
Cohab
Hácursosprofissionalizantes
Hoje e amanhã, a Cohab Santista inscre-
vepara cursosprofissionalizantes gratui-
tosaos futurosmoradoresdasquadras1e
35, Caneleira IV e famílias do Conjunto
Vila Pelé 2. Maiores de 16 anos podem
ingressar em turmas de auxiliar de cabe-
leireira, maquiadora e designer de so-
brancelhas ou estética de mãos e pés e
depilação. Maiores de 13 podem estudar
Informática. Interessados devem levar
RG, CPF e comprovante de residência,
das 14h30 às 17 horas, no Cecapp (Av.
HugoMaia, 293,RádioClube). Informa-
ções,3211-8522.

SHUTTERSTOCK

❚❚❚Nem rever amigos estran-
geiros, nempassear pelaEuro-
pa.AntesdeembarcaràAlema-
nha,Bárbaracobravadesipró-
pria uma medalha na edição
IYPTdesteano.
Além da rotina de estudos,

viajou a São Paulo e São José
dosCampospara testarexperi-
mentoscomamigos.Porexem-
plo, ir auma instalaçãouniver-
sitáriaparateorizarsobreomo-
vimento de queda ou não de
uma moeda inclinada num
ímã. Por 20 dias, foram cinco
jovens brasileiros debatendo
questõesdeFísicaeminglês.
A ansiedade da santista pelo

torneio resultou na compra de
umhipopótamodepelúcia,oHu-
go,comomascoteoficialdadele-
gaçãonacional.Aestudantecon-
firma que, no torneio, ocorrido
entre 20 e 29 de julho, “oHugo
eraomaispopulardaequipeem
BadSaulgau(cidadealemã)”.
Município com pouco mais

de 17 mil habitantes e mais
conhecido por suas águas ter-
mais, Bad Saulgau foi um bom
anfitrião aos 800 membros
(organizadores e participan-
tes)do IYPT.Bandeirasdo tor-
neio espalhadas pelas ruas,
curiosidades científicas nas vi-
trinesdas lojas, showsde expe-
rimentosabertosaopúblico.
Pelas avenidas arborizadas,

a população da cidade interio-
ranaacenavaeconversavacom
as equipes. Bárbara retribuía

com sorrisos, principalmen-
te porque, após oitomeses de
pesquisas, ganhounota 10ao
responder aos jurados sobre
a questão damoeda e do ímã
numaetapadoIYPT.
O rigor científico é alto na

competição. Nessa última
edição, das 2.520 notas atri-
buídas em dezenas de roda-
das pelos jurados PhD, ape-
nasquatroconcorrentesrece-
beram conceito máximo. A
nota rendeu bronze e boa co-
locaçãoàequipenacional.
Todas essas experiências

pesaramnabagagemdeBár-
bara, perto de completar o
EnsinoMédio.Trouxe consi-
go os casacos do inverno ale-
mão,amedalhadebronze,os
presentes dos novos amigos,
a superação do medo de se
apresentarempúblicoeogos-
to pelas ciências puras. Ela
quer se graduar emFísica ou
EngenhariaAeroespacial.

LINCOLNSPADA

COLABORADOR

Diariamente,quandoocrepús-
culovempela janeladoquarto,
a santista Bárbara Cruvinel
Santiago, de 17 anos, está de-
bruçadaem livros.A escrivani-
nha não tem espaço para tra-
masde ficçãoadolescente,mas
para apostilas de sua matéria
preferida,Física.
O esforço lhe rendeu prê-

mios em olimpíadas estaduais
e nacionais deExatas, e, recen-
temente, a medalha de bronze
com o 10º lugar no Torneio
Internacional de Jovens Físi-
cos,oInternationalYoungPhi-
sicists Tournament (IYPT), na
Alemanha. Entre os 28 países
concorrentes,aequipebrasilei-
ra terminouà frentedeAustrá-
lia,China,FrançaeRússia.
Criada em 1988, a competi-

ção reúne estudantes do Ensi-
no Médio de diversos países
para elaborar e debater as me-
lhores fórmulas sobre fenôme-
nos da Física. Ao contrário de
outros torneios estudantis, o
IYPT divulga 18 questões com
um ano de antecedência para
que “os participantes analisem
esses fenômenos, propondo
teorias, fazendo experimentos
e desenvolvendo modelos ma-
temáticos”,explicaBárbara.
Ela guarda boas lembranças

de 2010, quando ingressou no
EnsinoMédio. Atenta às aulas
nocolégioObjetivo, naprimei-
ra fileira da classe, logo se inte-
ressou pelo convite do profes-
sor de Física para competir
comos colegas no IYPTBrasil.
Alcançaram o quinto lugar.

Nos últimos dois anos, a equi-
pedeBárbarafoivice-campeã.
Desdeoanopassado, a etapa

nacional seleciona represen-
tantesdosmelhores timespara
compor a delegação verde-
amarela no torneio mundial.
Bárbara foi a única brasileira a
comparecer às duas últimas
edições do IYPT: Irã (2011) e
Alemanha(2012).

NOVERÃOIRANIANO

Antesde ir aoOrienteMédio, a
jovem se preparou por meses.
Convenceu os pais, comprou
livros,estudouànoite, fezexpe-
rimentos, treinouoinglês,bus-
cou umvisto consular para ne-
gócios. Para solucionar uma
questãodo IYPT, até pediu aos
pais para importaremumpião
magnético flutuante como seu
presentedeaniversário.
Amãe,TeresaCristina,orgu-

lha-se: “Seria uma experiência
única na vida da Bárbara para
conhecer novos costumes”. O
início da viagem já revelava di-
ferenças culturais. Em pleno
verãoiranianode37graus,Bár-
bara vestia véu e roupas com-
pridas,conformeleidopaís.
Lá emTeerã, a cultura é a de

distinguir gêneros, por exem-
plo, em assentos nos ônibus e
entradasemlocaispúblicos.In-
ternet restrita pelo governo.
Culinária mais temperada e
com ervas. Somente colher e
garfo.Nobanheiro, louça sani-
tária rente ao chão.Nas ruas, o
leveincômododaalunadebole-
tim escolar invejável: “Você se
sente um analfabeto” com as
placasescritasempersa.

Reconforta-lhe o bom conví-
vio comos iranianos. Na coleti-
va de imprensa, “perguntaram
senossaFísicaeratãoboaquan-
to o futebol dePelé”, ri Bárbara.
Apesar da dedicação da equipe
brasileiranaestreiadeumacom-
petição internacional, a maior
liçãofoiointercâmbiocultural.
Bárbara visitou Isfahan – a

Versalhes iraniana–, admirou
as mesquitas históricas, des-
lumbrou-se com as paredes de
cristalediamantesdeumpalá-
cio, assistiu às danças típicas,
avistou tapetes e o artesanato
nos bazares. E trocou presen-
tes com os participantes do
IYPT. Ganhou umAlcorão em
persa,umCDcroataelembran-
ças de países como República
Tcheca,CingapuraeChina.

Leiturarápida
Oportunidade
Atentooferece35vagas
A Atento, empresa de Contact Center e
terceirizaçãodeprocessos de negócios, oferece
35 oportunidades para o cargo de teleopera-
dor. Para se candidatar, é preciso ter Ensino
Médio completo, bom vocabulário, conheci-
mentos de informática e habilidade em
digitação. Cadastros no site www.atento.com.
br.Aempresaofereceassistênciamédica, vale-
refeição ou vale-alimentação, seguro de vida,
assistênciaodontológica,vale-transporte,auxí-
lio-crecheeauxílioàcriançaespecial.

OTorneio InternacionaldeJovens
Físicos (IYPT,nasiglaem inglês)
reúne,desde 1988, estudantesdo
EnsinoMédiomundoaforapara
debater fenômenosdaFísica

DAREDAÇÃO

O professor Daniel Carreira,
de 58 anos, da Capital, foi em-
possado ontem à noite como
pró-reitor acadêmico da Uni-
versidade Metropolitana de
Santos(Unimes).Umcoquetel
comapresença de professores,
coordenadores e chefes de de-
partamentomarcousuaposse.
Na oportunidade, a reitora,

Renata Viegas, destacou a im-
portância dessa área: “É o ali-
cercedainstituição”.
ComformaçãoemEducação

Física e experiência de 36 anos
no Ensino Superior, o profes-
sor, formado pela Universida-
de de São Paulo (USP), onde
deu aulas e foi diretor de uma
de suas unidades, já esteve à
frente da reitoria do Centro
Universitário de Caraguatatu-

ba,noLitoralNorte.
Aindaparticipoucomomem-

brodoconselhodiretordoGru-
po Cruzeiro do Sul, da Capital,

e, como fez questão de frisar,
“fiz parte do segundo escalão
do Governo Estadual em
1989”. Atualmente, atua em

umaOrganizaçãodaSocieda-
de Civil de Interesse Público
(Oscip)emItaquera.
“OdesafiometrouxeaSan-

tos com o convite inesperado
da Unimes. Mantive um diá-
logo de cinco horas com o
professor Rubens Viegas Jú-
nior, pró-reitor administrati-
voevice-presidentedamante-
nedoraCeuban(CentrodeEs-
tudosUnificados Bandeiran-
tes).Não falamosemmudan-
ça, mas em avanço para apri-
morarmos a instituição, já
queabaseésólida”,destaca.
A Unimes conta com 3mil

alunos presenciais e 17 mil
virtuais – ensino a distância
(EAD). A entidade vai reali-
zarseuvestibularnodia29de
setembro para todos os seus
cursospresenciais.

Primogênitada famíliaCruvinel
Santiago,Bárbaranasceuem
Registro,noValedoRibeira.
Aindacriança, veioestudarem
colégiosparticularesdeSantos.
Elaéo tipodealunacuriosa, que
sededica, silenciosamente, de
cincoaseishorasextrasem
estudos;queéumdosprimeirosa
entregaraprova;equesempre
busca justificativasnaclasse.
“Sempremeinteressei emsabero
porquêdascoisasqueacontecem
aomeuredor: porqueamesanão
levita,porqueomicro-ondasnão
esquentacertas comidas”.
Bárbaragostadeexercitar seu
raciocínio lógico. “Édifícil
acreditarquandonãohá
justificativas.Édifícil, até, crer se
Deusexiste”.Porém,ela confia e
sededicaa terumbomfuturo
profissional: estudarno Instituto
TecnológicodeAeronáutica (ITA),
emSão JosédosCampos (SP), ou
noExterior, quemsabeno
InstitutodeTecnologiade
Massachussetts (Estados
Unidos). “Quero,umdia, apoiar
financeiramenteosalunosque
queiramserpesquisadores”.

DAREAÇÃO

No sábado, em todo o País,
restaurantes da rede McDo-
nald’s promovem oMcDia Fe-
liz,campanhapelacuradocân-
cer infanto-juvenil.
Aação, coordenadapeloIns-

titutoRonaldMcDonald,desti-
na o dinheiro da venda de san-
duíches Big Mac a instituições
de tratamentooncológicoepa-
ra apoio a crianças, adolescen-
tesesuasfamílias.
EmSantos,aAssociaçãoSan-

ta Isabel de Combate ao Cân-
cer (ASI) promove a 2ª Edição
da Caminhada Contra o Cân-
cerInfanto-JuvenildaBaixada
Santista, que integra o McDia
Feliz.
Os interessados em partici-

par podem adquirir um Kit
Caminhada, composto por
mochila ecossustentável, ca-
miseta personalizada, mate-
rial informativoebrindes.Es-
tá à venda no centro de apoio
da ASI, que fica na Santa Ca-
sa, ou em qualquer unidade
daredeMcDonald’s.

CAMINHADA

Opercurso terá aproximada-
mente três quilômetros, en-
tre o McDonald’s do Bairro
Aparecida e o da Avenida
AnaCosta,noGonzaga.
Prepararam-se atividades

para convidar as pessoas a
conheceroprojeto,comanda-
do pelas Rosinhas, nome da-
doàsvoluntáriasdaASI.

Moeda e ímã. Resposta nota dez

Unimesdáposseanovopró-reitor NoMcDiaFeliz, uma
açãocontraocâncer

Tudo surgiu de um convite do professor. Hoje, é a única brasileira a ir às últimas duas provas mundiais
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Bárbara:
aFísicaé
ouniverso
destajovem
Ela tem17anos. E umprêmio internacional
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Competição

Formado na USP, Daniel Carreira atua há 36 anos no Ensino Superior
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