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Gestão Amplifique

Comissão de integração 2014

Como um órgão do CALQ tem sido privatizado por uma minoria de esalqueanos e, assim,
tem passado por cima da vontade popular expressa em voto e desrespeitado os eleitos pela
maioria da ESALQ para ocuparem a Diretoria da C.I .

Leia mais na pg.04
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Sustentabilidade à mesa

A sustentabilidade é um termo que invoca grande preocupação na sociedade atual no que se refere às
relações entre a humanidade e os recursos naturais. A poluição dos solos, perda da agrobiodiversidade e
a erosão dos conhecimentos tradicionais sobre o uso de recursos locais, são exemplos de
insustentabilidades no âmbito agrícola.
A USP, por ser um reflexo da sociedade, também se atenta para o tema da sustentabilidade em suas
dependências. A Superintendência de Gestão Ambiental (SGA), órgão criado para promover a
sustentabilidade ambiental nos campi,por meio do Edital de Incentivo à Sustentabilidade fomenta ações
e reflexões, de docentes, funcionários e alunos, para que estes possam se dedicar a temática em suas
devidas instituições da universidade.
É neste contexto que o Núcleo de Agroecologia Nheengatu se insere, com o intuito de ampliar e
aprofundar o uso do termo sustentabilidade. Nheengatu é a língua comum entre distintos povos
indígenas, da mesma forma, a agroecologia é o signo convergente de sustentabilidade para os grupos
Amaranthus (Agricultura Orgânica), SAF-Pirasykáua (Agroflorestal), TERRA (Territorialidades Rurais e
Reforma Agrária), CEPARA (Centro de Estudos e Pesquisa em Aproveitamento de Resíduos
Agroindustriais), Rede Guandu (Comercialização e consumo consciente) e GESP (Grupo de Extensão
São Pedro).
A união destes grupos, através do Edital de Sustentabilidade da SGA, está realizando diversas ações
integradas com caráter técnico-pedagógico. O CEPARA utiliza resíduos do campus “Luiz de Queiroz”
para a produção de composto, o qual é fornecido ao Amaranthus e ao grupo SAF. Praticam e divulgam
uma agricultura de base ecológica, em suas áreas na fazenda Areão e no próprio campus.
Os alimentos produzidos por estes dois grupos têm a merenda do Centro de Convivência Infantil
“Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz” como destinação. O grupo TERRA e a Rede Guandu
acompanham a entrega de alimentos, praticando uma reeducação alimentar com a nutricionista e as
cozinheiras, para que estas incorporem, no cardápio das crianças alimentos orgânicos e ditos não
convencionais. Vegetais como taioba, cambuquira e caruru, estão sendo (re)inseridos na dieta das
crianças por seu alto valor nutricional.
As ações do Nheengatu suscitam reflexões de tornar os sistemas agroalimentares mais sustentáveis. Não
é mais possível dissociar os hábitos alimentares da produção no campo. Pois, é ingênuo acreditarmos
que os sistemas dependentes de agroquímicos vão perdurar a longo prazo, uma vez que são altamente
dependentes de aportes externos de energia.

Saiba mais sobre o núcleo de Agroecologia da ESALQ, acesse:
https://www.facebook.com/nheengatuagroecologia



O Grupo de Controle de Animais Abandonados precisa (muito) da sua ajuda!

O GCAA é um grupo que existe na ESALQ com o propósito de atuar no recolhimento de cães e gatos
abandonados dentro do Campus, que ficariam vagueando sem teto nem alimento, correndo o risco de
serem atropelados. Porém, mais do que isso, buscamos dar dignidade e encontrar um novo lar cheio de
carinho para animais que viram o que existe de pior na humanidade, passando pelo seu descaso,
sofrendo maus-tratos e sendo abandonados como objetos, sem valor ou sentimentos.
O grupo é formado por pessoas que compartilham dessas mesmas visões e valores, e recebe (ou
recebia?) também o apoio da prefeitura do campus da ESALQ, através de recursos e de uma sede dentro
do campus para receber os animais. O coordenador geral é um professor da Universidade, e tanto o gatil
quanto o canil possuem coordenadores discentes. Além disso, existem voluntários da graduação, da pós-
graduação e também pessoas sem ligação com a universidade, que se revezam no cuidado dos animais.
Porém, atualmente nos encontramos em uma situação delicada e que limita, em muito, nossa capacidade
de realizar esse trabalho. Os recursos repassados pela prefeitura do Campus tem sido insuficientes, e
agora se encontram CONGELADOS. Ou seja, temos muitas dívidas no veterinário e na agropecuária
que não foram pagas, e precisamos continuar comprando a ração e os remédios dos animais. Além disso,
não dispomos mais de espaço para recolher novos cães e gatos abandonados, uma vez que o número de
adoções não tem sido suficientes para abrir espaço para a grande quantidade de animais abandonados.
Contamos ainda, infelizmente, com uma cultura adquirida por um grande número de pessoas: o descarte
de animais como se fossem lixo. É desnecessário dizer o quanto essa atitude é cruel e criminosa, mas
cada animal do GCAA carrega uma história triste para contar, e aguarda ansiosamente por um final feliz.
Um desses animais é o grandão da foto abaixo, apelidado provisoriamente de “Chacal”. No dia 25/02,
uma das coordenadoras do canil teve uma surpresa ao chegar até o GCAA, às 09 h da manhã: um cão
havia sido abandonado amarrado em uma árvore do lado de fora da sede. E ninguém viu nem ouviu
nada. As câmeras não registraram nada. E mais uma pessoa segue sem ser punida por um crime de
abandono. Se você viu algo, DENUNCIE! E se presenciar o abandono ou maus-tratos de animais, segue
o mesmo pedido: DENUNCIE, por favor!

Disque-denúncia do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Piracicaba: número 156
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Você pode nos ajudar a manter o GCAA!!

Você pode contribuir de diferentes maneiras, fazendo doações,
sendo um voluntário e abrindo um espaço em sua casa e seu coração
para um de nossos animais.
Para mais informações:
GCAA: (19) 3429-4596
Eduarda (cães): (1 9)9 8151 -2990
Tais (gatos): (1 9) 9 9145-6585
Email:gcaa@usp.br
Site: http://www.cclq.usp.br/gcaa/index.html



Teoria e Prática da Comissão de Integração: a

suposta ‘‘privatização’’ de um órgão do

CALQ por uma minoria

Nos últimos meses, muito se tem falado sobre a
Comissão de Integração (CI.), principalmente
após a Gestão Amplifique ter voltado a abrir as
eleições para a composição da CI para
tod@sESALQuean@s.
A Comissão de Integração é uma autarquia do
CALQ: está subordinada ao mesmo. Entretanto,
nos últimos anos, ela tem se portado como um
“organismo privado”, não dando importância às
vontades dos estudantes da Escola, sendo
utilizada, muitas vezes, aos próprios interesses
das pessoas que a compõem. Em outras palavras,
uma das ferramentas que deveria estar servindo
aos interesses e demandas da Comunidade não
esteve cumprindo seu verdadeiro papel.
“O Arado”, incomodado com essa situação,
resolveu investigar. Chegaram informações que
“apesar da existência de uma eleição para a
Comissão de Integração, na prática os membros
da mesma são decididos muito antes das tais
eleições ocorrerem.”Em tempo: de uma maneira
não muito clara, alguns moradores de
determinadas repúblicas pertencentes ao
Conselho de Repúblicas se reúnem com o
objetivo de escolher nomes para “concorrer” à
eleição da CI. Até pouco tempo atrás, era assim
que funcionava “o esquema”. Tomemos como
exemplo o ano de 2013: as eleições da Gestão
“Flor da Montanha” (gestão anterior à
Amplifique) para a formação da Comissão de
Integração não foram amplamente divulgadas, e
a votação propriamente dita aconteceu na
Atlética, durante o horário de almoço – momento
em que apenas os moradores de algumas
repúblicas puderam votar.
A Amplifique, em busca de uma gestão mais
transparente, decidiu abrir a eleição para a CI
para toda a Comunidade ESALQueana,
realizando a mesma em frente ao Centro de
Vivências (CV). E essa pequena mudança causou
grandes efeitos, a ESALQ reagiu. Foi uma
eleição muito mais democrática, muito mais
aberta às diferentes opiniões, se comparada às
eleições dos anos anteriores. Essa decisão
acabou, ainda que indiretamente, causando um

estardalhaço após a divulgação dos resultados:
muita gritaria, acusações baixas e até ameaças ao
CALQ foram feitas. Foi sugerida até uma
possível nova eleição para a Comissão de
Integração, algo que poderia servir como uma
nova chance para a escolha de velhos
conhecidos. O CALQ, de uma maneira acertada,
negou a possível nova eleição: ‘‘a vontade da
maioria é maior que a vontade de alguns
poucos’’ . Um dos “amigos” do perfil do CALQ
no Facebook disse:
“[. . . ] Pensem bem em seus atos e consequências
de hoje e que estão por vir, garanto que coisa boa
não vem por aí”.
Finalizada a contagem de votos, a Comissão de
Integração 2014 contou com os seguintes
membros: Babuíno, Karreriña, Moxado,
Resbolá, Lobato, Tago, Coitada e Berluskoni. Na
prática, Coitada eBerluskoni foram colocados de
lado pela Diretoria da CI, pois alguns antigos
ESALQueanos, moradores de algumas
repúblicas tradicionais, não queriam ver
moradores de outras repúblicas participando da
Comissão. Apesar de terem sidos eleitos pela
ESALQ para participarem de um órgão que faz
parte do CALQ, estes membros foram impedidos
inclusive de irem às reuniões da Comissão de
Integração 2014. Olhando o histórico do CALQ
e da Comissão de Integração, descobriu-se que
essa não foi a primeira vez que tal fato
aconteceu.
O ano era 2011 . A pessoa era a Kuxixa. Ela
resolveu, por convicções que só dizem respeito a
ela, concorrer a algum cargo da Comissão de
Integração 2012 e tentar, assim, realizar eventos
que conseguissem agregar um maior número de
ESALQueanos e assim, de fato, integrar os
estudantes da ESALQ.
“Fazia parte do CAGeA (Centro Acadêmico da
Gestão Ambiental) em 2011 , quando vimos o
edital para a eleição da Comissão de Integração.
Eu e mais um companheiro do CAGeA
resolvemos nos inscrever para concorrer a cargos
também, afinal , já tínhamos lido o estatuto do
CALQ e vimos que a CI representava todos os
estudantes e não apenas os que participam do
Conselho de Repúblicas, sendo os dois ,
autarquias do CALQ”, disse.
Kuxixa acabou sendo eleita para o cargo de 1 ª
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Secretária. Procurou, então, o presidente eleito,
G-ço, para logo mais iniciarem suas reuniões e
pensarem nas festas e eventos que iriam realizar
no ano de 2012. Fazendo um paralelo com a
situação da Coitada e do Berluskoni, Kuxixa foi
também deixada de lado pela CI.
“Mandei e-mails para o presidente porque ele
nunca marcava uma reunião - até hoje tenho os
e-mails cobrando participar mais e ir à pelo
menos uma reunião. A desculpa que ele dava é
que estava tudo corrido e tudo mais e não
conseguia marcar uma reunião com toda a
comissão”.
Uma das tarefas da qual Kuxixa se prontificou
era a elaboração de uma lista com todas as
repúblicas e grupos de estágio da Escola, a fim
da mesma estar disponível no “Manual do Bixo”,
elaborado pela Comissão de Integração. Ela
afirma que essa lista de repúblicas e grupos de
estágio, além de um texto sobre o Bixo da
Gestão Ambiental, todos escritos por ela, foram
ignorados e deixados de lado pela CI 2012.
“Até o texto sobre o Bixo da Gestão (Ambiental)
que eu mesma escrevi foi ignorado e colocaram
um do ano anterior, que falava muita besteira e
apenas xingava os bixos e não falava nada do
curso”.
Mais do que isso, nas festas realizadas pela CI
daquele ano,Kuxixa foi impedida de trabalhar na
organização, enquanto os outros membros da CI
e de algumas repúblicas entravam de graça nas
festas. Chegou a ter que pagar a entrada para
entrarna festa que ela mesmo estaria ajudando a
organizar.
“Depois de tudo isso, queria uma explicação,
queria alguma justificativa. Afinal, fui eleita
representante da comissão e nada do que fiz foi
utilizado, não participei de nada e ainda fui
tratada mal por pessoas da CI”, disse.
Após conseguir uma reunião com o CALQ e
com a CI, Kuxixafoi mais uma vez
desrespeitada:
“Não sabiam me responder porque não me
deixaram participar de nada e falaram que não
tinham mais o que fazer , que agora já tinha
acontecido , já era tarde”.
Segundo relatos, o nome da Kuxixa nem foi
citado entre os bixos que entraram em 2012.
Algumas repúblicas, as mesmas que tem

‘‘privatizado a CI’’ , o Conselho de Repúblicas e,
até a pouco, o próprio CALQ diziam que os
membros da Comissão de Integração 2012
eram:G-ço, D-zencana, Kupéstre, Torano,
Cidórfi, Alpino e Ferrada – nada de Kuxixa.
A história teria mais uma vez se repetido, não
fosse a atuação diferenciada da Gestão
Amplifique para com o CALQ, que tem
mostrado uma alternativa viável sobre como
gerenciar um Centro Acadêmico. Entretanto,
mesmo com a vitória da Coitada e do
Berluskoni, a discussão tem sido bem diferente
da teoria. Assim como no ano de 2012 no caso
da Kuxixa, durante esse ano o nome da Coitada e
do Berluskoni tem sido sorrateiramente
ignorados: ingressantes que estão em fazendo
estágio em certas repúblicas disseram ao Jornal
que nunca escutaram que pessoas com o nome
de “Coitada” ou“Berluskoni” fazem parte da
Diretoria da CI 2014. Mais do que isso: os
mesmos ouviram de outros membros da CI que
nem deveriam estar ali, que os mais velhos não
os queriam lá e, assim, os outros membros da
Comissão de Integração deveriam ignorá-los.
Kuxixa resumiu assim sua “participação” na
Comissão de Integração 2012:
“Fui ignorada, fiz um trabalho que não foi
utilizado e fui cobrada por ele por muitos
estudantes, fui tratada com desrespeito nas festas
e ainda tive que ouvir as coisas mais absurdas do
mundo na reunião com a CI e com o CALQ”.
Os eleitos para a CI 2014 que tem sido ignorados
e tem recebido o mesmo tratamento que a
Kuxixa recebeu em 2012 não foram localizados
pelo Jornal ou disseram que não iriam comentar,
pois estavam com medo de possíveis represálias.
De maneira geral, podemos resumir a atuação
conjuntura ESALQueana em poucas palavras: ou
se concorda com o que algumas repúblicas e
alguns moradores dizem ou são desrespeitados,
hostilizados e segregados.
A verdade é que, antes de tudo, os órgãos de
representação máxima dentro da Universidade
deveriam ser os Centros Acadêmicos, e não um
conjunto de Repúblicas. Esperamos cada vez
mais que a mentalidade dos estudantes
ESALQueanos esteja mudando. Apoie seu
Centro Acadêmico, participe ativamente nas
decisões por ele tomadas. O Bar dos CA’s,
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ocorrido no último dia 25 de fevereiro, veio
mostrar que, se unidos, somos muito fortes. Não
vamos deixar esse espírito morrer! Não deixe de
conferir as datas das “Baladas do Bixo”
organizadas por cada Centro Acadêmico. Vamos
democratizar, de maneira verdadeira, a nossa
Escola!

! Balada do Bixo da Biologia: 20/03
(quinta-feira)
! Churras do Bixo de Adm e Economia:
25/03 (terça-feira)
! Balada do Bixo de Alimentos: 03/04
(quinta-feira)
! Balada do Bixo da Gestão: 23/04 (quarta-
feira)

Reformas na sede do CALQ

A sede do CALQ, localizada na avenida
centenário, é uma casa que, como todas as
outras, precisa de uma constante atenção e
dedicação para manutenção de sua estrutura.
Desde o início da gestão AMPLIFIQUE diversos
problemas estruturais existiam e muitos outros
surgiram, a necessidade de resolver os problemas
e de ainda potencializar o uso da sede nunca
foram deixadas de lado e foi um fator bastante
preocupante ao longo do semestre. As dívidas
deixadas pela gestão anterior fizeram com que
nossa prioridade fosse recuperar o caixa e
colocar as ferramentas dos estudantes para
funcionar (Conseguir qualificar a atuação dos/as
R.D.s, se aproximar dos centros acadêmicos,
fomentar a organização dos estudantes, criar uma
maior vivência e uso da sede, etc. .), ao final do
semestre notamos que era inviável continuarmos
sem resolver os problemas estruturais da sede,
constatação motivada também pelo
arrombamento da secretaria.
As reformas foram possíveis a partir de uma
parceria firmada com a FEALQ, possibilitando
que trocássemos as fechaduras do portão de
entrada, da cozinha e da secretaria, trocamos
também a porta da secretaria, do cafofo/depósito
e a porta do corredor que dá acesso à cozinha
pelo andar de cima. Resolvemos também a

ausência de luz perto do bar/banheiros, o
banheiro masculino teve o vitrô substituído, o
portão da garagem da sede também foi
consertado e agora funciona normalmente, na
rampa de acesso ao andar debaixo colocamos
pisos de maneira a sanar um problema de
infiltração com o muro vizinho, além dos reparos
estruturais tem coisa nova na sede! Agora a sede
tem internet sem fio e também telefone, alguns
computadores que estavam lá apenas para juntar
pó agora funcionam, adquirimos também um
tanquinho, permitindo a lavagem dos panos da
sede.
Vale lembrar que a gestão está aberta a idéias e
sugestões referentes à estrutura da sede, em
breve teremos um momento para pintar e decorar
a casa, bem como uma assembleia para
discutirmos o uso da sede, fique atento/a e
PARTICIPE!

O Bar agora tem LUZ!

Reforço na segurança!

#OArado



Sobre o vestibular e a imposição de um novo

estilo de vida…

De maneira a contribuir com a reflexão que
temos feito sobre o ensino superior e, sobretudo,
sobre o INGRESSO nas universidades públicas
brasileiras, me desafio a escrever esse texto, em
que tentarei trazer algumas reflexões construídas
ao longo desses últimos anos de vivência e
contato com a realidade de inúmer@s jovens que
ousam vencer a barreira do vestibular para
garantirem um direito.Vale lembrar que não é
minha pretensão esgotar o debate e
possibilidades acerca do tema.
Nos últimos três anos atuei como professor em
um cursinho de Piracicaba, cursinho esse
freqüentado principalmente por estudantes
oriundos daquilo que chamamos de classe
média/baixa, que em sua grande maioria tiveram
sua (de)formação em escolas públicas com
inúmeros problemas estruturais e pedagógicos,
pré vestibulandos, que juntamente ao grupo de
estudantes vindos do ensino privado não
enxergaram ao longo de toda a sua vida algum
sentido sequer em se sentarem em salas de aulas.
Nesses três anos pude notar que a cobrança para
passar pelo processo seletivo impõe aos
estudantes pós ensino médio, um novo estilo de
vida para vencer o vestibular, sendo necessário
sacrificar as nossas potencialidades por um
determinado período de tempo.
Façamos um esforço em nossa memória e nos
coloquemos novamente no lugar de um
estudante que recém saiu do ensino médio. É
uma etapa de nossas vidas em que existe uma
cobrança externa e interna muito grande, de
repente somos obrigados a escolher uma
“profissão” que aparentemente nos definirá pelo
resto de nossas vidas.
Essa escolha não é nada fácil, uma vez que já
vivemos um pouquinho e lá no fundo já
aprendemos que somos seres inacabados em
constante formação, em constante mutação.
Definir-se assim sem muito conhecer sobre a
realidade dos cursos e universidades é uma árdua
tarefa, que piora ainda mais quando a família se
mostra um personagem que ao invés de apoiar e
acompanhar passa a atrapalhar, interferindo
nessa decisão de maneira desastrosa, muitas

vezes inclusive dando prioridade para profissões
de acordo com seu “prestígio” e benefícios
financeiros. Após decidido/a ou ainda em
indecisão começa a maratona de estudos; serão
em torno de 9 meses pra decorar todo o conteúdo
do ensino médio, aprender como escrever uma
redação nos moldes do vestibular e se decidir,
caso ainda não o tenha feito, será um momento
em que de certa forma a vida irá parar.
Deixaremos de explorar nossas capacidades
artísticas, sairemos menos e apesar de todo foco
e determinação muitas das vezes não sentiremos
a felicidade de maneira constante, porque
dificilmente conseguiremos estar presentes de
corpo e alma nos momentos de ócio e lazer. O
fantasma do vestibular nos assombrará por todos
os dias e noites, inclusive durante o período
anterior à divulgação dos resultados.
Durante o ano o ritmo tem que acelerar e manter-
se, a cada dia que passa a responsabilidade
aumenta, assim como também aumentam as
fórmulas, datas, regras, normas, nomes e
momentos históricos para serem guardados.
A pulga parece estar se multiplicando por detrás
das duas orelhas.

O que mais me chateia ao conversar com os pré-
vestibulandos é notar que eles/as praticamente
nunca se divertem ao longo desse período.
Imaginemos que você esteja prestando um curso
bastante concorrido, você sabe que pra conseguir
passar sua nota terá que ser altíssima. Para que
isso seja atingido você deve estar com todo o
conteúdo na ponta da língua, ter um bom
controle do tempo para a realização da prova, e
não deixar que algum sentimento “bobo” te
incomode durante o(s) dia(s) de prova.
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A maioria dos estudantes deixa de buscar
momentos de lazer de maneira a não dar margem
para comentários futuros como: “Bem, ele não
passou pois não deixou de ir nas festas com os
amigos, não se deu por inteiro”. Isso intensifica
uma auto cobrança prejudicial para o processo
desse estudante, de forma que o que mais ouço
dizer deles/as é que quando vão para algum
momento de lazer, um churrasco, por exemplo,
durante praticamente todo o tempo em que
deveriam estar se divertindo estão na verdade
pensando em uma prova no final do ano,
deixando de apreciar os momentos que fazem a
vida valer a pena, já que naquele momento talvez
possa estar comprometendo todo o esforço até
então. Viver uma vida regida pela lógica do
vestibular é perder um precioso tempo da vida de
exploração das potencialidades humanas, como
já citado anteriormente, somos seres inacabados,
em constante formação (Paulo Freire).
Para que essa “formação” se dê de maneira plena
e saudável é necessário termos tempo adequado
para nos sentirmos, tempo para desenvolvermos
habilidades artísticas, tempo para que possamos
nos conhecer e nos entendermos e não esse “não
tempo” para o amor, que em nossa sociedade
infelizmente não nos é proporcionado somente
pelo vestibular.
É necessário revolucionarmos todo o nosso
sistema educacional, para além das mudanças no
vestibular, de fato, acredito que tivemos avanços
como a adoção das cotas, mesmo que ainda seja
necessário avançarmos na concretização das
cotas raciais, com a ampliação das vagas e o
SISU, a entrada nas universidades federais ficou
“menos difícil” e propiciou uma nova
conformação no corpo discente das
universidades, trazendo mais diversidade de
pensamentos, comportamentos e, o mais
importante, diversidade de realidades.
O espaço “público” das universidades públicas
brasileiras continua sendo “privado” para grande
parte da população menos abastada. Na ESALQ
por exemplo, quase 70% d@s ingressantes de
2013 estudaram em escolas particulares durante
o ensino médio. Políticas afirmativas se fazem
necessárias para que a universidade seja ocupada
por grupos que ainda não se beneficiam desse
direito, que no Brasil é um privilégio. Em minha

opinião o vestibular é um mecanismo para barrar
a entrada das pessoas nas universidades, e claro,
não de todas as pessoas, mais do que isso, o
vestibular já nos molda para o modelo de
universidade que não priorizará o
desenvolvimento de um senso crítico, não
promoverá grandes reflexões e nos empurrará
para uma lógica especialista que mais uma vez,
não explorará nossas potencialidades humanas.
_____________________________________

“Ei, irmão, nunca se esqueça
Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta

Onde estiver, seja lá como for
Tenha fé, porque até no lixão nasce flor”

Racionais MC’s Vida Loka PT.1
#Jose (Massakreixo)

Afinal, por que 8 de Março é
considerado o Dia Internacional da

Mulher?

Falemos um pouco de história. . .
- Segunda metade do século
XVIII:Com a transição de
novos processos de
manufatura marcados
pela Revolução Industrial,
uma série de reivindicações até então
inexistentes começaram a surgir entre os
trabalhadores por conta das más condições de
trabalho. Junto disto, as mulheres foram
inseridas no meio da produção como forma de
baratear os salários e obter maiores lucros.
Obrigadas a conviver com jornadas de trabalho
que chegavam até 17 horas diárias, em
condições desumanas, submetidas a
espancamentos e ameaças sexuais constantes,
proibidas de ir ao banheiro, beber água, abrir
janelas ou acender as luzes, além de receber
salários que chegavam a ser um terço do que os
homens ganhavam. As mulheres até então
caladas, começaram a levantar a voz contra essa
exploração!
Em 1789, com a Revolução Francesa,
reivindicações por melhoria das condições de
vida e trabalho, participação política, fim da
prostituição, acesso à instrução e a igualdade de
direitos entre os sexos se tornaram assuntos
debatidos entre trabalhadoras. Em 1791 ,a
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francesa Olympe de Gouges lança a "Declaração
dos Direitos da Cidadã", reivindicando o "direito
feminino a todas as dignidades, lugares e
empregos públicos segundo suas capacidades".
Porém,dois anos mais tarde,no dia 3 de Março,
Olympe de Gouges é julgada,condenada à morte
e guilhotinada, junto da proibição das
associações femininas da França!
Alguns anos depois,no dia 8 de março de
1857,em Nova Iorque, operárias do setor têxtil,
lideradas unicamente por mulheres, realizaram
uma greve e ocuparam a fábrica em que
trabalhavam. Tais ações ocorreram reivindicando
melhores condições de trabalho, como a redução
na carga diária de trabalho para dez horas,
equiparação de salários com os homens e
respeito dentro do ambiente de
trabalho,resultando na morte de 130 tecelãs
mortas carbonizadas, covardemente trancadas
dentro da fábrica,o que alimentou a insatisfação
de muitas mulheres do resto do mundo!

Em 1910, ano da 2º Conferência Internacional de
Mulheres, que ocorreu na Dinamarca, Clara
Kétkin propõe que guardemos e lembremos o
acontecido em Nova Iorque, onde.o dia 8 de
março passaria a ser o "Dia Internacional da
Mulher", homenageando as tecelãs mortas de
forma tão brutal durante a luta por direitos. No
ano seguinte, na Europa, mais de um milhão de
mulheres começam a se manifestar por seus
direitos tomados por essa onda de repressões.
Aqui no Brasil, depois de muito barulho,em 24
de Fevereiro de 1932, é instituído o voto
feminino e o direito a serem eleitas em cargos no
executivo e legislativo. A oficialização do 8 de
Março só veio acontecer em 1975, pela
Organização das Nações Unidas. É.. .da nossa
bandeira lilás, junção do vermelho e do azul,
muito sangue rolou, muita luta!

Mas.. .e hoje?
Segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada), 1 6.993 mulheres morrem
a cada dois anos, quase todos os casos por
violência doméstica. Isso é equivalente a um
óbito a cada uma hora e meia! E isso não mudou
após a instauração da Lei Maria da Penha: falar
que está sendo violentada, quando em 40% dos
casos quem agride é o parceiro íntimo, é muito
difícil. Após tantos anos, o machismo ainda cala
a maior parte das mulheres.
Além disso milhares de mulheres morrem todos
os anos por não ter direito ao aborto. A
criminalização do aborto condena as mulheres a
um caminho de clandestinidade, ao qual
associam graves perigos para as suas vidas,
saúde física e psíquica, e não contribui para
reduzir esse grave problema da saúde pública. As
mulheres pobres, negras e jovens, do campo e da
periferia das cidades são as que mais sofrem com
essa criminalização. São elas que recorrem às
clínicas clandestinas e a outros meios precários e
inseguros. Até hoje, as mulheres não têm direito
ao próprio corpo.
Não conseguir sair com a roupa que quiser, ter
obrigação de estar com o corpo nos “moldes”,
ser taxada de “santa” ou “puta”, ser
desvalorizada no mercado de trabalho, sofrer
com a cultura do estupro, entre outras coisas, são
opressões que as mulheres continuam sofrendo
diariamente. O Dia Internacional da Mulher
nasceu como um protesto contra a opressão
feminina. Não é uma data que devemos apenas
comemorar, e sim manter a discussão do papel
da mulher na sociedade e de seus direitos na
boca do povo!
É importante estarmos unidas e organizadas
gerando cada vez mais força, por isso
convidamos a todas as mulheres a conhecerem e
participarem do Coletivo de Mulheres Raiz Fulô!
Lutar para que acabemos com o preconceito,
com a desvalorização e com a violência contra a
mulher! Lutar pelo direito ao próprio corpo!

"O feminismo nunca matou ninguém,
o machismo mata todos os dias! "

#Lari ssa Stel la-Coletivo de Mulheres
Raiz Fulô
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Sobre a Reforma na Casa do Estudante
e o Congelamento da Verba da USP

Assim como todos os campi da Universidade de
São Paulo, a ESALQ possui um programa
voltado ao Apoio e Permanência Estudantil. No
âmbito da nossa escola, o órgão responsável pelo
repasse de bolsas e coisas correlatas é o
DVATCOM (Divisão de Atendimento a
Comunidade) que, por sua vez, é subordinado ao
COSEAS (Coordenadoria de Saúde e
Assistência Social), órgão máximo que regula
esse tipo de assunto aos campi da USP. Seja pela
concessão de bolsas aos estudantes ou pela
moradia concedida àqueles que não possuem as
condições financeiras suficientes para manter-se
na cidade de Piracicaba, o apoio concedido aos
estudantes pela Universidade sempre se fez
presente.
A Casa do Estudante Universitário – mais
conhecida como CEU pelos ESALQueanos –
completou, no ano de 2013, 51 anos de muita
história e companheirismo. Durante esse tempo,
mais de 1200 alunos puderam concluir a sua
graduação de forma plena, sem preocupações
financeiras, principalmente no que se refere
aquestão da moradia. Na época de sua criação, a
então CEA (Casa do Estudante de Agronomia)
comportava de maneira satisfatória os estudantes
que a procuravam, uma vez que existia apenas o
curso de Engenharia Agronômica. A Casa do
Estudante disponibilizava cerca de 130 vagas
por ano. Hoje a situação é um pouco diferente: a
ESALQ conta, atualmente, com sete cursos de
Graduação, e são mais de 400 ingressantes por

ano. Entretanto, o número de vagas disponíveis
permanece o mesmo.
Há cerca de uma década vem se falando de uma
possível reforma na Casa de Estudante. Reforma
essa que se mostra muito importante, uma vez
que toda a estrutura da CEU – incluindo a parte
hidráulica e elétrica – nunca sofreu qualquer
modificação expressiva. Como toda obra
pública, a mesma passa por licitação, o que
inclui o processo da escolha das três “melhores”
empresas, publicação da escolha no Diário
Oficial, etc. É aí que a grande questão começa.
Os estudantes acreditam na reforma da Casa há
anos. A cada nova troca de Diretoria (a eleição
acontece anualmente, por sistema de chapas e
votação dos próprios moradores da CEU), a
mesma pergunta é feita: “Como vocês vão lidar
com a questão da Reforma da Casa?”. Apenas
para efeito de comparação, a Diretoria Lego
(Gestão 2008-2009) já estava lidando com essa
situação. A Diretoria Raízes, que atualmente
representa a Casa perante os órgãos da ESALQ,
possui uma boa relação com as Assistentes
Sociais do DVATCOM e com a Prefeitura do
campus, o que permite um diálogo mais
transparente de ambas as partes. Em uma das
Assembleias Extraordinárias organizadas pela
Raízes, estavam presentes alguns representantes
do CALQ, além do Engenheiro responsável pelo
projeto da Reforma, que foi até a Casa do
Estudante e explicou de que forma a mesma
ocorreria. Também foram realizadas algumas
perguntas pelos moradores, a fim de esclarecer
qualquer possível dúvida.
Até o período de começo das aulas, a situação da
reforma era a seguinte: seria publicada no Diário
Oficial uma nota, a qual informaria qual empresa
que ganhou o direito de realizar a Reforma.
Haveria o prazo de cinco dias para qualquer
possível recurso que alguma outra empresa
poderia recorrer. Feito isso, o processo iria
passar pelos processos burocráticos da ESALQ.
Em outras palavras, em pouco mais de um mês e
meio, possivelmente a reforma estaria finalmente
começando.
Na semana que antecedia os Dias de Matrícula, a
Diretoria Raízes – a qual sou Colaborador de
Comunicação – foi convidada para uma reunião
as Assistentes Sociais do DVATCOM.
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Acreditamos que seria uma “reunião de rotina”,
apenas para nos dar algumas instruções relativas
ao modo de como deveria ser a Recepção aos
Ingressantes, como deveríamos nos organizar
nos dias de Matrícula, etc. Entretanto, assim que
entramos pela porta da reunião, nos deparamos
com Fernando Seixas, o atual prefeito do
Campus. Passadas as formalidades, o primeiro
informe que nos foi dado foi o seguinte: “O
orçamento da Universidade de São Paulo para o
ano de 2014 está congelado. Qualquer obra que
ainda não tenha sido iniciada está paralisada até
segunda ordem”. E essa informação, sem dúvida
alguma, fazia referência direta à Reforma da
Casa do Estudante.
Conforme a reunião foi transcorrendo, a situação
foi clareando na mente de todos os presentes: a
USP, durante anos, utilizou mais dinheiro do que
poderia. No ano de 2013, 99,8% de seu
orçamento foi gasto apenas com pagamento de
funcionários. Como escapar dessa situação quase
caótica?
O novo reitor da Universidade de São Paulo,
Marco AntonioZago, irá pessoalmente visitar
cada campus, procurando saber, através do
diálogo com docentes e discentes, qual a real
necessidade de cada Escola. O mesmo já
compareceu na EACH (o caso mais preocupante,
no momento) e na ESALQ.

A data, hora e local da reunião com o novo reitor
foi amplamente divulgado para tod@s @s
estudantes ESALQueanos através das redes
sociais e cartazes espalhados por todo o campus.
A primeira questão ao reitor foi justamente sobre
o caso do Apoio e Formação Estudantil na
ESALQ, e o reitor Zago afirmou que a Reforma
na Casa do Estudante é uma prioridade, no que
se refere a nossa Escola. Outra informação
fornecida foi que não haveria a concessão da
Bolsa Tutoria Científico-Acadêmica, cujo valor

mensal é R$ 400,00. Existente a dois anos nos
campi da USP, é destinada exclusivamente aos
ingressantes, para que os mesmos comecem a
aproveitar de maneira plena sua acadêmica desde
o primeiro ano da graduação. Sem a concessão
dessa modalidade de bolsa, os novos
ESALQueanos poderão vir a enfrentar certos
problemas financeiros (pelo menos até o
resultado das Bolsa Aprender com Cultura e
Extensão – que ocorre no começo do segundo
semestre – ou das bolsas de Iniciação Científica
disponibilizadas pelas Agências de Fomento a
Pesquisa, tais como a FAPESP ou o CNPq).
Entretanto, não podemos esquecer a situação da
“USP Leste” (EACH), a qual está enfrentando
sérias dificuldades devido a sua irregularidade
ambiental. Nesse momento, as aulas que lá
deveriam estar acontecendo estão suspensas até
segunda ordem. Sem dúvidas, essa sim é uma
prioridade da Universidade de São Paulo.
Não podemos (e não devemos) colocar a culpa
em uma única pessoa: a situação chegou a esse
ponto crítico por causa de anos e anos de
negligência pública e, infelizmente, fomos nós
os contemplados com todos esses danos.O que
nos resta é esperar que a Reforma da nossa Casa
saia o mais rápido possível, bem como a
normalização da situação financeira USPiana.
Entretanto, não ficaremos de braços cruzados.
Cobraremos repasses e respostas, tanto da
Prefeitura do Campus “Luiz de Queiróz” quanto
da Reitoria da Universidade de São Paulo nas
questões que se referem ao congelamento da
verba e, principalmente, no andamento do
processo de Reforma da nossa Casa do Estudante
Universitário.

# Diogo Tomaszewski
Colaborador de Comunicacao Diretoria

Raizes (Gestao 201 3-201 4)

Reunião com Reitor no salão nobre
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20/03 – Balada do “bixo” da
Biologia.
25/03 – Churras da
Economia/Administração.
27/03 – Show Nando Reis no SESC
Piracicaba.
30/03 – Taberna Folk Metal no SESC
Piracicaba.
03/04 – Balado do “bixo” de
Ciências dos Alimentos.

AGENDA
CULTURAL:

ATENÇÃO ATENÇÃO ESALQ!!!
O Jornal O ARADO é uma ferramenta de comunicação histórica do Movimento
Estudantil esalqueano! Para que essa ferramenta continue a atuar com e para os
estudantes da ESALQ é necessário que estes contribuam com a construção do jornal !
Envie textos até o dia 10 de cada mês sobre qualquer tema, mas inspire-se e venha
debater a realidade esalqueana (basta enviar o texto por e-mail para
aradoesalq@gmail .com), vale lembrar também que no jornal não são publicados apenas
textos, mas também tirinhas, charges e arte EXPRESSE-SE!! Sinta-se convidada/o a
participar de nossas reuniões! !




