Abcdário

ft. Mostardinha e Silvio

Duração 01:36

Agachado 1 2

ft. Mendigo

Duração 03:54

Amitas

ft. Merenda

Duração 03:54

América

ft. Mostardinha

Duração 02:22

Exame

ft. Bruce, Febem, Mega, P+

Duração 02:31

Não Pude Evitar
ft. Mostardinha, Bruce, 

P+, Opala, Toddynho
Duração 03:00

O Infinito é Nosso

DJ Rubonho

Duração 04:31

Ponto Próximo

ft. Hino

Duração 05:42

Segunda Época

ft. Atrevidinho

Duração 07:46

Passinho do Militar

ft. Mostardinha

Duração 02:20
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Confira os stickers que mais rolaram nas conversas de WhatsApp da T-23
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Começando pela CR, logo passamos ao aquartelamento...

com o famigerado EXEC, que fechamos com chave de ouro na Golden

Zipamos para química mas curtimos Gustavo e Banda no Encontrinho

Exibimos o bandeirão mais bonito da 
história na OI
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Melhores fotos de churras 
da história do H8!

A tão esperada formatura 
do CPORRA!
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OS G.O.A.Ts DA GOAT
Prêmio Padrão CPORRA

Digão, com 33,6% dos 
votos

Zero Moita, com 37,9% 
dos votos

Prêmio Bizonho CPORRA
Panzanha, com 49,1% dos 

votos

Bissetriz, com 33,6% dos 
votos

Umbigo, com 34,5% dos 
votos

Prêmio Câncer
Gagá, com 50% dos votos

Anãozinho, com 32,8% 
dos votos

Chester, com 37,9% dos 
votos

Prêmio Caga-pau
Krosso, com 67,2% dos 

votos

Grover, com 21,6% dos 
votos

Maníaco, com 25% dos 
votos

Prêmio Soneca de Dia
Jacaré, com 79,3% dos 

votos

Peixão, com 7,8% dos 
votos

Xixi, com 50,9% dos votos

Prêmio Mocado do Ano
Brisa, com 49,1% dos 

votos

Charada, com 26,7% dos 
votos

TH, com 47,4% dos votos

Prêmio Vaga Zoneada
TN, com 39,7% dos votos

Pão, com 25,9% dos votos

Umbigo, com 26,7% dos 
votos

Prêmio Ostentação

P+, com 61,2% dos votos

Sílvio, com 30,2% dos 
votos

Katchau, com 38,8% dos 
votos

Bu, com 58,6% dos votos

Prêmio Atrasado pra Aula

Barbalove, com 19% dos 
votos

P->Prox, com 44,0% dos 
votos

Prêmio Siameses(as)
Kids e Opala, com 41,4% 

dos votos

Jô e Eragon, com 25,9% 
dos votos

Gobi, Rubinho e Zé Broqui-
nha, com 30,2% dos votos

Umbigo, com 44,8% dos 
votos
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Prêmio Pinguço

P+, com 34,5% dos votos

Sumol, com 20,7% dos 
votos

Blaster, com 25% dos 
votos

Prêmio LOLzeiro
Sumol, com 58,6% dos 

votos

Bichão, com 25% dos 
votos

Continência, com 39,7% 
dos votos

Prêmio Golpe da FAB
Malfoy, com 70,7% dos 

votos

Lau, com 30,2% dos votos

P->Prox, com 38,8%dos 
votos

Prêmio Piadista
Tirulipa, com 62,9% dos 

votos

Bissetriz, com 24,1% dos 
votos

Rubinho, com 44% dos 
votos

Prêmio FATDesafio

Panzanha, acima de 
introduções, com 50% 

Elfo, demonstrando cora-
gem, com 47,4%dos votos

Solenoide, buscando o 
1/10°, com 24,1% dos votos

Os apês 
com mais 
estrelas

Apê

327

304

319

301

315

306
13
12

7

7

6

5
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