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O som mais doce para um ser humano
Para começar, duas lições pinçadas da internet.
A primeira relata que um estudante de enfermagem em uma prova, com perguntas científicas, se deparou com a última, achando
ser uma brincadeira ou piada. A pergunta final era: “Qual o primeiro nome da mulher que faz a limpeza da escola?”. O aluno não
respondeu (porque não sabia o nome e nem se lembrava bem da pessoa) e, ainda indagou se era simples brincadeira e se tinha
algum peso. O professor respondeu: - É claro que vale, e muito! Na sua carreira você encontrará muitas pessoas. Todas têm seu
grau de importância. Elas merecem sua atenção mesmo que seja com um simples “sorriso” ou um simples “alô”. O aluno
compreendeu a mensagem e a levou para a vida: “Eu nunca mais esqueci essa lição e também acabei aprendendo que o primeiro
nome dela era DOROTHY”.
A segunda, na reflexão “A tigela de madeira”, um velho senhor foi levado por seu filho para morar com sua esposa e o neto de
quatro anos. Por ser idoso, enxergando pouco e mãos tremulas, sempre deixava cair seus talheres à mesa ou derrubava comida.
Os pais do menino bronqueavam e perdiam a paciência, de tal modo que colocou o avô numa mesinha num canto da cozinha e
deu-lhe uma tigela de madeira. A humilhação foi tanta que o neto só via, às refeições, tristeza e lágrimas no rosto do avô. Certo
dia, o pai notou que o filhinho estava no chão, manuseando pedaços de madeira. Perguntou-lhe: - O que você está fazendo? A
criança respondeu: - Ah, estou fazendo uma tigela para vocês comerem, quando eu crescer. Os pais ficaram mudos e tomando o
avô pelas mãos, conduziram o velhinho à mesa. Daí para frente e até sua morte, ele sentou à mesa com a família. E pouco se
importavam com as fragilidades físicas do velho. Entre as lições, a última rezava que “as pessoas se esquecerão do que você
disse... Esquecerão o que você fez... Mas nunca esquecerão como você as tratou”.
Juntando as peças, o que se depreende dessas lições? Que o respeito e educação, para qualquer ser em seu entorno, devem ser
modelos em seu ambiente: no trabalho, em casa, no convívio social. Para qualquer chefe, faz parte da humanização do ambiente
do trabalho, responsável por criar no cotidiano um clima organizacional saudável e respeitoso. Inclusive, senti nos anos que exerci
posições administrativas que respeitando o próximo, se obtém dos subordinados o máximo de sua produtividade, pois sentem sua
autoestima valorizada e dignificada.
Aos nossos alunos, quando saem para estágios (de férias, Vivencial ou Profissionalizante), aconselho: procurem memorizar os
nomes das pessoas e as cumprimente e as trate de forma gentil, independente do cargo ocupado. Sem preconceitos ou
discriminação, reflita sobre: “o nome das pessoas é, para elas, o som mais importante e o mais doce em qualquer língua (D.
Carnegie)”.
Continuando, digo-lhes: “Lembrem-se que isto vale muito, principalmente para as pessoas mais simples e humildes (são seres
humanos, têm sentimentos e valores)”. Ser lembrada e chamada educadamente pelo seu nome eleva sua autoestima. É alguém,
não um indigente. Respeito e dignidade são fundamentais.
Onde há sobra de violência e desrespeito, nadas resta de afetividade e generosidade.
Evaristo Marzabal Neves (Vavá; F66)
Prof. Senior – ESALQ/USP
Fonte: Adealq
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CALQ ESALQ

Participe das reuniões do
CALQ!

@calq_

Toda terça-feira às 22:30h
na sede do CALQ.
Tragas suas pautas,
demandas e ideias!
O Centro Acadêmico ‘’Luiz de Queiroz’’ dedica, em nome de todos os alunos,
a nota de agradecimento da edição do jornal ‘’O Arado’’ de janeiro/2019 ao
Instituto PECEGE, pela doação de um projetor para a sede do CALQ,
realizada no dia 18/12/2018. Agradecemos a confiança e o trabalho
dedicados durante o último semestre.

À esquerda o diretor do Instituto Pecege, Prof. Pedro Marques; ao
centro a acadêmica e presidente do CALQ, Thaís Toledo e à direita o
diretor Daniel Sonoda.

26 ANOS DO CONSELHO DE REPÚBLICAS – ESALQ/USP
O Conselho de Repúblicas, fundado em 1993, é uma autarquia do Centro Acadêmico
‘’Luiz de Queiroz’’ (CALQ), e tem como objetivo representar as repúblicas perante a
ESALQ/USP e proporcionar uma relação de amizade entre os ingressantes, alunos e
ex-alunos da Gloriosa Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Visando
sempre um bom relacionamento e integração entre as repúblicas membros, e o
respeito com a cidade de Piracicaba e seus moradores.
Atualmente, o Conselho conta com a participação de 53 repúblicas. Essas participam
de todas as atividades desenvolvidas pelo Conselho de Repúblicas como, por
exemplo, o INTER-REPS (jogos entre as repúblicas), almoços no Centro de Vivência,
atividades filantrópicas e muitas outras.

Conheça mais acessando NOSSO NOVO SITE: https://conselhoderepubicas.com.br;
ou nossas redes sociais:
conselhodereps_esalq
ConselhodeRepublicas
cons.reps@gmail.com
___________________________________________________________________________________________________________

POR QUÊ MORAR EM REPÚBLICA?

O pensamento que permeia a mente de todos aqueles que vivenciaram a ESALQ e a vida em república nada mais seria
que “Os melhores 5 anos da minha vida”. Morar em república, mais do que ter alguém para dividir contas, envolve todo o
crescimento pessoal e social dos seus moradores, tendo em vista que as pessoas possuem ideias e hábitos diferentes.
Desenvolver um pensamento em conjunto e visar o bem-estar do coletivo prepara o estudante para o futuro.
Além disso, o convívio com pessoas mais avançadas de seu curso proporciona debates e a disponibilidade de materiais
para estudo. Ademais, morar em republica possibilita maior networking, o que implica em maior facilidade ao atingir
mercado de trabalho, pelo contato com seus ex-moradores.
É não se sentir sozinho, é ser amparado por uma nova família, é fazer parte de uma história e partilhar a sua.
MORE EM REPÚBLICA!
___________________________________________________________________________________________________________

GRADE DE RAÇÃO


O que é? Grade horária para almoçar e jantar nas repúblicas do Conselho para conhecê-las



Onde fazer? Caixa d'água, atrás do antigo Restaurante Universitário (RUCAS)



Quando?



Quem pode fazer? TODOS os ingressantes 2019, independente de onde estejam, seja em república do conselho
ou não, casa do estudante, apartamentos, nativos e itinerantes.

Dia 25 de fevereiro e dia 11 de março (correspondente a segunda e terceira semana de aula)
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A nova diretoria da ESALQ/USP
Na tarde de 17 de janeiro de 2019 ocorreu a cerimônia de
posse para a nova diretoria da ESALQ/USP, no Salão Nobre do
Prédio Central. O Prof. Luiz Gustavo Nussio transferiu aos
professores Durval Dourado Neto e João Roberto Spotti Lopes
os cargos como Diretor e Vice-Diretor, respectivamente.
Compareceram à cerimônia autoridades políticas, acadêmicas,
do setor agropecuário e da comunidade universitária.

assume o cargo no período de 2019 a 2022.
Dentre as falas do nosso novo diretor, destaca-se:
“Nossas escolhas serão pautas na justiça, com o desafio de
encontrar o ponto de equilíbrio entre igualdade e liberdade.
Buscaremos essa união com otimismo e com o propósito de
continuar proporcionando educação de alto nível. Precisamos
nos manter atentos às demandas da sociedade”, declarou.

O Prof. Durval ocupa a posição de 35º diretor da ESALQ/USP e

Prof. Durval Dourado Neto, ao lado da acadêmica e
Presidente do CALQ, Thaís Toledo e o ex-diretor Prof.
Luiz Gustavo Nússio, no jantar de encerramento da
gestão da diretoria 2015/2018.

À esquerda o Prof. Durval Dourado Neto, ao centro o exdiretor Prof. Luiz Gustavo Nússio, e à direita o atual vicediretor da Esalq, Prof. João Roberto Spotti Lopes; na
cerimônia de de posse da nova diretoria.

ESALQ assina acordo com universidades da China

Parcerias foram assinadas com a China Agricultural University e Hainan University
crédito: Gerhard Waller

A ESALQ ampliou no dia 26 de outubro de 2018 seu quadro de parcerias internacionais. Estiveram em Piracicaba (SP) representantes da
China Agricultural University, que juntamente com a ESALQ está entre as líderes no ranking US Report University, e da Hainan
University, que está localizada em um arquipélago na região sudeste da China e que tem investido no ensino e pesquisa de agricultura
tropical.
A Hainan University assinou com a Esalq e a CAU um acordo para a implantação de um centro de inovação em agricultura tropical.
Assim, a troca de conhecimento com essa instituição prevê a ida de brasileiros com a finalidade de realizarem projetos em conjunto de
maneira a fomentar estudos sobre o tema.
Foi assinado ainda um convênio de cooperação acadêmica, envolvendo a Esalq e a CAU, que prevê também a mobilidade entre
docentes, discentes e pesquisadores.
Para maiores informações sobre os acordos assinados, acesse o Boletim da ESALQ (esalq.usp.br/boletim) que conta com a matéria na
íntegra, mostrando detalhes das negociações e alguns depoimentos.
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A.A.A.L.Q: MELHORES DO ANO!

A Associação Atlética Acadêmica "Luiz de Queiroz" (AAALQ), está realizando a premiação dos melhores do ano que, durante o ano de 2018
se destacaram em suas respectivas funções/modalidades. As 5 categorias dos prêmios são para: BULLDOG ‘’M’’, BULLDOG ‘’F’’, ‘’Bixo do
Ano’’, República e Diretor de Modalidade (DM).
O resultado será divulgado no dia 20 de fevereiro durante a festa do Dia da Atlética na Semana de Integração. Confira os indicados!

Quer receber as
notícias mais
quentes
da A.A.A.L.Q.?
Siga no Facebook o
mascote
oficial/garoto
propaganda da
nossa Atlética, que
está fazendo o
maior sucesso:
Enzo Queiroz!
https://www.facebook.com/enzo.queiroz.9862
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ESALQast
Saudações Esalqueanas!
Você sabia que existe um PodCast totalmente esalqueano? Feito por, com e para Esalqueanos.
Aqui vão os links para o SoundCloud, mas você também pode escutar pelo seu agregador de PodCasts preferido, Spotify ou Itunes.
Basta procurar por ‘’esalqast’’.



Episódio 0001 – Piloto - Entrevista com Dr Cardoso (Fernando Penteado Cardoso)
https://soundcloud.com/esalqast/esalqast-0001-piloto-dr-cardoso-1



Episódio 0002 - Dr Meio Quilo - O Primeiro Prefeito
Nesse episódio entrevistei Joaquim Engler, também conhecido por Meio Quilo (Dr Meio Quilo para você, Bitchon)
Ele foi Diretor da Esalq, do Cena, da FEALQ, Prefeito do campus, ufa. Pensa num cara que trabalhou pela Gloriosa.
https://soundcloud.com/esalqast/ep-0002-dr-meio-quilo-o-primeiro-prefeito



Episódio 0003 - ADEALQ Parte 1
Nesse episódio entrevistei o Professor Jorge Horii, formado na turma de 68.
Ele foi Presidente da ADEALQ entre os anos de 79 e 81 e fez muito pela associação de ex alunos
https://soundcloud.com/esalqast/episodio-0003-prof-jorge-horii-adealq-parte-1

Divulguem o ESALQast nos grupos da República e da turma.
Um grande beijo
Din Din - F99
Rep HK
Email - esalqast@gmail.com



Não deixem de assinar o canal Agro Resenha Podcast – O primeiro Podcast do agronegócio brasileiro, criado pelo também
esalqueano, Paulo Ozaki (Prudence – F 2009)
https://www.agroresenha.com.br/

Sobre o Diretório Ceres: Olá, somos a frente feminina do CALQ, Diretório
Ceres! Estamos começando nossas atividades via redes sociais para assim
atingirmos com maior eficiência o público.
Nossa intenção é atuar como uma instituição antiopressão que faz parte do
centro acadêmico.
Em breve falaremos mais sobre nossa atuação. Conte com a gente!
Acesse nossas redes sociais:
https://www.facebook.com/diretorioceres/
Instagram: diretorioceres
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Parceria Do Gepem No Plantio De Mudas Em Americana
No fim de semana dos dias 12 e 13 de janeiro de 2019, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecologia e Manejo de Florestas
Tropicais (GEPEM) se juntou a diversas organizações para o plantio de 615 mudas de árvores nativas em Americana. O
projeto foi desenvolvido devido a necessidade de implantação de Projeto TCRA 017/29018

No fim de semana dos dias 12 e 13 de janeiro de 2019, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecologia e Manejo de Florestas
Tropicais (GEPEM) se juntou a diversas organizações para o plantio de 615 mudas de árvores nativas em Americana. O
projeto foi desenvolvido devido a necessidade de implantação de Projeto TCRA 017/29018.
TCRA ou Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental tem possibilitado a restauração de diversas áreas no Estado.
Funciona através da concessão de espaços para plantios de acordo com as definições dos técnicos da CDHU/SH e SMA
seguindo a Resolução SMA-008/08 quanto à diversidade de espécies, modo de implantação e período de manutenção.
Neste caso, o TCRA foi desenvolvido para a compensação de árvores nativas que a COOPERACRA (Cooperativa da
Agricultura Familiar e Agroecologia de Americana) irá desflorestar para a construir um barracão, onde desenvolverá o
processamento dos alimentos produzidos. A produção é utilizada nas merendas de escolas nas periferias de Americana e
região. Os alimentos feitos pela cooperativa são produtos da agroecologia, parte da produção é dada através de SAFs.
A fim de desenvolver o projeto a COOPERACRA procurou o SESC, este por sua vez convidou a Casa da Floresta e o
GEPEM, com o apoio destes órgãos foi possível tirar o plano do papel. Foram meses de articulação devido a problemas
relacionados a remoção das leucenas, mas em janeiro, finalmente foi possível a realização do mutirão com a doação das
mudas pelo Viveiro Municipal de Piracicaba.
Foram 615 mudas de árvores nativas plantadas na APP do Ribeirão Quilombo, o serviço foi realizado por voluntários,
membros do grupo e trabalhadores da cooperativa. Agora o GEPEM se responsabilizou por monitorar a área,
acompanhando o desenvolvimento das mudas e da restauração.

Se você tiver interesse em saber mais sobre as atividades do grupo entre em contato através do email: gepem.esalq@gmail.com
ou pelas redes sociais.
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AGENDA
08/02/2019 | OFICINA
DE
UTILIZAÇÃO
DE
AERONAVES
REMOTAMENTE PILOTADAS (RPA - DRONES) PARA A
AGRICULTURA

09/02/2019 | 3º
TREINAMENTO
SOBRE
AVALIAÇÃO
FITOSSANITÁRIA E INTRODUÇÃO AO CULTIVO DE ORQUÍDEAS

11/02/2019 | WORKSHOP EM MINERAÇÃO DE DADOS DE IMAGENS
PARA
FENOTIPAGEM
DE
ALTO
RENDIMENTO

19/02/2019 | IV
TREINAMENTO
EM
CROMATOGRAFIA
FUNDAMENTOS, INSTRUMENTAÇÃO, PRÁTICAS E APLICAÇÕES
DE
CROMATOGRAFIA
LÍQUIDA
E
GASOSA

19/02/2019 | III TREINAMENTO EM VALORAÇÃO DE ÁRVORES NAS
CIDADES

12/03/2019 | III TREINAMENTO EM VULNERABILIDADE A QUEDA DE
ÁRVORES
NO
MEIO
URBANO

16/03/2019 | TREINAMENTO
EM
SUSTENTABILIDADE
E
CERTIFICAÇÕES RURAIS: GESTÃO DE RISCOS E EFETIVIDADE
OPERACIONAL

16/03/2019 | TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO EM LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
NO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
T1/19

16/03/2019 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN AGRICULTURE INTERNATIONAL
TRAINING

19/03/2019 | 3º TREINAMENTO SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE
BOVINOS DE CORTE EM PASTAGENS - A DISTÂNCIA

26/03/2019 | TREINAMENTO
PARA
INTEGRIDADE
DAS
ÁRVORES

29/03/2019 | TREINAMENTO

EM

06/04/2019 | II
TREINAMENTO
FOTOVOLTAICA

PROPORCIONAR
A
NO
MEIO
URBANO

PRODUÇÃO

SOBRE

DE

WHISKY

ENERGIA

SOLAR

06/04/2019 | TREINAMENTO EM GERENCIAMENTO DE ÁREAS
CONTAMINADAS

09/04/2019 | I TREINAMENTO EM MICROBIOLOGIA

APLICADA

09/04/2019 | SIMPÓSIO NACIONAL DA AGRICULTURA DIGITAL

11/04/2019 | 2º TREINAMENTO EM ANÁLISE DE MERCADO DE
TERRAS E FORMAÇÃO DE "HOLDING" FAMILIAR



As inscrições desses eventos devem ser
realizadas no site da FEALQ
http://fealq.org.br/
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