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Novembro Azul é o mês direcionado ao combate e prevenção do câncer de próstata.

Um grito por mudanças
Por Graziele Batista

Eu só queria um Brasil em que não estivesse

enraizado na sociedade o machismo e o patriarcado. Em

que a mulher pudesse ter a liberdade de usar o que ela

quiser, de sair para onde for sem sofrer assédio e não ter

medo de andar na rua sozinha.

Hoje em dia é difícil uma mulher sair

desacompanhada de um homem e não escutar frases

ofensivas que, para alguns, são consideradas como

elogio. Isso demonstra que devemos ensinar as crianças

como tratar uma mulher e temos que começar a se

manifestar quando alguém demonstrar opiniões machistas.

E não é pelo fato de que poderia ser sua irmã, mãe ou até

sua filha, e sim porque qualquer um deve ter o direito de

ser respeitado, vestir-se e agir como quiser.

O Brasil teve 4.254 homicídios dolosos de mulheres

em 2018, oito estados registraram aumento no número de

homicídios de mulheres e ainda ouvimos a frase “em briga

de marido e mulher não se mete a colher”. Como podemos

viver em um país em que é naturalizada a violência contra

a mulher? Cada vez mais, surgem notícias de que

mulheres são mortas pelo companheiro, e não vemos

mudanças. Devemos lutar por um Brasil melhor, e essa

não é uma causa que deve ser abraçada só pelas

mulheres, mas, sim, por todos.

Alunos apresentam instalações
artísticas no IFSP Jundiaí

Por Helena Cristina

Na última sexta-feira (22), ocorreu o evento de exposição

das instalações finais de TEP ( trabalho, ética e política),

disciplina lecionada para os alunos do segundo ano do Ensino

Médio integrado ao Técnico em Logística. A mostra contou com

diferentes estilos artísticos como: curta metragem, teatro de

sombra, instalações e exposições. O evento foi organizado pelas

professoras da disciplina, Andressa de Andrade e Gabriela

Montez, juntamente com uma comissão de alunos, e foi aberto

ao público interno e externo. Alguns dos temas trabalhados

foram autoestima, mulheres e homens na ciência, feminicídio,

comunidades indígenas, uso de animais na moda e minorias e

violência.

Trazemos aqui 

algumas fotos do 

evento: à direita, 

instalação sobre 

violência contra a 

mulher; abaixo, sobre 

uso de animais na 

moda; mais abaixo, 

sobre homens e 

mulheres na ciência. 

Na coluna ao lado, 

exposição sobre 

comunidades 

indígenas.
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da boca. Só você que está falando e do nada para, porque

esquece do que estava falando. Que ama cheiro de livro novo.

Que não tem habilidade alguma na cozinha, e já queimou até o

Miojo. Que não consegue piscar com um olho só, nem assobiar.

Que ama ver vídeos aleatórios no YouTube às três da

madrugada, vai desde vídeo de como plantar, para DIY que

nunca vai fazer, até vídeos sobre o Egito antigo, ou tour pela

minha casa. Só você que tem como sonho de consumo uma

panela que não gruda da Polishop. Que marca a página do livro

que está lendo com qualquer coisa que vê pela frente, lápis,

almofada, estojo, mas nunca usa a orelha do livro, pois tem

medo de estraga-lo. Só você que vai dormir de meia, e acorda

sem elas – você realmente acredita que existe um fantasma

que tira as meias das pessoas enquanto elas estão dormindo.

Só você que está vivendo a vida normal, e imagina uma trilha

sonora pra aquele momento, como acontece nos musicais. Que

faz um show toda vez que está no banho (os shampoos e

condicionadores são seu público mais fiel). A verdade, Peter, é

que só você me faz me sentir tão bem assim. Que me faz ver

a vida pelos lados positivos e que me faz sempre querer

ser melhor. Mesmo com todas as coisas que as outras pessoas

dizem, eu sempre vou te amar! E sempre vou me orgulhar de

ser você! Desde a hora que você levanta até a hora que vai

dormir, desde a hora que está estudando até a hora que está

sozinho no quarto refletindo sobre nós, sobre você e seu reflexo

refletido no espelho.

Pois foi assim que eu percebi que a gente na verdade é só

um, e você sou eu, e eu me amo de verdade, por inteiro, e me

orgulho de ser quem sou, de ser o Peter que sou! E foi assim

que percebi também, que a "Terra do Nunca", quero dizer a

felicidade, que tanto procurei nos padrões impostos pelos

outros, na verdade estava esse tempo todo em mim, nos meus

próprios padrões! E que eu não preciso me encaixar nos

requisitos machistas e preconceituosos da sociedade para me

aceitar e querer ser eu mesmo, ou que eu não preciso de

nenhum Pan, para ser Peter!
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Riverdale
Por Paula Lúcio

Baseado nos personagens de Archie Comics, o seriado

Riverdale é um programa televisivo criado e produzido por

Roberto Aguierre-Sacasa, nos Estados Unidos da América,

para a rede comercial Warner Bros Television (WBTV) e CBS

Television Studios (CTS), em associação com a Berlanti

Productions. Constituída, no momento atual, por quatro

temporadas, a série conquistou um vasto número de fãs e

prêmios, sendo a campeã de bonificações no Teen Choice

Awards, cerimônia estadunidense que, desde 1999, reúne os

Refletindo Sobre Nós - Parte III
Por Peter Plan

Ele ainda me olhava, estávamos cheios de feridas

expostas, se alguém da área de logística nos visse naquele

momento iria catalogar nosso exterior como “cuidado

conteúdos frágeis”. Mas eu não queria saber, eu tinha que

contar toda a minha verdade para ele, era o momento da

nossa relação trocar de pele, digo como as cobras, trocar

toda a pele de uma só vez, expor o novo, expor o real. Então

não parava de falar:

Só você que ama ficar lendo cantadas, mesmo nunca

usando nenhuma, ou mesmo recebendo-as. Que sempre

que fala algo "escroto", preconceituoso sem querer, se dá

uma bronca mental, tipo "fica quieto, quem você está

achando que você é?" e logo imagina o Charles Darwin te

dando uma bronca, e gritando "EVOLUA MEU". É só você

que ri das próprias piadas ou que não consegue mentir, e

toda vez que tenta começa a rir. Que ama fazer os testes do

Buzzfeed. Que escuta qualquer tipo de música, e que dança

com qualquer música, pula, deita, abaixa, levanta em música

lenta, rebola até ouvindo música clássica, dança em dupla

em até música de rock, você simplesmente faz de qualquer

música, na verdade de qualquer som, uma diversão, um

motivo pra esquecer-se de toda a tristeza do mundo e se

preocupar apenas em remexer o esqueleto com um sorriso

estampado no rosto, expondo todos os dentes

Espero a ti no País das 
Maravilhas

Pela Garota do Cabelo Azul

Você já sonhou em voar?

Ou quem sabe conhecer eras as quais o homem jamais

conheceu?

Talvez quisesse muito ir tomar uma xícara de chá com uma

lebre falante

Ou até conversar com uma rosa no asteroide B-612.

Lewis Carroll, Saint-Exupéry, os Irmãos Grimm…

Todos eles,

Nos abriram portas a magia do imaginário.

Todos eles,

Nenhum precisou de uma tela superficial.

O mundo mudou tanto,

As pessoas choram tanto,

que até mesmo se esqueceram tanto,

que a nossa realidade impiedosa

Nunca fora a única existente.



preferidos do público no cinema e na TV.

Dedicada à representação de um grupo de amigos, a

narrativa se passa na pequena cidade de Riverdale, no estado

americano da Geórgia, posteriormente abalada com a

misteriosa morte de Jason Blossom, membro da família mais

poderosa da região. Archie Andrews (KJ Apa), Betty Cooper

(Lili Reinhart), Veronica Lodge (Camila Mendes) e Jughead

Jones (Cole Sprouse) se veem impactados pelo inesperado

acontecimento, enquanto averiguam os impasses da vida

cotidiana – amizades, intrigas e triângulos amorosos.

Entretanto, buscando decifrar essas incógnitas, a equipe deve

descobrir os segredos, profundamente soterrados na superfície

da cidade, visto que a mesma pode não ser tão inocente

quanto parece.

A série estreou em 26 de janeiro de 2017, coincidindo

com o aniversário de setenta e cinco anos dos elementos da

Archie Comics, e mantém-se no catálogo da Netflix desde sua

primeira transmissão original, nos Estados Unidos. Vale a pena

conferir!
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Leandro Karnal
Por Matheus Felipe

Leandro Karnal nasceu em São Leopoldo, Rio Grande

do Sul, no dia 1 de fevereiro de 1963. Graduado em História

pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, doutor pela

Universidade de São Paulo (USP) e professor da Universidade

Estadual de Campinas, o mesmo tem publicações a respeito

da História, focando na América e em Religião. Tornou-se

famoso no Brasil por seu trabalho na popularização da

filosofia, sendo sempre convidado para ministrar palestras em

todo o país.

Karnal participou em podcasts de bate papos

instigantes, como em “Pouca-Leandro Karnal”, falando sobre

Shakespeare, a existência ou não de Deus, conteúdos

geopolíticos, entre diversos assuntos.

Leandro Karnal é um dos palestrantes de maior sucesso

e mais requisitado do Brasil na atualidade. Ele possui grande

capacidade de entreter e prender a atenção dos espectadores

que, geralmente, lotam suas palestras. Possui vídeos que

viralizaram no Youtube, e é também uma das personalidades

com maior número de seguidores nas redes sociais, sobretudo

no Facebook.

Os signos no IFSP Jundiaí - 2.0
Por Yara Oda e Karen Rezende

Comemorando um ano da publicação da matéria sobre

a distribuição dos signos na escola, nós, do Jornal

InFormação, resolvemos atualizar as estatísticas após a

chegada da turma de 2019.

Assim, realizamos a pesquisa de campo com 143

alunos do ensino médio integrado ao técnico em logística

do IFSP Jundiaí e concluímos que, diferentemente do ano

passado, onde a predominância era do signo de câncer, a

maioria dos estudantes é do signo de peixes, que, assim

como câncer, pertence ao elemento água. O segundo lugar

é ocupado pelo signo de elemento terra, capricórnio. Em

terceiro lugar, com 11% dos alunos pertencentes a esse

signo, temos aquário, que é representado pelo elemento ar.

Empatados em quarto lugar, temos os signos de áries e

gêmeos, signos de fogo e ar respectivamente. A quinta

posição é ocupada pelo signo de Libra, pertencente ao

elemento ar. Em sexto lugar, empatados, estão o signo de

touro, pertencente ao elemento terra e o signo de leão,

pertencente ao elemento fogo. Em sétimo lugar, empatam

os signos de virgem e câncer, pertencentes aos elementos

terra e água, respectivamente. Nas últimas posições,

encontram-se escorpião, pertencente ao elemento água e

sagitário, pertencente ao elemento fogo.

Após as pesquisas, concluímos que a maioria dos

estudantes do IFSP Jundiaí pertence ao elemento ar, cuja

fama é de ser o elemento de pessoas sociáveis,

inteligentes, criativas, livres e desobedientes. Em segundo

lugar, temos o elemento terra. Dizem que as pessoas

pertencentes aos signos de terra são as mais “pés no

chão”, realistas. Os elementos de fogo e água empataram

em terceiro lugar: os nascidos em signos de fogo têm fama

de serem explosivos, extrovertidos, controladores e

divertidos, enquanto os de água são vistos como mais

sensíveis, reservados, imaginativos, intensos e empáticos.

Elemento %

Fogo 22%

Terra 26%

Ar 30%

Água 22%
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IFSP JUNDIAÍ NO CONICT 2019
Por Karen Rezende

Nos dias 27 e 28 de novembro, o IFSP Câmpus Sorocaba

sediará o 10° Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do

Instituto Federal (CONICT), e o campus Jundiaí não ficará de

fora!

O nosso jornal e os projetos Tela Verde e Clube da

Leitura participarão dos dois dias de evento, mostrando os seus

respectivos trabalhos.

O jornal InFormAÇÃO apresentará como a voz dos

estudantes tem sido propagada dentro do ambiente escolar por

meio do periódico. O projeto Tela Verde mostrará o papel da

educomunicação na educação ambiental crítica, e o Clube da

Leitura falará sobre a literatura no ensino médio para além da

sala de aula.

O ISFP Jundiaí está orgulhoso da aprovação dos projetos

no evento e deseja aos discentes um bom rendimento nas

apresentações.

Visita aos bastidores do
Zoológico de São Paulo

Por Ryan Silva e Victória Tagliacarne

No dia 19 de Novembro, os alunos voluntários e bolsistas

do projeto Tela Verde visitaram os bastidores do Zoológico de

São Paulo, localizado no Parque Ecológico das Fontes do

Ipiranga (PEFI), acompanhados dos servidores Adriana

Fernandes, Andrea Kulaif e Caio Watzeck.

Os alunos foram em busca de informações para a

produção de podcast sobre o papel do zoológico na sociedade,

que está sendo produzido pelos voluntários do projeto. Lá,

tiveram a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do

zoológico, nas áreas de compostagem, produção de alimento,

biotérios, e recintos dos animais. A voluntária Karen Rezende

afirmou que a visita permitiu reunir vários conhecimentos que

serão muito úteis para a elaboração do podcast.

Reviva o Rio Atibaia
Por Karen Rezende

Domingo, dia 10 de novembro, os alunos Iury Michelin

e Karen Rezende, acompanhados do servidor Felipe Costa,

realizaram a apresentação da sARndbox, no evento 'Reviva o

rio Atibaia' no distrito de Sousas, localizado na cidade de

Campinas.

Lá, tiveram a oportunidade de apresentar o projeto da

caixa de areia, desenvolvido por servidores e alunos desde

2018, e trocar experiências com a população. A caixa usa

tecnologia de realidade aumentada para projetar relevos,

curvas de nível e formações hídricas sobre a areia, por meio

do programa sARndbox v2.6.

O projeto serviu também para conscientização da

comunidade local. Alguns professores presentes no evento

puderam simular como seria o rompimento de uma barragem

e seus efeitos na paisagem, e relacionaram o fato à

construção de uma represa perto da cidade de Campinas.

Alunos Davi e Karen apresentam caixa de areia  em Sousas.

Primeira turma de Logística se
forma no IFSP Jundiaí

Por Eduarda Cardoso

O curso Técnico em Logística integrado ao Ensino

Médio teve início em 2017 no Câmpus Avançado Jundiaí.

Após 3 anos, a primeira turma se forma, e é com muito

orgulho que celebraremos no ano de 2019 a primeira

cerimônia de formatura do ensino médio. Parabéns, alunos!


