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Ambientado na Porto Alegre 
(RS) do ano 1900, card game 
para alunos do ensino médio 
aproxima livros dos jogos, 
tendo como protagonistas 
personagens de clássicos
da literatura brasileira

Literatura inspira jogo de
cartas de alunos da Fatec

SERVIÇO
Fatec São Caetano do Sul
www.fatecsaocaetano.edu.br
Site de apoio (Kickante) e divulgação 
do jogo – https://goo.gl/Q3vwvJ

ntes mesmo de concluir a graduação 
no curso noturno de Jogos Digitais, 

na Faculdade de Tecnologia (Fatec) 
de São Caetano do Sul, o casal de 
universitários Samanta Geraldini e 
Kevin Talarico abriu uma empresa, 
a Potato Cat, e desenvolveu o Cartas 
a Vapor, um jogo inédito.

Com temática retrofuturista 
(steampunk), é ambientado na Porto 
Ale gre (RS) do ano de 1900 e prota-
gonizado por personagens clássicos 
da lite  ratura. A lista inclui o psi-
quiatra Simão Bacamarte, de O 
alienista, de Machado de Assis; o 
peda  gogo Aris tarco, de O ateneu, 
de Raul Pompeia; entre outras cria-
ções literárias cujo direito autoral 
está em domínio público.

Com caráter cultural, Cartas a 
Vapor é direcionado a estudantes do 
ensino médio e mescla elementos de 
jogos tradicionais de baralho (como 
buraco e truco) com desafios de cartas 
modernos. Aventura com nuances de 
espionagem baseada em dez missões 
extraídas do livro A lição de anatomia 
do temível Dr. Louison, do gaúcho 
Enéias Tavares, e também em outros 
textos do escritor.

Empreendedorismo – Coorde na-
dor do curso de Jogos Digitais da Fatec São 
Caetano, o professor Alan Carvalho vê o 
lançamento de Cartas a Vapor como grande 
orgulho para toda a faculdade. Segundo ele, 
o empreendedorismo é incentivado em 
todos as formações oferecidas pelo Centro 
Paula Souza e essa iniciativa, em especial, 
fortalece ainda mais o desenvolvimento do 
mercado brasileiro de games, uma área 
incipiente, porém, bastante promissora.

“Misturar elementos da cultura atual 
(como a atmosfera dos videogames) com 
os da literatura foi estratégica para aumen-
tar o interesse dos jogadores pela leitura”, 
comenta Samanta, de 19 anos, um ano mais 
nova que Kevin.

Apoio – No início, o casal apresen-
tou o jogo para editoras de card games, 
mas a ideia de repassá-lo a uma empresa 
não avançou. Samanta e Kevin decidiram, 
então, empreender, apostando na qualida-
de do produto e na boa aceitação obtida em 
testes realizados com familiares, amigos e 
colegas da Fatec.

Faltava, porém, o dinheiro para impri-
mir a primeira tiragem de 500 baralhos. 
A saída encontrada foi iniciar uma cam-
panha on-line de financiamento. No site 
Kickante são apresentadas as informações 
sobre o produto (vídeos, desenhos, textos) 
e os interessados podem fazer aportes – 
qualquer colaboração dá direito a uma 
cópia do jogo (ver serviço).

Coletiva – A contribuição mínima é 
de R$ 15. A proposta, explica Samanta, 
não é receber doações, mas ter o aval 

de quem realmente se interessou pelo 
jogo inédito e pretende adquiri-lo. Esse 
modelo de captação de recursos tem 
prazo para terminar.

Ao final do período da campanha, se 
o montante necessário for atingido, cada 
apoiador receberá o produto e outros 
benefícios, de acordo com seu investi-
mento; se o total não tiver sido alcança-
do, todo o valor creditado será devolvido 
aos financiadores.

A campanha de Cartas a Vapor ter-
mina à meia-noite de hoje, dia 12. Até as 
15 horas de ontem, 11, 280 interessados 
haviam doado R$ 35,9 mil, ou seja, R$ 6,9 
mil além dos R$ 29 mil necessários para a 
impressão inicial.

Rogério Mascia Silveira
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Localize seus ancestrais na
Hospedaria do Imigrante

Portugueses, italianos, japoneses, 
coreanos, libaneses e diversas outras 
nacionalidades estão representadas 
nos documentos que registram a entra-
da de imigrantes em São Paulo, entre 
1887 e 1978. As informações estão 
disponíveis no site do Arquivo Público 
do Estado (goo.gl/ZL0hdZ). Por 
meio da página é possível localizar imi-
grantes que desembarcaram no Porto 
de Santos, os que deram entrada na 
Hospedaria de Imigrantes entre 1887 e 
1978 ou pessoas que foram registradas 
nos órgãos de fiscalização de estrangei-
ros em São Paulo entre 1939 e 1984. 

Construída entre 1886 e 1888, a 
antiga Hospedaria de Imigrantes do 
Brás foi um dos maiores centros de 
recepção de estrangeiros já existen-
tes no Brasil. Por suas dependências 
passaram mais de 2 milhões de pes-
soas entre 1887 e 1978. Mais infor-
mações em http://200.144.6.120/
memoriaimigrante/.

Poupatempo Itaquera:
inscrições para palestra

O Poupatempo Itaquera recebe, 
até o dia 20, inscrições para participar 
da palestra de planejamento financeiro 
ministrada por Paulo Teixeira Ribeiro, 
professor de Economia e Finanças da 
Faculdade de Tecnologia da Zona Leste 
(Fatec-ZL). Na palestra, que ocorre no 
dia 21, serão abordados o planejamen-
to de caixa pessoal, o desenvolvimento 
de planilha com os itens regulares de 
manutenção mensal e a identificação 
de caixa (bottom line).

As inscrições podem ser feitas 
pelo telefone (11) 3456-7090 ou pes-
soalmente, na Avenida do Contorno, 
60 – ao lado da Estação Corinthians-
-Itaquera do Metrô. O posto atende de 
segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, 
e, aos sábados, das 7 às 13 horas.

BEC renova certificação
ISO 9001:2008

A Bolsa Eletrônica de Compras 
do Estado (BEC/SP), sistema on-line 
de compras da Secretaria Estadual da 
Fazenda, renovou seu certificado ISO 
9001:2008 até setembro de 2019. O 
processo foi validado por meio de audi-
toria externa realizada pelo Instituto 
Totum e o certificado assegura a estru-
turação do ambiente eletrônico uti-
lizado pelas Unidades Compradoras 
da Administração Pública do Estado 
de São Paulo, municípios e entidades 
conveniadas para adquirir bens e ser-
viços. A BEC tem por objetivo permitir 
ao poder público negociar e comprar 
com agilidade, competitividade e cus-
tos reduzidos, além de fornecer rapi-
damente informações para sistemas 
internos e externos de controle. 

Criado em 2000, esse sistema eletrô-
nico já negociou R$ 61 bilhões e pro-
porcionou uma economia de R$ 21,9 bi -
lhões. O porcentual médio economizado é 
26%. Adotado na BEC/SP em 2009, o 
selo ISO 9001:2008 integra o Sistema de 
Gestão da Qualidade. É garantido pela 
International Organization for Stan -
dardization e atesta a capacidade que 
uma organização tem de ope    rar de acor-
do com as necessidades e expectativas de 
seus clientes e em conformidade com a 
legislação. O certificado tem validade de 
três anos e determina a realização de 
cinco auditorias semestrais.

Região do Vale do Ribeira terá clínicas do Saúde em Ação
Por meio de parceria inédita com 

o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID), o Governo do Estado 
vai investir R$ 46 milhões na constru-
ção de 14 clínicas em municípios do 
Vale do Ribeira. As clínicas fazem 
parte do programa Saúde em Ação, 
criado pela Secretaria da Saúde para 
fortalecer a rede pública do Estado. A 
primeira unidade foi iniciada na cidade 
de Registro.

Os outros municípios que receberão 
as clínicas são: Barra do Turvo, Jacu-
piranga, Miracatu, Sete Barras, Pedro de 
Toledo, Iporanga, Eldorado, Pariquera-
Açu, Ilha Comprida, Cajati, Cananeia, 
Juquiá e Itariri. Também serão instala-
dos na região o Hospital Estadual de 
Registro, cujas obras estão em anda-

mento, e dois Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPs), nos municípios de 
Jacupiranga e Juquiá. A conclusão das 

obras está prevista para o segundo 
semestre do ano que vem.

O programa Saúde em Ação prevê 
160 obras de construção ou reforma de 
clínicas, construção de hospitais, ambu-
latórios de especialidades e CAPs nas 
regiões de Bauru, Campinas, Vale do 
Jurumirim e Sorocaba, além do Vale do 
Ribeira. Do total investido, 70% são pro-
venientes do BID, com a contrapartida de 
30% de recursos do tesouro do Estado.

As regiões que irão receber os inves-
timentos do BID foram escolhidas pela 
Secretaria da Saúde após estudo que teve 
como critérios questões epidemiológicas 
e necessidades regionais.
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Cartas a Vapor – Mescla de elementos de jogos tradicionais de baralho e desafios de cartas modernos

Samanta e Kevin, idealizadores do jogo

Escritor Enéias Tavares inspirou o jovem casal

Obras vão fortalecer a rede do Estado
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