Como todo bixo que é bixo é bixo burro, a gloriosa T21 preparou esse manual
com uma série de bizus para você, querido bixinho da T22. A seguir, um índice
pra você que tá mais perdido que cachorro em dia de mudança.

Apresentação da CR22
Viagem, bagagem e alocação
Sobre o CTA
Sobre o H8 e custo de vida
Se quaisquer dúvidas surgirem ou se este manual não for

suficiente, não hesite em pedir maiores esclarecimentos a
algum dos membros da Comissão de Recepção da T22
(CR22).
No mais, sigam o #bizubixo e parabéns pela aprovação,
bixaral.

VEM 22!!
Atenciosamente,

T21 - A Turma do Século

Todo início de ano, um grupo de veteranos da turma logo acima abre mão de
uma parcela das férias para vir ao CTA receber os novos membros da comunidade iteana. A ideia da comissão é auxiliar pais e alunos, seja esclarecendo dúvidas ou ajudando na alocação e acolhimento dos novos bixos. No entanto, talvez
mais importante do que isso, a CR possui o deve de passar a cultura e os valores
iteanos, pelos quais todos os alunos do Instituto devem zelar. Esse é o ano da
turma 21 prestar esse papel, contando com os seguintes voluntários:
Alícia Fortes (Alícia)

Luís Martins (Hemorragia)

Amanda Trópia (Trópia)

Marcelo Corrêa (Tchelo)

Ana Flávia Tuan (Tuts)

Matheus Laranja (Laranja)

Arthur Morais (Fita)

Pedro Dias (Locutor)

Benny Mirahy (Benny)

Pedro Ernesto (Maduro)

Daniel Frageri (Danicreu)

Pedro Guttiérrez (Gutt)

Felipe Mourad (Mourad)

Pedro Henrique (Edson)

Francis Tanomaru (Bacon)

Pedro Sanches (Foi Mal)

Gabriel Lopes (Hidrogel)

Rafael Facchin (Facchin)

Giovanna Laviola (Jô)

Renan Cardoso (Atm)

Glícia Rodrigues (Glícia)

Rodrigo Teixeira (Pif)

Guilherme Ramos (Soneca)

Scarlleth Castro (Scar)

Guilherme Sadahiro (Psy)

Thayná Pires (Thay)

Gustavo Garrett (Garrett)

Thiago Souza (Bunda)

Ítalo Rennan (Leitinho)

Victor Brittes (Reboco)

Jairo Bastos (Jairo)

Wallace Teófilo (Elite)

João Guilherme Bidoia (Bidoia)
João Lustosa (Zeca)
Jonathans Schaffer (Bebê)
Leandro Rodrigues (Bei)
Leonardo Domingos (Descanso)
Lucas Inamine (Enéas)
Lucas Lenzi (McLovin)

Então você passou no Ita e mal pode esperar para chegar em São José dos
Campos? O HTO estará apto para receber os bixos a partir do dia 14, havendo atividades de integração com os veteranos entre os dias 20 e 27. Portanto,
não adianta chegar antes do dia 14 (a não ser que haja pretensão de hospedagem fora do CTA) e nem muito depois! Afinal, o aluno que não se apresentar no Auditório Lacaz Netto nesse mesmo dia será declarado desistente!
Quanto à viagem para SJC em si, recomendamos vir de carro (se possível) ou
alugar algum veículo na cidade, pois um meio de locomoção será importante
para a mudança e compras iniciais que julgarem necessárias para a instalação
do mais novo iteano. Para quem vier de avião, deixamos o bizu da empresa
Passaro Marron, que realiza o transporte entre o Aeroporto de Guarulhos e
SJC e também entre o Aeroporto de Viracopos e SJC. Quanto aos seus pais
ou responsáveis, eles não poderão em hipótese alguma pernoitar no CTA!
Por isso, sugerimos os seguintes hotéis, devido tanto à proximidade com o
CTA e ao preço:

Novotel

Hotel Nacional Inn
Um pouco distante do CTA
quando comparado ao Novotel. Muito próximo de
shopping e supermercado.

(Portaria do CTA)

Mais próximo da entrada do
CTA, porém a preços usualmente mais altos. De resto,
muito semelhante ao outro.

Essas foram as sugestões que a 20 nos deu ano passado, no entanto, sinta-se

livre para escolher uma hospedagem diferente de acordo com suas necessidades!

Um erro que muitos da 21 cometeram no início do ano foi trazer bagagem em
excesso. Nós não sabíamos nem que teríamos que usar farda todo dia, nem
que alguns não teriam vaga no H8 e, portanto, devido às limitações do HTO, o
espaço se mostrou insuficiente para guardar todos os nossos pertences. Aconselhamos, portanto, que, ao menos para o início do ano, vocês evitem já trazer todos os seus pertences. É claro, tragam uma roupa mais leve para os domingos livres do aquartelamento e um bom pijama, mas já encher a mala com

casacos e roupas de festa (nesse período inicial não lhes será permitido abandonar o CTA) é desnecessário e, tomem a palavra de seus veteranos da
21, pode ser uma dor de cabeça a mais
quando forem limpar os quartos e/ou
fazer mudanças. Portanto, tragam ape-

nas aquilo que julgarem necessário.
No entanto, é claro, se você não for
voltar em casa tão cedo para poder
buscar o resto seus pertences, então não tem outro jeito, você vai mesmo ter
que trazer tudo de uma vez. Mas não se preocupe muito, o intuito desse manual é de facilitar a sua vida, bixinho da 22, e não de ditar regras.

A sua alocação, querido bixo ou bixete, será feita junto à COHAB no dia 27. Já
adiantamos a possibilidade de alguns bixos terem moradia fixa no HTO ou
HTS durante o ano letivo, pois o H8 sofre com falta de vagas. As vagas serão
decididas mediante sorteio para os meninos e, para as meninas, devido ao número tradicionalmente pequeno, será realizada uma reunião entre as alunas
ministrada pelas veteranas da 21 visando as escolhas de vaga. Haverá também
o sorteio se necessário for.

H8

Portão principal É óbvio, mas você entra no CTA é por aí, bixinho.

ITA “PASSEI CARAI”. É no Ita que suas aulas vão acontecer (note que esse é
apenas um pequeno pedaço do CTA).
H8 Como bixos e bixetes já devem saber, essa é a moradia oficial dos alunos
do ITA. Entraremos em mais detalhes a seguir.
Posto Médico (DS) Neste local temos à disposição atendimento médico completo, tanto para emergências quanto para consultas de rotina. O bizu para os
bixos é que, enquanto militar, a Força Aérea cobre tudo para você.

COCTA Sigla para Clube dos Oficiais do CTA. Os alunos têm acesso ao espaço
para a prática de esportes.
HTO Hotel de Trânsito de Oficiais: onde você, bixo, ficará aquartelado antes do
seu período letivo começar, uma semana após os veteranos.
Rancho Refeitório.

Taxa H8 R$70/mês
Taxa Maromba R$40/bimestre
Faxineira Em torno de R$60/mês
Lavadeira Em torno de R$110/mês
Rede <R$60/semestre (depende do uso)

