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Em uma assembleia com mais de 1200 pessoas, no dia 1º de outubro, foi
decidida a ocupação do prédio da reitoria e que a USP está em greve geral
estudantil. Para intensificar a greve e mobilizar para a ocupação foram feitas
assembléias de cursos durante o dia 2 e, até hoje outras estão ocorrendo por
vários campi e cursos.
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Democracia e reitoria:combinação que rima, mas semmelhoria
Muitos reclamam dos economistas por

modelarem um mundo idealizado, no qual o maior
fator ausente são as pessoas.

Muitos reclamam dos outros profissionais
das Humanas por imaginarem um mundo
idealizado, no qual o maior fator ausente é a
viabilidade.

Qualquer debate deve incluir ao menos dois
elementos conflituosos. Justiça e eficiência podem
ser um bom começo. Com relação ao ponto de vista
acerca da eleição direta para reitor da USP, ambas
as visões parecem oferecer ideias, neste
caso,sintonizadas.

Por democracia, entendese a participação
igualitária de todos os cidadãos de uma sociedade na
vida política. Sua forma indireta dáse quando se
elegem pessoas para representar esses cidadãos. No
entanto, apenas cidadãos podem eleger seus
governantes – ao passo que existe uma relação vital
neste processo – eu, cidadão, cumpro com minhas
obrigações (como o pagamento de tributos) e você,
Estado, faz o que nós esperamos que seja feito. A
USP estabelece como missão o tripé “ensino
pesquisaextensão” e sua comunidade, ao contrário
do que se possa pensar, não é formada apenas por
alunos, funcionários e professores. A sociedade
paulista, que paga o ICMS dos quais 5% são
destinados à universidade, é o quarto elemento.
Facilmente podese mostrar que a comunidade
uspiana é um subconjunto da paulista, logo, apenas
uma minoria num processo político amplo. Se
apenas cidadãos podem eleger seus representantes,
como excluir a imensa maioria que contribui para a
existência da USP desse processo? Por que os três
primeiros grupos poderiam eleger sozinhos o reitor e
a sociedade paulista não? Do ponto de vista moral,
essa objeção é difícil de ser ignorada.

Um reitor possui mandato de quatro anos.
Se cursos de graduação têm “vida útil”, ou seja,
alunos não nascem e não morrem ligados à
universidade, quais incentivos um aluno de último
ano teria para eleger um representante que não o
representará mais em pouco tempo? Qual
argumento pode retirar uma campanha ampla de
um processo puramente político, com grupos de
alunos “perdedores” e “vencedores” e dirigila à

eficiência para a universidade? Do ponto de vista
econômico, parece não haver sentido de ganho de
eficiência na escolha pelos alunos, nessas
condições, do reitor. Filosoficamente, tampouco há
suporte que lide com a exclusão da sociedade
paulista do processo. Além do mais, não se elege
de forma direta apenas UM representante em
sistema político algum: exigir o voto direto para
reitor traz consigo a eleição de todos os outros
cargos administrativopolíticos da USP. Por que
isso não é discutido? Por que somente a eleição
para reitor é interessante e encobertamse os
problemas cotidianos da USP, como falta de
relacionamento com a sociedade, professores
pouco produtivos e etc.?

Nesse sentido, quem realmente se
beneficiaria da quebra radical da estrutura de
poder (com relação ao reitor)? A perspectiva
histórica é clara: os grupos que estão à margem do
poder. Em nenhuma experiência em universidades
públicas no mundo onde se tentou realizar a
eleição para reitor de maneira totalmente
“democrática”, o sistema perdurou: foi
abandonado por levar a resultados piores (França,
Argentina e Portugal são alguns exemplos). Essa
argumentação parece tradicionalista e radical;
mas, infelizmente, é estatística e verdadeira, e
parece fazer algum sentido: devemos sempre nos
lembrar de que nosso sistema político não é tão
decadente por causa do Executivo (presidente,
governadores e prefeitos); é decadente em virtude
do Legislativo (deputados, senadores e vereadores)
que são eleitos sem que ninguém se lembre para
quem votou – e isso ocorre, pois a propaganda
política só foca nos do Executivo, enquanto que
quem elabora, aprova e governa de fato é o
Legislativo. A presidente, apesar de aparentar ser
a “dona do pedaço”, simplesmente é uma peça de
um sistema muito mais defeituoso.

O debate que abriga justiça, liberdade e
eficiência não é o do voto direto para reitor. É o da
redefinição do papel da USP na sociedade
paulista, de professores intocáveis mesmo sem dar
aulas decentes e das cotas, por exemplo. Não seria
justo que o poder de decisão coubesse em grande
parte a somente 0,3% dos eleitores paulistas
(alunos/eleitores de SP). Poderseia até concluir
que, na verdade, cabe a essa minoria. Só
precisamos, depois, mudar o significado de
democracia. # Klafrio
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No dia 1º de outubro, última terçafeira, o
Conselho Universitário (CO), órgão máximo de
decisão da USP, votou, a portas fechadas, uma
proposta sobre o sistema de eleição para reitor que
vem sendo criticado há anos. Porém, os estudantes e
entidades presentes consideraram que a proposta
aprovada não muda em praticamente nada a situação
antidemocrática da universidade, já que a sessão da
CO não aprovou nada relacionado a eleições diretas,
bem como o fim da lista tríplice, ou seja,
independentemente de que candidato tenha recebido
mais votos, quem continua a escolher o reitor é o
governador do estado de São Paulo.

Para pressionar o CO, mais de 400
estudantes (alguns esalqueanos), professores e
funcionários, se uniram em uma manifestação em
frente ao prédio central da Reitoria da USP. A
reivindicação é retirar a USP dos moldes ao qual se
encaixou durante a época da ditadura militar. Pois
com as mudanças pouco significativas aprovadas na
terçafeira, os estudantes acreditam que a
universidade está longe de uma democracia real, já
que a escolha do reitor continua indireta, e menos de
9% dos estudantes votam (mesmo representando 80%
da comunidade universitária). Essa falta de
democracia se reflete na pesquisa, no ensino e na
extensão da USP, que cada vez mais estão a serviço
do poder privado e não do povo, que custeia a
universidade através dos impostos.

Por isso, em uma assembleia com mais de
1200 pessoas, foi decidida a ocupação do prédio da
reitoria e que a USP está em greve geral estudantil.
Para intensificar a greve e mobilizar para a ocupação
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USP ENTRA EM GRAVEGERAL ESTUDANTIL EOCUPA A REITORIA foram feitas assembléias de cursos durante o
dia 2 e, até hoje outras estão ocorrendo por
vários campi e cursos. A adesão à greve foi
aprovada por cerca de 30 cursos, entre eles:
Farmácia, Letras, Relações Internacionais (pela
primeira vez na história do curso), Filosofia,
Ciências Sociais, História, Geografia, todos os
cursos da ECA. Além desses, a EACH inteira
está parada com a prefeitura do campus
ocupada e, suas reivindicações também
perpassam a saída do diretor do campus.

As mobilizações vão se manter até que o
Conselho Universitário (CO) se mostre disposto
a dialogar com os estudantes, professores e
funcionários e o voto direto e paritário (divido
igualmente entre funcionários, professores e
estudantes  cada categoria representa 33% dos
votos) seja conquistado.

Três reivindicações imediatas foram
protocoladas pelos RD’s presentes na CO, pelo
DCE e pela APG: cancelamento imediato da
sessão do CO de 1º de outubro; a convocatória
imediata de um novo CO, dessa vez aberto a
todos; e a convocação de um plebiscito oficial da
Universidade a respeito das Eleições Diretas na
USP para que os todos possam votar na
proposta que mais o contemple.

No início da noite do dia 3 de outubro foi
feita uma nova assembléia com cerca de 2500
estudantes. As pautas aprovadas são:
continuação da ocupação da reitoria e da greve
geral estudantil; eleições diretas e paritárias
para reitor, diretores de unidade e chefes de
departamento; fim das listas tríplices;
estatuinte livre e soberana; dissolução do CO; e
governo tripartite.

Na terçafeira, 08/10, ocorreu uma
reunião de conciliação acerca da ocupação da
reitoria e durante a semana da reunião, várias
atividades foram tiradas para mobilizar e
chamar a atenção sobre os ocorridos na USP. Na
reunião de conciliação, foram esclarecidos os
motivos da ocupação por parte dos estudantes,
além de ter sido negado novamente o pedido de
reintegração de posse pedido pelo Rodas, atual
reitor.
E você esalqueano, o que pensa sobre isso?



Nos ultimos tempos pudemos observar um
aumento das mobilizações sociais exigindo direitos
para a população. Isso desde as lutas contra o
aumento da passagem em junho e julho, que foram
nacionais e, ultimamente, as de cunho estudantil
nas três universidades publicas de São Paulo: USP,
UNESP e UNICAMP.No caso específico da USP, a
mobilização estudantil resultou na ocupação da
reitoria, principal prédio administrativo da
universidade. Mas por que ocupar? Não há outros
meios de fazer reivindicações?

No dia 1º de outubro houve o Conselho
Universitário (CO), que discutiu e encaminhou a
reformulação da estrutura de poder dentro da USP.
Não satisfeitos com as decisões tomadas, em
assembléia os estudantes optaram por ocupar a
reitoria e se fazerem ouvir. Houve, dias depois, o
pedido de reintegração de posse por parte do Rodas,
atual reitor, que foi negado pela justiça.No dia 8 de
outubro, foi convocada uma reunião de conciliação
com todas as partes envolvidas. O que foi levado
pelos estudantes é que o estopim para a ocupação foi
a omissão da reitoria em responder ao pedido
(formulado no dia 19 de setembro), de abertura da
CO para todos os estudantes, além do impedimento
efetivo de participação dos estudantes, professores e
funcionários no ato ocorrido durante aquele dia. Foi
dito também que alguns conselheiros foram
impedidos de participar da CO deixando, assim, de
participarem da votação.

O reitor, durante a reunião de conciliação,
demonstrou que quer a saída imediata dos
estudantes da reitoria, antes mesmo que haja o
início das negociações, tanto que, ele não indicou
uma data para que a mesma começasse a
acontecer.Durante essa mesma reunião, o pedido de

reintegração de posse foi indeferido pelo juiz
Adriano Marcos Laroca e, o argumento do mesmo
para que fizesse isso foi “A reitoria, sem iniciar
qualquer diálogo com os estudantes, ao judicializar
tal ocupação política, fez uma opção clara pelo uso
da força ao invés do debate democrático. (...) Foi a
ausência de diálogo o motivo preponderante da
ocupação, medida custosa à USP e aos estudantes,
porém, em menor grau do que a manutenção de
normas eletivas de cunho autoritário”.

E deve ser avaliado se é valido aos custos da
imagem da própria USP e à integridade física dos
estudantes se a reintegração de posse, com o uso da
força violenta policial, são maiores do que os
relativos danos ao patrimônio material (de concreto
só sabemos que há danos na porta de entrada da
administração central) e ao funcionamento parcial
da reitoria.Além do mais, ocupações sempre foram
tidas como ações diretas. Quando nada mais pode
ser resolvido, ou nenhuma outra ação surtirá efeito
usase desses métodos mais radicais. Por muito
tempo ocupouse e, ainda ocupase, espaços para se
fazer reivindicações. Na própria luta contra o
aumento da passagem em junho ocupouse vários
terminais de ônibus e prefeituras para que as
demandas populacionais fossem atendidas e, em
muitos lugares, foram só por causa da ação direta
de ocupar.

É necessário ter cuidado com os passos
dados, mas em ultimo caso ações mais concretas
acabam sendo tomadas pelos diferentes lados.
Assim como os estudantes ocuparam a reitoria, o
Rodas se nega a dialogar, preferindo agir
diretamente com o uso da força truculenta da
polícia, enquanto estudantes estão armados com
faixas e tinta spray.

OCUPAÇÃO DA REITORIA

# Élice Botelho
Neste ano nossa Associação Atlética Acadêmicacompleta 110 anos!

Fundada em 1903, inicialmente com o nome de Club Esportivo
Piracicabano, por alunos da ESALQ, sofreu muitas mudanças até receber o
nome atual, mas sempre com a mesma gana de vencer, com um espírito único
que só quem vive isso conhece, o espírito esalqueano. Nas décadas de 30 à 60
éramos insuperáveis, conquistamos glórias e fama, onde nosso nome espalhouse
pelos quatro cantos do Brasil. Participamos de vários campeonatos, no qual ficamos conhecidos pela nossa
raça, união, loucura e esse amor insano pela escola que sempre acompanhará a nós, esalqueanos.

Para a comemoração tivemos uma semana repleta de eventos, uma relatoria completa estará
presente na próxima edição do jornal! O Arado - 04
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BIO NA RUA
No dia 22 de setembro no Zoológico

Municipal de Piracicaba aconteceu o “Bio na Rua”.
Realizado pelo Centro Acadêmico de Ciências
Biológicas (CACB) em conjunto com os demais
estudantes do curso e com o apoio da Próreitoria de
Cultura e Extensão Universitária. O objetivo
principal do evento foi divulgar o papel do
profissional biólogo, além de levar para a sociedade
o conhecimento adquirido no ambiente acadêmico.
Na verdade, o "Bio na Rua" foi idealizado no
Encontro Nacional de Estudantes de Biologia
(ENEB), em 2001, e vem sendo promovido próximo
ao Dia do Biólogo (3 de setembro), em diferentes
cidades do Brasil.

A sexta edição do “Bio na Rua” realizada
pelos alunos da ESALQ começou às 9h de uma
manhã de domingo muito nublada e contou com a
presença de aproximadamente 150 pessoas até às
13h. Depois desse horário o público aumentou
gradativamente, pois o sol também foi aparecendo,
e até seu término às 16h o evento conseguiu

atender um público bem maior.
Durante todo o evento ficaram montadas bancadas
expositivas sobre algas, microorganismos, plantas
medicinais, solos, genética, 3 R's, interação fauna e
homem, zoologia de vertebrados e invertebrados,
citologia, e ainda um espaço para as crianças.
Além disso, foram organizados passeios
monitorados pelo Zoológico e uma trilha dos
sentidos, onde os participantes puderam perceber
quais são os sentidos mais utilizados pelos seres
humanos e pelos outros animais.

# Lívia Barreto Arena

Fotos: Cecilia Kruszynski Assis (Xilikéti)

# Élice Botelho

II Mostra Ecofalante de CinemaAmbiental
A cada 30 minutos um agricultor comete

suicídio na Índia, segundo estudo realizado pelo
Centro de Direitos Humanos e Justiça Global
(Global Center for Human Rights and Global
Justice, em inglês).

Foi este o dado inspirador para o primeiro
filme da 2º Mostra Ecofalante de Cinema ambiental
exibido na Esalq dia 1 de Outubro. O documentário
abordou através da narrativa de uma jovem
indiana aspirante a jornalista, os efeitos da compra
de sementes de algodão geneticamente modificadas
por agricultores familiares na Índia. A monocultura
do algodão indiano apresenta sérios custos
humanos e econômicos que vão da agiotagem ao
suicídio.

Além das sementes serem patenteadas, o
que faz com que os agricultores estejam na maioria
das vezes, se endividando para comprar novas
sementes a cada ano, muitos não possuem o
aparato tecnológico adequado para que a produção

responda de maneira eficiente, como irrigação e
fertilizantes.

Após o filme seguiuse um debate com o
Prof. Paulo Kageyama (Depto. Ciências Florestais)
representando a Diretoria da Escola, o Prof.
Flávio Gandara (Depto. Cinências Biológicas) e o
jornalista Dal Marcondes (Revista Carta Capital).
Inicialmente foram abordadas questões acerca da
perda do patrimônio genético, segurança
alimentar, biodiversidade e equilíbrio ecológico.Já
ao final do debate o Prof. Kageyama declarou “O
Brasil está na mão dos ruralistas, mas estamos aí,
lutando contra a corrente”, afirmando o trabalho
própequenos agricultores e próreforma agrária
existentes no país. A programação da mostra
segue durante todo o mês de outubro em vários
locais da cidade, para conferir basta ficar atento à
progamação no site ecofalante.org.br

# Nayla Almeida
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ARROZ COM FEIJÃO
Patriarcas. Criacionismo. Crucifixo, suásticas, burcas,
chibatas, forcas e guilhotinas. Impostos, terras, dinheiro,
guerras, sangue, fome. Sylvester Stallone, Chuck Norris,
Adolf Hitler, macarrão ao molho de tomate, Napoleão
não faz parte da “Buenaparte”. Ai seu eu te pego, ai ai se
eu te pego. Prédios, tijolos de areia. Cobras que voam,
mas sem asas consolidadas. Grande altura, destino
certo. Corrida em busca de algo que não tem, que não se
pode ver, a linha de chegada é a porta do velório. Pagar
para estar preso. Impor através da força. Se a paz fosse
comida, não seria um prato para dois. Desculpas
esfarrapadas. Tecnologia de guerra, que deslumbra o
homem. O homem, princípio da idéia. Epicentro.
“Azinho, azão”, mas pouco importa. Sofrimento,
equívoco, Jesus, Kony, Judeus, Animais. Crianças
nascendo, pessoas morrendo. Será que são mesmo
pessoas? Intelectualidade, reflexão, tudo a preço de
banana. Século XXI você me enganou, eu assisti Star
Wars e Jetsons também, estou pagando o preço, e quero
tudo agora. Cansei de viver a vida do Fred Friston, e de
ser tratado como Homer Simpson. Instituições ruins,
profissionais mal pagos, pessoas lamentando pela vida,
mas sem vontade de fazer outra coisa além de assistir
tudo pela televisão, sentados em um sofá. Crise de asma,
céu cinza, chão cinza. A chuva não rega mais às flores,
afoga tudo por onde passa. Não está chovendo mais do
que antes, só existe mais concreto do que antes, mas isso
vende. Desgraça vende. País tropical, herdeiro de nada.

# Lucas Jacinto

“Praia, carnaval, futebol e samba” – Pedro Alvares
Cabral, 1500 d.c. “Praia, carnaval, futebol e samba” –
Mc. Catra, 2012 d.c. O tempo não faz com as coisas
mudem, apenas representa as chances que perdemos,
caso não ocorra evolução. Bíblia versus AutoAjuda. O
motor continua queimando combustível, mas a fumaça
que sobe na periferia não é a mesma que sobe no centro.
Fodase, se fosse bom o que esta indústria cultural
produz, as chaminés exalariam perfumes. Liderança é
sem dúvidas, a representação da libertinagem. Quem
pode manda, e quem tem juízo obedece? Não conheci
nada muito a fundo sobre a época em que meus avós
eram jovens, mas de tanto ouvilos dizer o quanto era
bom, passei a pensar que, talvez, apenas os problemas
venceram ao tempo, e todo progresso foi deixado para
traz. Não vivemos o retrocesso. Estamos é caminhando
para frente, rumo a um penhasco. Looping de montanha
russa, e o caralho a quatro, muitas formas para explicar
o quanto somos capazes de nos adaptar as mudanças.
Mudanças ruins. Patriarcas. Criacionismo. Dólares.
Europa em chamas. Chineses falindo as economias com
produtos mal feitos, por pessoas mal pagas. Elas são
mesmo pagas? Cristãos lavam suas mãos quanto ao
holocausto de judeus. Hoje morrem em países da áfrica.
Bandeiras não podem mais servir como escudo. Não
adianta mais procurar justificativas para atrocidades
em livros sagrados. Quando durmo, tenho medo de
acordar no outro dia.

RUCAS  ARTIGO DE OPINIÃO
A precarização do RUCAS desde julho é evidente,

vide ovo frito quase todas as refeições vegetarianas desde
as férias e mais recentemente a baixa qualidade e
diversidade da opção com carne. Pensando nas
possibilidades, pode se tratar de um processo em doses
homeopáticas de precarização (sem contratação de
funcionários e corte de verbas para a comida) com a
intenção de justificar a médio prazo a abertura de licitação,
equivalente à privatização do nosso RU, que a pouquíssimo
tempo era tido como um dos melhores restaurantes
universitários do país. Um cenário bastante propício para
essa terceirização está se configurando: mais cursos de
graduação, dois recém – aprovados na ESALQ, um
bandejão maior em construção, que exige mais
trabalhadores para seu funcionamento combinados à
política de não contratação de mais funcionários, discutida
exaustivamente no debate aos reitoráveis da USP ocorrido
na ESALQ agora em outubro.

# Filipe Salvetti (Malibu)
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I ASSEMBLEIA GERAL DOS ESTUDANTES

Aconteceu no dia 19 de
setembro, às 22h30min, a primeira
“Assembleia Geral dos Estudantes
da ESALQ” puxada pela atual
gestão do CALQ. No espaço foi
realizado um repasse da gestão –
que assumiu o centro acadêmico no
início do semestre – além de
informes sobre a Eleição de
Representantes Discentes e a
apresentação do projeto de Semana
de Integração. O espaço contou com
131 alunos/as presentes. Não pôde
ir? Não fique por fora, daremos aqui
um breve repasse das pautas
discutidas. Será realizada uma
nova assembleia com o objetivo de
discutir as formas de utilização da
sede do CALQ no dia 24 de outubro,
na própria sede.
APRESENTAÇÃO E REPASSE DA
ATUAL GESTÃO
Como funciona o CALQ?
A atual diretoria do CALQ dividese
em Comissões, com o objetivo de
facilitar a divisão das tarefas e o
contato com a comunidade
esalqueana. Dentro da divisão
temos comissões fixas (Secretaria,
Caixa, Articulação com CA’s, Mural,
Página AMPLIFIQUE e Perfil do
CALQ) que permanecerão durante
o decorrer da gestão e contam com
membros da diretoria. Temos
também comissões de base (O
Arado, Bar do Calq, Sede e Semana
de Integração) que buscam a
articulação de todos os estudantes

da escola e são mutáveis conforme nossas demandas. As comissões
de base são abertas, quer participar? Entre em contato conosco!
Em relação ao patrimônio: Ao assumirmos o saldo da conta
corrente do CALQ era de R$290, e o da conta poupança de R$550. A
situação atual é de R$578 disponíveis na conta corrente, mantendo
se o valor da poupança. Além disso, o centro acadêmico encontra
se com dívidas com a prefeitura, que somam um montante de
R$7693,36. Sendo R$1200 relativos a duas multas de obras
irregulares, uma no valor de R$400 e outra no valor de R$800. O
restante (R$ 6.493,36) devese ao fato do IPTU de 2011, 2012 e 2013
não ter sido pago. As antigas gestões tentaram o benefício de
Utilidade Pública, sob o qual o CALQ seria isento do pagamento do
IPTU. Porém, o benefício foi negado e as contas seguintes não foram
pagas. É necessário que esse débito seja quitado, mas ao assumirmos
a dívida estaríamos coagindo com a sonegação de impostos realizada.
Para discutir a ação dos estudantes da ESALQ, tanto judicialmente
quanto financeiramente, em frente a essa dívida foi criada a
Comissão IPTU, que conta com membros da antiga e da atual gestão
e que realizará uma Investigação Financeira. Lembrando que as
Comissões são abertas, qualquer pessoa que estiver disponibilidade
em ajudar a resolver esse problema é bemvinda!

Ainda na questão patrimonial, notamos o desaparecimento
dos seguintes itens: Uma caixa térmica (branca com o logo do
CALQ), uma caixa de som e cabos da mesma.Quanto ao uso da
Sede, uma das principais propostas da nossa gestão é tornála aberta
aos estudantes, ressaltando a importância de termos um espaço que
seja desvinculado da ESALQ. Para tornar isso possível
promoveremos oficinas e cursos gratuitos, o bar estará aberto terças,
quartas e quintasfeiras das 16h às 1h e abriremos o espaço para
festas e cerimônias com a cobrança de pequenas taxas, relativas à
manutenção e a limpeza do espaço. Segue a descrição das taxas
propostas:

Para a reserva da sede ou se você tem interesse em oferecer
um curso/oficina, pedimos que entre em contato com a Triler
(Amanda Oliveira  Biologia) ou com o Sereno (Renan Aofacy 
Agronomia). Se você tem interesse em trabalhar no Bar, contate o
Valderrami (Vitor França – Gestão Ambiental).

As reuniões da diretoria do CALQ são realizadas na terça
feira, às 22h30, na sede do CALQ. Os espaços são abertos para
todos/as aqueles/as que tiverem dúvidas, sugestões ou apenas
interesse em participar.
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SEMANA DE INTEGRAÇÃO
A Semana de Integração foi criada pela

ESALQ e depois adotada em toda a USP. Como está
implícito no nome, ela tem como objetivo a
integração dos ingressantes na ESALQ, tanto no
âmbito de seus cursos como no da ESALQ em geral,
propondo a identificação com a Escola e o
conhecimento de seus projetos e programas.Extinta
pela baixa adesão dos estudantes, pois competia com
outras atividades, estamos propondo sua retomada.
Por enquanto já formulamos algumas propostas
iniciais, além de termos realizado algumas reuniões
com docentes e iniciado a aproximação com a
Comissão de Graduação.

Os desafios para a retomada da semana são
a relutância de alguns docentes, além da
necessidade de inserção de um maior número de
estudantes em sua organização, para que assim
haja a representação de todas as organizações 
como CAs, grupos de estágio e atlética.Para superar
esses desafios surge a demanda da criação de uma
“Comissão Permanente de Integração”, vinculada ao
CALQ, à atual CI, à atlética e aos demais discentes
interessados.

# Gestão Amplifique

# Nayla Almeida

Cerca de um semestre sem lanchonete foi
suficiente para algumas mudanças de conduta
dentro do campus: levar um lanche de casa, às vezes
mais saudável, perder uns quilinhos; almoçar
melhor; pessoas vendendo ou sendo impedidas de
vender no campus; lanchonete do Calq; padaria
Pinks e pão de queijo do posto.

Até que, finalmente, a rede de fastfood
Saman ganha a licitação para funcionar na Esalq.
Com os preços fora da realidade estudantil e de
mercado, a falta de opções vegetarianas, o suco
natural armazenado em galões esperando a hora de
serem vendidos e o cafezinho não coado levaram a
um comentário com tom de desabafo no grupo da
Esalq, no Facebook. Logo de imediato uma chuva de
respostas (mais precisamente 230 “curtidas” e 60
comentários) com críticas e insatisfações que
levaram a uma ação direta do centro acadêmico:

uma reunião aberta para que as pessoas pudessem,
juntas, pensar na questão e propor alternativas que
levassem a um diálogo.

Algumas pessoas ficaram chateadas, por
exemplo o dono da lanchonete, que comentou que a
crítica poderia ter sido feita pessoalmente à ele.
Mas aí está a grande questão: a importância da
mobilização e diálogo entre os Esalqueanos nos
problemas que tangem ao campus.

Dia da reunião aberta, seis pessoas
presentes. Por quê? Talvez o horário tenha sido
ruim, 11:30 da manhã, período de aula de muitos
alunos ou talvez haja uma cultura da crítica via
internet sem que nada se faça de efetivo.

Apesar dos poucos presentes, foi repassada
a atitude do dono em relação à inquietação que se
fez presente. Sendo até difícil de acreditar que os
copinhos de plástico pudessem ser trocados pelos de
vidro em tão pouco tempo, quase que no dia
seguinte. Dá até para ouvir o som da máquina de
espremer laranja servindo os clientes ao vivo e a
cores laranja, sem oxidar ou fermentar.

A postura de (nome do dono), dono da Rede,
de estar aberto para uma conversa, propostas e
críticas foi muito importante para que fosse
levantados alguns pontos de insatisfação captados
na manifestação na Rede. Algumas coisas
mudaram, o que pode ser visto no anúncio fixado
logo na frente da lanchonete, enquanto que outras
demandas foram enviadas à gerência da
lanchonete, como:
•Mais opões vegetarianas;
•Lanches de melhor qualidade;
•Melhoria no atendimento, talvez mais incentivos
às atendentes;
•Decoração mais atrativa, um mural;
•Reavaliação dos preços considerando o entorno e
concorrentes.

Fora isso, foram postos alguns pontos
positivos, por exemplo, cadeiras e mesas dispostas
pela lanchonete são muito confortáveis. Houve
também a proposta de elaboração de um
documento, de responsabilidade do Centro
Acadêmico em formato de enquete para que haja
uma contabilização mais palpável da insatisfação e
pontos positivos adotados pelo
estabelecimento.Considerando as sugestões, a
gerência pediu um prazo de ajuste de 30 dias, a
partir do dia 30/09.

Questão Saman e a influência do diálogo
entre a comunidade Esalqueana



RD's
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ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES
DISCENTES

O Representante Discente (R.D.) é o
representante dos estudantes nos conselhos
institucionais, tendo poder de voto nos
colegiados, congregação e departamentos.
Os RDs são eleitos em eleições diretas e
organizadas pelo CALQ, sendo que uma vez
eleito o RD ocupa o cargo por um

ano.Qualquer esalqueano/a com matrícula
vigente pode se candidatar e votar. As eleições
ocorreram no dia 25 de setembro, porém,
tivemos problemas na impressão das cédulas e
após nova impressão tivemos problemas no
controle das assinaturas dos estudantes, para
solucionar o problema novas eleições
ocorreram no último dia 02/10 e os/as novos/as
RDs já estão eleitos/as. # Gestão Amplifique

V SEMANA DE MOBILIDADESUSTENTÁVEL DO CAMPUS
Entre os dias 25 e 28 de setembro aconteceu

na ESALQ a V Semana de Mobilidade Sustentável do
Campus e apesar de ter se voltado para o âmbito da
saúde, trouxe uma série de outras reflexões. No
dicionário, mobilidade significa qualidade do que é
móvel, faculdade de moverse, motilidade. Ela pode
ser praticada de carro, bicicleta ou a pé. Contudo, no
Brasil, a “cultura do carro” é extremamente forte
quando comparado a outros países, e dentro da
universidade não seria diferente.

Apesar de termos uma área quase que
inteiramente plana, notase a preferência dos
esalqueanos pelos automóveis. Isso se deu de forma
gradual ao longo dos anos, já que a política de
mobilidade do campus obedeceu ao crescimento
significativo do número de carros, deixando de lado
as demais formas de locomoção. A abertura de vagas,
seja adjacente a guias ou em bolsões de
estacionamento, atendeu à demanda dos motoristas
como também incentivou o uso de tais veículos,
tornandoos a principal forma de deslocamento na
ESALQ. Nesse tempo, não se observou um aumento
no número de bicicletas na mesma proporção.

Além disso, a infraestrutura do campus não
favorece outro tipo de deslocamento. Com exceção das
vias principais, há poucas calçadas que, por sua vez,
são estreitas e muitas vezes danificadas. Isso decorre
tanto da “idade” do campus quanto do fato de a área
ser tombada pelo CONDEPHAAT (Conselho de
Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico,
Arqueológico e Turístico do Estado de São Paulo), o
que dificulta melhorias. Nesses casos em que
pedestres ciclistas e motoristas são obrigados a
partilhar a via, é essencial que haja respeito mútuo.

Outro ponto a se analisar é a dificuldade de
acesso do campus através de outros meios de
locomoção. A ausência de um plano cicloviário nas
principais vias ao redor (Av. Independência, B.O., São

João e Centenário) impacta diretamente nas formas
de deslocamento dentro da Escola. Calçadas mal
projetadas, escassez de faróis de pedestre ou
ineficiência dos existentes (por exemplo, demora
pra abrir e rapidez para fechar) desestimulam a
caminhada. Isso demonstra a indispensabilidade de
integração entre cidade e campus.

A solução para os obstáculos enfrentados
pela mobilidade talvez se encontre nas políticas de
inibição, ou seja, medidas que restrinjam o uso de
automóveis na área do campus, assim como nas
políticas de incentivo a outros meios de
mobilidade. Desde a redução do número de vagas
ao redor dos departamentos e maior rigidez no
monitoramento de imprudências, até abertura de
bolsões de estacionamento em locais específicos e a
criação de pontos de carona, além da possibilidade
de implantação de um circular gratuito que
percorresse o trajeto entre os departamentos.
Medidas passíveis de reduzir o número de carros
por dificultar seu uso ou por diminuir sua
necessidade.

O sucesso na adoção de bicicletas
comunitárias, conquistadas pela Semana, deixa
claro que o incentivo pode surtir efeito e que a
mobilidade segue rumo à sustentabilidade. Mas
as medidas que possibilitem a transformação
devem partir, não só da prefeitura, como também
dos freqüentadores do campus, sejam eles alunos,
professores ou funcionários. A boa convivência
entre os meios de transporte depende de atitudes
individuais e coletivas.# Julia Rossi
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Quanto mais sinto, mais escondo
quanto mais escondo, mais escrevo
quanto mais escrevo, mais despejo

de dentro de mim, todo o desejo

# Matheus Fernandes Gomes (Bio)

A chuva serena é boaLeva o ruim profundoLagoa

Tibum

# José Antonio
Soares Júnior (Bio)

Eu sou mulher
Porque não?
Gerada da maisSimples
combinação.
Por um par de X?
Uma questão de opinião…
Eu sou mulher
Por que não?
Sou energia.
Filha da Deusa.
Em minh’alma cresce a lua
E a certeza
…Do amor que é em mim.
Do amor aqui em mim.
Ah, eu sou mulher,
Por que não?

Crescente.
Fértil.
Contente.
Divina.
Sou amor.
Vida.Magia.
Mulher.
Eu sou.
…Eu sou.
Eu sou…
Mulher.

# Olívia P. Rosa

Quem Eu Sou
(Poema dedicado a todas as mulheres esalqueanas )

uma reunião aberta para que as pessoas pudessem,
juntas, pensar na questão e propor alternativas que
levassem a um diálogo.

Algumas pessoas ficaram chateadas, por
exemplo o dono da lanchonete, que comentou que a
crítica poderia ter sido feita pessoalmente à ele.
Mas aí está a grande questão: a importância da
mobilização e diálogo entre os Esalqueanos nos
problemas que tangem ao campus.

Dia da reunião aberta, seis pessoas
presentes. Por quê? Talvez o horário tenha sido
ruim, 11:30 da manhã, período de aula de muitos
alunos ou talvez haja uma cultura da crítica via
internet sem que nada se faça de efetivo.

Apesar dos poucos presentes, foi repassada
a atitude do dono em relação à inquietação que se
fez presente. Sendo até difícil de acreditar que os
copinhos de plástico pudessem ser trocados pelos de
vidro em tão pouco tempo, quase que no dia
seguinte. Dá até para ouvir o som da máquina de
espremer laranja servindo os clientes ao vivo e a
cores laranja, sem oxidar ou fermentar.

A postura de (nome do dono), dono da Rede,
de estar aberto para uma conversa, propostas e
críticas foi muito importante para que fosse
levantados alguns pontos de insatisfação captados
na manifestação na Rede. Algumas coisas
mudaram, o que pode ser visto no anúncio fixado
logo na frente da lanchonete, enquanto que outras
demandas foram enviadas à gerência da
lanchonete, como:
•Mais opões vegetarianas;
•Lanches de melhor qualidade;
•Melhoria no atendimento, talvez mais incentivos
às atendentes;
•Decoração mais atrativa, um mural;
•Reavaliação dos preços considerando o entorno e
concorrentes.

Fora isso, foram postos alguns pontos
positivos, por exemplo, cadeiras e mesas dispostas
pela lanchonete são muito confortáveis. Houve
também a proposta de elaboração de um
documento, de responsabilidade do Centro
Acadêmico em formato de enquete para que haja
uma contabilização mais palpável da insatisfação e
pontos positivos adotados pelo
estabelecimento.Considerando as sugestões, a
gerência pediu um prazo de ajuste de 30 dias, a
partir do dia 30/09.

# Gustavo Simões Libardi
http: //avidadebiologo.wordpress.com/
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# José Antonio
Soares Júnior (Bio)

Diálogo entreleitorespassarinhos

- Acho que sou um capítulo!–Cuma!?–Segundo a botânica, inflorescência do tipo capítulo é um conjunto de flores (quevulgarmente achamos ser uma só). Segundo a literatura, talvez, é a forma de divisão de livros,histórias, novelas, da vida...–E do que se trata o seu capítulo? Quem seria a autora? E qual a nome da flor?– O autor é meu eu-lírico. A flor? Ah, a flor...–Mas do que se trata?–Acho que estamos fazendo uma poesia.–Trata-se, apenas, do meu achar em ser um capítulo...–Bom, então gostaria de ler-te, saber do que se trata este perfume.–Cheiro de páginas em branco opaco, que aos poucos desembaçam-se sob meus verdes olhos e se fazemvisíveis, passíveis de leitura, reescritura. Cheiro de Asteraceae, Rosaceae [que não tem capítulos, mas]...Cheiro de capítulo.–Isso não é o capítulo, é a sua doce interpretação. Para entendê-la não basta ser ouvinte. Épreciso ser o curioso que experimenta a emoção de, pela primeira vez, ver a flor... o ávido leitor que seatira nas palavras e brevemente as vivencia.–Objetivamente, sou o que sou subjetivamente: um capítulo. Deixo ao leitor a liberdade e oprazer de me interpretar [sendo o capítulo que sou] como queiram. Mas o doce aroma deste eu-líricomisterioso... Ah, belas flores...

# Guilherme Gandolfi
# Raissa Almeida

www.ironiaepoesia.wordpress.com

HOMENAGEM À LUCAS FAQUINI LUCHINI (JAMANTA)

(Falecido aluno de Ciências
Biológicas)

Existem pessoas em nossas
vidas que nos deixam felizes pelo
simples fato de terem cruzado o
nosso caminho, assim acontece
contigo, que colocou sorrisos no
rosto de todos a sua volta. Nosso
grande amigo Lucas Faquini se foi
cedo demais e deixará saudades
eternas.

A Biologia perdeu uma
pessoa que fazia a diferença, nunca
passava despercebida e contagiava
com sua energia positiva, viveu

intensamente e está fazendo uma
falta enorme, mais que um biólogo,
colega de sala, palhaço da turma,
você foi um amigo de verdade, que
abraçava forte e sorria
escandalosamente.

Dentro de nós permanece
vivo muito de ti, e apesar de a
saudade trazer tristeza, lembrar de
sua alegria nos faz sorrir.

Descanse em paz amado
amigo,

Amamoste.
# Biologia – ESALQ 2011



Agenda Cultural:
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Arte ARADO 201 3 Alô alô Esalqueanos meio biólogos, meio
agrários, meio artistas!

A Equipe do Arado decidiu inovar e estamos em busca de um arte bonita,
charmosa e acima de tudo, sensata para um novo logotipo do Arado.

Envie seu desenho para: ARADOESALQ@GMAIL.COM
Selecionaremos algumas à serem escolhidas pelos estudantes via enquete na

nossa página do facebook!

RESULTADO DAS ELEIÇÕES PARAREPRESENTANTES DISCENTES
LCB Ciências Biológicas
Titular: Galisteu  131 votos
Suplente: Artoá  74 votos
LCE Ciências Exatas
Titular: DuSauípi  88 votos
Suplente: Lenin  57 votos
LCF Ciências Florestais
Titular: Isfirra  61 votos
Suplente: Trifosato  49 votos
LEAEntomologia e
Acarologia
Titular: P²peroni  135 votos
Suplente: Kolheita feliz  72
votos
LEB Engenharia de
Biossistemas
Titular: Impata foda  145 votos
Suplente: Atum  49 votos
LES Economia
Administração e Sociologia
Titular: Mumrá  70 votos
Suplente: Pexoto  60 votos
LGNGenética
Titular: Fiu Dental  58 votos
Suplente: Colã 53 votos
LPV  Produção Vegetal
Titular: PegaTeta 111 votos
Suplente: Tãgui  62 votos
LSO Ciências do Solo
Titular: Alpino  112 votos
Suplente: Muringa  73 votos
LZT Zootecnia
Titular: kniv´t  140 votos
Suplente:Kbatinta  45 votos

09/08 à 1/11 Memórias da Rua do Porto – SESC
01/10 à 31/10 Mostra Ecofalante de Cinema
Ambiental – vários lugares
16/10 XII Simpósio Saiba Mais Sobre Alimentos
24/10 III Workshop Sobre Restauração Florestal
28/10 I Simpósio Paulista de Plantas Daninhas
em Canadeaçúcar
29/10 Balada da República Kpixama –
“FANTESÃO!”
31/10 “ Música na Esalq” : Alessandro Penezzi –
recital de violão

COLEGIADOS
Congregação
Titulares: Guará  149votos
Inpatafoda  132 votos
Pikdero  123 votos
Valderrami  102 votos
Suplentes: Crina  99 votos
Dikopas  85 votos
Lenin  55 votos

Graduação
Titulares: Guará  159 votos
Maçakreixo  101 votos

Txai  84 votos
Sereno  83 votos
Suplentes: Pagú  61 votos
Tri 56 votos
Lenin  33 votos
Rassão 32 votos

Conselho Técnico
Administrativo (CTA)
Titular: Kuxixa  135 votos
Suplente: Lenin  44 votos

Comissão de Cultura e
Extensão
Titular: Céria 68 votos
Suplente: Trifosato  36
votos

CIAGRI
Titular: Çarsixão  164 votos




