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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - EPIDEMIA DO CRACK 

09.08.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Havendo quórum, número 

regimental, declaro aberta a 4ª Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, constituída com a finalidade de investigar a denominada epidemia do crack 

no estado de São Paulo.  

Essa Presidência registra a presença aqui dos nobres deputados, Coronel 

Telhada... E já vou pedir para os deputados assumirem o lugar o aqui à Mesa. Deputado 

Welson Gasparini, deputado Jooji Hato, deputado Wellington Moura, deputado Coronel 

Telhada é o vice-presidente desta Comissão e o deputado Wellington Moura é o relator 

da nossa Comissão. E eu gostaria de solicitar ao secretário a leitura da ata da reunião 

anterior. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem nobre deputado 

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Dispensar a leitura da ata. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - É regimental o pedido de V. 

Exa., portanto essa Presidência considera dispensada a leitura da ata da reunião anterior. 

A reunião de hoje tem como objetivo, finalidade, ouvir o Dr. Drauzio Varella que foi 

convidado por essa comissão.  

E eu quero já iniciar, lógico que faremos isso ao decorrer da nossa sessão, mas 

deixar já registrado aqui a nossa gratidão ao Dr. Drauzio pela forma carinhosa com que 

recebeu o nosso convite e não somente recebeu, mas se prontificou em estar aqui. 

Sabemos que o Dr. Drauzio tem uma agenda muitíssimo complicada, mas ele abriu um 

espaço para trazer para essa comissão algumas informações que eu tenho certeza que 

serão de grande proveito para o desenvolvimento dessa CPI. Eu gostaria de convidar o 

Dr. Drauzio para que tomasse assento aqui conosco. 
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Já de imediato passar a palavra para o Dr. Drauzio para que ele utilize o tempo 

que julgar necessário para as suas considerações e para as suas explanações. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Boa tarde, é um prazer estar aqui. Queria 

agradecer o convite, foi uma longa discussão para encontrar um horário que conciliasse 

as agendas de todos nós. Eu não sou especialista em drogas, eu tenho a experiência 

prática com elas. Eu vou relatar essa experiência qual é e depois fazer algumas 

observações no final. 

Meu primeiro contato com usuários em massa de drogas foi quando cheguei no 

Carandiru em 1989. Naquela época a moda era cocaína injetável e os usuários de 

cocaína injetável acabavam pegando o vírus da AIDS. Eu fiquei muito impressionado 

com essa disseminação do uso de cocaína injetável na periferia de São Paulo. Vamos 

lembrar que nós éramos muito ingênuos nos anos 80 a respeito das drogas, nós 

achávamos que cocaína era droga de gente rica, os ricos que usavam cocaína, pobre não 

tinha acesso. E havia uma epidemia de cocaína injetável nas periferias.  

Nós fizemos um trabalho logo de cara, aliás foi o trabalho que me levou ao 

Carandiru, que foi o estudo da prevalência do vírus do HIV na população carcerária. 

Nós testamos na época 1.492 presos que faziam parte do programa de visitas íntimas e 

encontramos 17,3% dos presos infectados pelo vírus HIV. E um número que era 

considerado muito alto mesmo para aquela época, para os anos 80. Nós começamos um 

programa de aulas para os presos, juntavam o pessoal em um grande cinema, eu 

mostrava uns vídeos e depois ia com microfone no meio deles, juntava 300, 400 de uma 

vez só. Depois ia com o microfone no meio deles e eles faziam perguntas. E as 

perguntas eram perguntas muito próprias, porque a AIDS para eles não eram uma teoria, 

eles estavam vivendo aquele problema. Os presos morrendo, chegava um homem forte 

na cadeia, meses depois morria caquético, aquela imagem da AIDS antiga. 

E nós começamos a bater forte nessa questão da droga injetável. Eu filmei uma 

rodada de, chamava de “baque na veia”, eram quatro homens, eu fiz a filmagem e tudo. 

Quando eu vi aquilo, falei: “esse pessoal que fica dizendo que se você der a seringa, que 

a seringa resolve o problema, não tem noção da realidade, eles falam isso sentados no 

escritório”. Quando você vê ali o que acontece, imagina, eles injetável, tiravam, cada 

um levava a sua seringa, mas eles dissolviam, pegavam a água no mesmo copo, depois 

lavava a seringa, enchiam a droga na mesma colher que preparavam, que dissolviam o 

pó. Uma coisa que, imagina, vírus em laboratório o frasco é fechado com rosca, com 
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todos os cuidados de assepsia. Ainda assim uma cultura às vezes contamina a outra, 

imagina um bando de moleques adoidados aí, se há qualquer possibilidade de evitar 

contaminação. 

E aí nós começamos a bater forte ali que tinha que parar de usar a droga injetável. 

Mas bater forte como? Dizer o quê? Dizer, olha, quem usa a droga injetável vai pegar o 

vírus da AIDS, se não é hoje é amanhã ou daqui a seis meses, vai pegar. E aí essas 

pessoas dizem o quê? Eles dizem: “o problema é meu se eu pegar”, falei: “não é bem 

assim não. Porque são esses que pegam o vírus que vão infectar a irmã de vocês, as tias, 

eventualmente a mãe de vocês na vila que vocês moram”. E nós pegávamos tão pesado 

nisso, eu insistia, lembro que fazia essas palestras e no final da palestra eu dizia assim: 

“por isso, olha, quem usa droga...”, eu sou contra o uso de droga, é lógico, sou médico, 

mas quem usa droga tem que fumar, tem que engolir, fazer qualquer coisa, mas não 

pode injetar na veia, porque se injetar na veia vai pegar o vírus da AIDS. Então essa era 

a mensagem final. 

Em 1992, um dia fazendo essa mesma fala nós passávamos várias vezes a cadeia, 

acabava de passar o último pavilhão, recomeçava tudo de novo. Aí quando eu terminei 

na hora que eu falei isso, “quem usa droga acha um outro jeito, fuma, faz outra coisa”. 

Quando eu falava fuma estava pensando na maconha, porque de fato é muito melhor 

você fumar maconha, ou menos mal fumar maconha do que injetar cocaína na veia. E aí 

quando eu terminei de falar isso foi uma salva de palmas, mas uma salva de palmas que 

não acabava, era mesmo o fim da palestra. E eu achei, gostei dessa história, deixava 

sempre essa fala para o final. E quando eu falava era a salva de palmas. Em 1992. Essa 

salva de palmas era porque estava entrando o crack no Carandiru.  

E o crack entrou, se espalhou em uma violência absurda. Primeiro, a cocaína na 

veia você tem que ter seringa, injetar na veia, corria o risco de AIDS, o craque não, é só 

fumar, precisa ter um cachimbo, esse cachimbo pode ser improvisado. Além do que o 

crack usa uma pasta de cocaína em uma preparação de má qualidade, portanto muito 

mais barata, muito mais acessível ao gosto popular. E o crack se espalhou de uma forma 

vertiginosa dentro da cadeia. Por que qual a característica fundamental do crack?  

A cocaína é uma droga interessante, cheia de mitos. Primeiro, cocaína dá 

dependência, é lógico, mas não é uma droga difícil de largar. A cocaína você tira o 

menino da presença da droga e ele para sem grande sacrifício. Se você mantém ele 

vendo a droga, ele não consegue, porque ele entra em uma espécie de síndrome do 

pânico, o coração dispara, as mãos ficam geladas, têm alterações digestivas, vomitam, 
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às vezes tem diarreia. E não basta ver a droga, se eles entram em contato como local que 

a droga era usada, acontece exatamente a mesma síndrome do pânico como se ele 

estivesse vendo a droga no total.  

O efeito da cocaína depende da via de administração. Se eu cheiro cocaína a droga 

gruda nas mucosas nasais e nas mucosas dos seios da face e ela vai sendo absorvida e a 

ação vai depender da superfície de contato e da velocidade de absorção através da 

mucosa. Então ela dá um efeito que é um efeito que vai se acentuando, atinge um pico e 

cai. Esse efeito de prazer é sempre pela liberação de dopamina nos neurônios de certas 

áreas cerebrais. Muito bem.  

A medida em que o usuário vai repetindo o uso ele vai desenvolvendo tolerância. 

Toda a droga psicoativa é assim. Quando eu digo psicoativa vai nicotina, álcool. O 

Rivotril que tanta gente toma, todas as drogas que agem no psiquismo agem dessa 

maneira, elas vão provocando intolerância, quer dizer, você vai precisando aumentar 

cada vez mais a dose para obter um efeito cada vez menos intenso. E é isso que explica 

as overdoses e as mortes por overdose, você vai aumentando, aumentando, aumentando, 

uma hora a dose é fatal.  

Quando você fuma o crack ou quando injeta na veia, a ação é muito mais rápida. 

Injetou na veia ela corre pela circulação venosa, cai no coração e do coração vai para ao 

pulmão, do pulmão volta para o coração, o sangue oxigenado e aí vem para o cérebro, 

atinge o cérebro que se espalha pelo corpo todo. O efeito é rápido, por isso tem o nome 

de baque, o efeito é instantâneo e passa de pressa. Uma toda dessas de cocaína injetável 

injeta o primeiro, o segundo, o terceiro, esse aqui já está outra vez preparando a veia 

para receber porque o efeito é muito rápido. E quando ele cai dá uma depressão horrível 

porque você esgotou, ele produziu uma grande quantidade de dopamina, que é o 

neurotransmissor que dá a sensação de prazer. E ocorrida essa ação você fica pobre de... 

E nada na vida tem graça. E aí toma outra dose, e é compulsiva. 

O crack tem uma ação mais rápida do que quando injetada na veia, porque quando 

injeta na veia ele tem que vir pela circulação venosa para o coração, vai oxigenar no 

pulmão, volta para o coração e aí é distribuída pelo organismo. No crack já cai no 

pulmão direto. Droga fumada é sempre muito mais viciante, muito mais aditiva do que a 

droga usada por qualquer outra via. Haja vista o que acontece com o cigarro que é uma 

droga que é um impacto rápido, em seis a dez segundo ela atinge o cérebro, isso dá um 

impacto, quer dizer, a recompensa é muito rápida. E toda a vez que você tem uma 

recompensa rápida você tem um poder viciante, um poder de causar compulsão. Por que 
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não tem ninguém viciado em loteria federal? Porque você compra o bilhete na quinta-

feira, vai correr no sábado, muitas horas. Mesmo quando você ganha, entre a aposta e a 

recompensa é um tempo enorme. Agora por que tem tanta gente viciada em caça 

níquel? Porque esse é rápido, apertou, desceu a alavanca, você já está sendo 

recompensado. 

E o crack tem essa característica, é a droga que mais vicia por quê? Porque ele dá 

um impacto. A que mais vicia não, cigarro é a que mais vicia de todas, o maior poder de 

adição é do cigarro, mas ela provoca esse uso compulsivo porque o impacto é muito 

rápido, muito cheio de prazer. No início... Eu uma vez, tanta gente fumando crack na 

detenção, eu falei: ”vou fumar um dia para saber o que é isso, o que acontece. Que 

prazer é esse que essas pessoas sentem”. E me desanimei por causa de um rapaz que 

trabalhava comigo na enfermaria, era preso também e trabalhava comigo na enfermaria. 

Ele falou: “não faça isso doutor, porque o coração dispara de um jeito. O senhor já tem 

50 anos”, que era o que eu tinha na época, “seu coração não vai aguentar”, eu fiquei 

com medo e não experimentei. Mas diz que é um prazer absurdo, uma coisa muito 

grande. E aí começa, vira uma compulsão que fica irresistível.  

Chegou uma época lá na detenção que quando eu pegava um preso e dizia: “você 

fuma crack?”, “não”. Eu partia do princípio que ele estava mentindo porque eu tinha a 

impressão que todos fumavam. Só para ter uma ideia, tinha um setor de detenção que 

era o amarelo onde ficam aqueles, era o seguro da casa onde ficavam aqueles marcados 

para morrer. O amarelo chegou a ter 600 presos. A detenção tinha perto de sete mil, 

praticamente 10% da casa estava lá porque contraiam dívidas que não conseguiam pagar 

e eram obrigados a ir para o seguro. Eu nessa época, e a detenção foi chegando no final, 

eu disse: “o crack nunca vai acabar no sistema penitenciário, não vai acabar de jeito 

nenhum, impossível. A casa de detenção foi implodida, eu fui atender na penitenciária 

do estado e havia crack na penitenciária do estado também.  

Depois de dois anos que eu estava lá, dois ou três anos, a penitenciária masculina 

que ficava atrás do Carandiru, essa com prédio tombado pelo patrimônio histórico que a 

arquitetura era do Ramos de Azevedo, foi transformada em presídio feminino. E aí eu 

comecei a atender no presídio feminino em 2006, portanto atendo lá há dez anos, agora 

este ano. E eu tinha ficado, depois que a penitenciária fechou, fiquei uns seis meses 

atendendo um CDP na Vila Independência ali no caminho de São Bernardo, fiquei seis 

meses sem atender ninguém, foi o único período que eu fiquei fora do sistema prisional 

desde 89 e fui atender na penitenciária feminina. Quando cheguei na feminina não tinha 
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crack lá, não tinha crack de jeito nenhum. Não tinha crack por quê? Porque o sistema 

prisional todo passou a ser comandado por uma facção que todos conhecem aqui e essa 

facção chegou à conclusão de que o crack desorganizava o sistema e interferia com os 

interesses comerciais da facção. E com isso eles proibiram a entrada de crack no 

sistema.  

Uma coisa que eu aprendi nesses anos todos é que lei de bandido funciona. Lei de 

bandido não é igual as nossas. As nossas as pessoas burlam a lei, aí entram os 

advogados, as coisas vão, você tem que dar direito de resposta, direito da pessoa esgotar 

todos os recursos e esses processos caminham por... Lei de bandido a execução é 

imediata. 

 

O SR. - É a lei do cão. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - É a lei do cão. Você é condenado hoje, você 

paga pelo crime hoje amanhã, amanhã. E tem outra coisa, não prescreve, se você fugir, 

desaparecer, o dia que te acharem 20 anos depois, você é responsável, você vai pagar a 

pena a qual você foi condenado. Então eles fizeram uma lei muito simples, se você for 

pego fumando crack na cadeia você apanha. E não é tapinha não, apanha mesmo de 

ficar descadeirado. Agora, traficou morre. Acabou o crack, não existe mais. 

O que eu vejo hoje? Pega essas meninas que ficam na rua, na “cracolândia”, 

chegaram nesse limite da “cracolândia”. Essas meninas não podem ser internadas contra 

a própria vontade porque tem um bando de gente que se revolta contra isso, diz que é 

um desrespeito a vontade do cidadão, como se aquelas pessoas que tivessem na rua 

estivessem no exercício da cidadania. Então eles criam... Toda a vez que eu defendo 

internação compulsória é uma guerra, me xingam de tudo quanto é nome, diz que eu sou 

fascista, que eu sou vendido para a polícia, que eu tenho ligações com a polícia militar, 

porque você não pode fazer isso, você não pode internar. Aí essa menina rouba um 

celular, na hora que ela rouba o celular vai lá a polícia, prende, manda para a delegacia e 

aí via parar na penitenciária. Quer dizer, penitenciária não é o lugar ideal para recuperar 

pessoas. 

Mas, vou lhes dizer, quem mais recupera crackeiro no estado de São Paulo hoje 

são as prisões, são as cadeias. A penitenciária feminina da capital, certeza que é a que 

mais recupera mulheres usuárias de crack. Elas chegam na cadeia e dorme dois dias, três 

dias às vezes, porque elas vêm na rua emendadas, cochila 30 minutos, fuma, cochila, 
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fuma, aí precisa acordar para elas se alimentaram. Acabou de almoçar, dorme. Acabou 

de jantar, dorme outra vez. Depois de dois ou três dias elas saem, não tem crack, muitas 

não se interessam pela cocaína, não usam cocaína porque não acham graça no barato 

que a cocaína aspirada dá, para elas o interesse é esse baque do crack mesmo e 

esquecem que o crack existe.  

Eu tenho ouvido nesses últimos dez anos uma frase que eu nunca imaginei que um 

dia fosse ouvir dentro de uma cadeia, dos presos dizerem: “graças a Deus que eu vim 

presa. Graças a Deus, que eu ia morrer na rua. Ainda bem que eu vim para cá, aqui não 

tem crack, aqui eu fico bem”. O problema todo é quando elas saem da cadeira. Porque 

muitas delas, talvez a maioria, rompeu com a família há muito tempo já, porque a 

família também se cansou de tantas tentativas de reocupação, de internações, não sei o 

que, se afastaram dos familiares. Às vezes a família mora longe, mora no interior, em 

outras cidades, cidades do nordeste e elas vêm para cá porque cansaram de dar 

problema para a família e também querem se afastar para não criar mais problema 

ainda. São sozinhas. E quando elas são sozinhas, quando saem da cadeia vão para onde? 

O estado simplesmente nessa hora abre mão, vai lá, solta, está na rua. Vão para onde? 

Para qual lugar? Onde é que vão passar a primeira noite? Elas vão para o lugar de onde 

elas conhecem as pessoas. E onde é esse lugar? É a “cracolândia”. E lá na hora que elas 

veem o crack, começa tudo de novo porque aí é irresistível, absolutamente irresistível.  

Aos domingos de manhã eu gosto de correr pelo centro de São Paulo e eu, 

invariavelmente passo na “cracolândia”, não é que eu passo perto, eu passo no meio 

deles. E quando alguém me reconhece ou porque já esteve preso ou me reconhece da 

televisão eu paro e fico conversando. As histórias são todas iguais, o crack... Você entra 

no crack sempre com a impressão que você está entrando, mas sai a hora que quiser. De 

fato, muitos conseguem sair, muitos usam algumas vezes e depois se afastam, mas 

existe uma porcentagem grande que não consegue mais parar. Não consegue mais parar 

e não é que não consegue parar por falta de vontade, existe uma genética toda envolvida 

na droga. Por que alguns fumam e outros não fumam nunca? Por que os meninos que 

começam a fumar fumam meia dúzia de cigarros e ficam viciados - como eu fiquei 19 

anos - e outros não? Outros fumam algumas vezes e não acontece nada. Por que alguns 

meninos fumam maconha esporadicamente, um dia, daí fumam de novo a seis meses, e 

outros começam a fumar todos os dias? São diferenças biológicas, a suscetibilidade às 

drogas é condicionada geneticamente. E por fatores ambientais, é lógico. Você pega...  
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Eu acho que nós formamos essas “cracolândias”, basicamente as custas de quem? 

As “cracolândias” são formadas, elas não são o mal, o mal é o que vem antes daquilo 

tudo. Essa criançada que nasce na periferia das cidades. Olha, eu gravo nas periferias, 

nas cidades brasileiras de um modo em geral, periferia de cidade grande brasileira você 

entra nas casas, não tem homem nas casas, é só mulher. É mulher de uns 40, 50 anos, as 

filhas e os netos em casa. Ela tem uma aposentadoria e ela sustenta filhos e netos. Os 

pais das crianças ano estão nem aí. Nós temos um problema seríssimo com a natalidade 

brasileira que eu acho que é o problema mais grave do país, sinceramente, e olha que 

nós estamos bem de problemas, mas esse eu acho o mais grave e todos. Por quê? Porque 

essas meninas começam a ter filho com 13, 14 anos. 

Eu atendi três semanas atrás uma menina na penitenciária, ela falou: “estou tão 

feliz doutor, porque nasceu meu neto”, “não diga, que idade você tem?”, “28 anos, estou 

ficando velha”. Com 28 anos é avó. Eu tenho uma menina lá que tem 25 anos, uma 

menina de quem eu gosto bastante até, ela teve o primeiro filho com 11 anos de idade, o 

pai tinha 12, o pai da criança. Agora você imagina, você tem o primeiro filho, aí nós 

vemos, ficamos chocados, 13 anos um filho, mas esse é o primeiro, depois vem outro 

com 15, outro com 17. Eu tenho meninas lá que tem dez filhos, sete filhos, cinco filhos, 

é normal. Quando eu pego uma menina de 25 anos de idade que não tem filhos, tem 

duas alternativas, ou ela é infértil ou é gay. Porque se ela for fértil e heterossexual ela 

tem filhos, no mínimo dois ou três.  

Agora como ela vai sustentar essas crianças? Qual é a alternativa que elas têm 

para sustentar essas crianças? Diz: “pode trabalhar de doméstica”, pode? Mora a duas 

horas e meia dos lugares em que as domésticas são contratadas. Com quem ela larga as 

crianças? Por outro lado, tem uma biqueira a 100 metros da casa dela. E por que não vai 

vender? Por que não vai vender droga? Que aí você consegue sustentar os filhos com 

dignidade. Qual é a saída? Quantas das mulheres aqui presentes vivendo esse tipo de 

situação com três, quatro filhos para criar sem nenhuma alternativa, sairiam para vender 

droga? Aí depois começam a ganhar dinheiro na droga aí lógica, vai querer usar um 

jeans mais bonito, um tênis de marca e aí você vai criando o consumo em cima de uma 

condição de vida mais fácil. 

Essas crianças ficam soltas nessas situações. Vou dar um exemplo para vocês do 

que acontece com uma frequência revoltante aqui no estado de São Paulo. Já escrevi na 

minha coluna da “Folha”, eu acho uma coisa tão criminosa que a justiça faz. Tem 

meninas que você pega na... Coronel Telhada conhece essa história, quando você 
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pergunta para um bandido qualquer: “por que você está preso?”, ele te fala o artigo do 

código penal, “33, 157, 155”, eles não dizem que é roubo, tráfico de droga, eles usam 

um número, parece que alivia um pouco as coisas. Aí essa menina, essas meninas, 

algumas delas vem lá, você diz: “por que você está aqui?”, elas falam: “33, portaria”. 33 

é artigo do tráfico de drogas. E portaria são as meninas que colocam droga na vagina e 

levam para dentro da cadeia. Levam, às vezes, por dinheiro, muitas levam por dinheiro, 

são chamadas de pontes, as que fazem essas pontes ganham e levam a droga, saem de lá 

com dinheiro e tudo bem.  

Mas você tem mulheres, meninas em geral, que estão levando droga para o pai 

que está preso, porque o pai disse que via morrer se não pagar a dívida. Ou para o 

marido, ou para o namorado. Mulheres que estão lá por serem apaixonadas. A mulher 

quando se apaixona é capaz de qualquer baixaria. Aí leva droga. As moças que ficam 

tomando conta, as guardas que tomam conta, todas as mulheres têm que tirar a calcinha 

para poderem serem examinadas, e agachar. Quando elas desconfiam, porque tem 

experiências, às vezes de olhar na fila ela sabe pelo nervosismo quem é aquela que deve 

estar trazendo drogas. Bom, dá o flagrante ali. Hoje essas mulheres estão com bebê no 

colo. Agora a funcionário dá o flagrante, ela não pode dizer: “joga no lixo”, ela não vai 

compactuar, ela não é treinada para isso. Aí essas meninas saem de lá e vão para a 

delegacia. O delegado lavra o flagrante, apareceu com droga, vai fazer o quê? Lavra o 

flagrante. Lavra o flagrante, ela fica presa na delegacia, a criança vem alguém da 

família buscar, se não tem ninguém vem o conselho tutelar buscar a criança. Se ela 

deixou em casa dois, três ou quatro filhos eles ficam lá, alguém vai ter que cuidar 

daquelas crianças, ou o mais velho ou a mais velha cuida dos irmãos e ela sai de lá e vai 

para a penitenciária do estado, fica esperando o julgamento. Os juízes dão quatro anos 

de cadeia para essas moças, quatro anos de cadeia.  

Quem é que ganha alguma coisa com isso? Ela não ganhar, perde, as crianças 

perdem muito porque perdem a mãe. A sociedade ganha o quê? Qual é o impacto no 

tráfico de drogas, a quantidade que cabe na vagina de uma mulher? Quem é que ganha o 

quê? O estado gasta para manter essas mulheres lá durante esse tempo. E o que acontece 

com o vagabundo que está preso e que convenceu aquela mulher a levar droga para ele? 

Nada, ele vai arranjar outra que vai fazer a mesma coisa. Isso tem que ser resolvido com 

a pena administrativa: “esse aqui tudo bem, era para você que vinha a droga?”, nunca 

mais na vida você vai receber visita na cadeia, ou não vai receber por cinco anos, por 

três, enfim. Ela, você não vai entrar mais em cadeia nenhuma ou tem dois anos sem... 
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Isso para ser resolvido de uma forma muito simples. E nós vivemos esse tipo de 

situação.  

Essas “cracolândias” se formam com gente que não tem acesso a absolutamente 

nada. Nome mio tem um ou outro da classe média, mas esses são em número 

inexpressivo, a massa das “cracolândias”, vem de gente pobre. E qual seria a única 

forma de resolver esse problema? Não existe uma forma só. Essa é a consequência de 

um problema social terrível que nós vivemos. Agora nós temos que ter medidas 

práticas, ver o que funciona, o que dá certo. Porque você diz: “não, tem que pegar 

aqueles que estão na sarjeta mesmo e tem que ter internação compulsória”. Aí você diz: 

“não pode, isso vai contra a liberdade”. É uma discussão teórica é muito bonita, mas 

agora na prática funciona isso? Aquele que está na sarjeta que fuma, cochila, fuma 

quando tem dinheiro, fuma quando não tem, sai para roubar ou as meninas saem para se 

vender.  

E não adianta nessa hora você sentar e falar: “olha meu filho, está pensando o 

quê? Qual é a sua liberdade, você tem a sua liberdade individual”, o que você decidiria 

nessa situação. Essa é uma situação de doença grave. Você pega uma pessoa desmaiada 

na rua, você leva para o hospital, você não fica perguntando para ela: “olha, você 

desejaria ir para o hospital, prefere ir para a sua casa”, você leva para o hospital. Por que 

não fazer exatamente isso? O problema é que não pode ficar nisso, não pode ficar na 

internação compulsória só. Eu acho que o estado tinha que ter centros de recuperação, 

você leva para lá e deixa um tempo, depois não pode soltar na rua, depois tem que ter 

um acompanhamento, porque se quem passou seis meses no lugar desses e muitos estão 

dispostos a largar, a parar com a droga, porque ninguém tem prazeres, não estão lá 

porque gostam, estão porque não conseguem sair, essa que é a realidade. E aí nós temos 

que criar uma estrutura ambulatorial para acompanhar essas pessoas, um serviço social, 

psicólogos, achar esquemas em que essas crianças passem a fazer esporte, a participar 

de grupos, a sair daquele ambiente que elas estavam e daqueles grupos em que elas se 

encontravam para outros grupos que tenham atividades mais sadias.  

Muitos dizem, assim: “não adianta porque eles param e vão voltar. Deixa ele seis 

meses lá, quando ele sai ele vai voltar para a rua fumar crack”. É verdade, muitos vão 

voltar mesmo, mas passaram seis meses, nesses seis meses eles ganharam dez quilos, se 

alimentaram, estão em uma situação clínica melhor, uma situação física melhor do que 

estavam. E ficaram seis meses sem usar drogas. Qual é a característica fundamental da 

dependência química? É uma doença crônica redicivante, da recaída. Então você recai. 
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Não é porque você teve uma recaída que quer dizer que não funcionou, o fumante que 

fica um ano sem fumar e volta a fumar, você não vai dizer que ele não ganhou nada com 

isso, ele ganhou, ele ficou um ano sem fumar. O crackeiro que passou seis meses sem 

fumar crack ganhou seis meses, ganhou dez quilos, saiu daquela situação em que ele se 

encontrava.  

Tem um trabalho feito pelo grupo da escola paulista do Laranjeira, mostrando que 

eles estudaram um grupo de crackeiros, em cinco anos a mortalidade do grupo foi 50%. 

Metade morreu de violência ou de complicações. Você vê esses tipos que você para ali 

para o lado da Duque de Caxias, para o carro ali, vem alguém com rodinho, vê um 

menino daquele, você olha, ele é pele e osso. Um menino daquele pega uma pneumonia 

você acha que ele vai escapar dessa pneumonia? Eles morrem. Para terminar eu acho o 

seguinte, é um problema enorme esse, de altíssima complexidade. Não existe uma 

medida isolada para resolvê-lo.  

Aquela frase famosa que diz: “todo o problema complexo admite uma solução 

bem simples”, e sempre errada. Não é com uma medida única que a gente resolve um 

problema desse, não vai ser a polícia que vai ser capaz de resolver. A sociedade tem 

essa mania de dizer: “mas se a polícia acabasse completamente com a droga, se não 

tivesse tráfico não teria...”. Olha o que acontece no mundo inteiro.  

Eu visitei uma cadeia em Nova York, Rikers Island, anos e anos atrás, 20, 30 anos 

atrás, me levaram para visitar a cadeia. Eu, (ininteligível) velho, naquela época não era 

tão velho, mas eu sei quando você leva alguém para visitar cadeia para que lugar eles te 

levam, lógico que é para o lugar mais bonito da cadeia. Rikers Island é uma cadeia 

enorme, são vários prédios, na ilha de Manhattan. E aí passo em um banheiro e um 

cheiro de maconha. Falei: “você está me levando para me visitar o lugar mais bonito da 

cadeia? Está o povo fumando maconha no banheiro”, não há possibilidade de acabar 

com a droga dessa maneira. Não há possibilidade, não é a repressão policial que vai 

conseguir. A repressão policial consegue segurar um pouco, mas não é a repressão que 

vai conseguir impedir que a droga se dissemine. Se droga entra na cadeia, imagina na 

rua. Se consegue entrar na cadeia, que pelo menos tem uma repressão ali, tem alguém 

que revista as pessoas e tudo, pode ser mancomunada, enfim, mas não são todos, existe 

uma repressão. Tem que passar pelo portão ali a droga, não tem outro jeito. Imagina 

você ir em liberdade o que acontece. Essa é uma discussão complexa, profunda. 

Nós temos um crime hoje que vive às custas da droga e vive com uma quantidade 

enorme de drogas. E para aumentar o poder o que eles fazem? Promovem grandes 
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assaltos para depois pegar esse dinheiro desses grandes assaltos e fazer o quê? Comprar 

mais droga para comercializar. Essa é a realidade que nós vivemos. Tem um crime 

organizado, muito bem organizado que hoje tem o domínio completo das cadeias em 

São Paulo e diversas cadeias por outros pontos do país e temos essa juventude, essa 

meninada que se vicia no crack. Quando eu vi que na cadeia tinha acabado o crack, eu 

tive esperança que o crack ia acabar na rua também. Porque com a droga, com a cocaína 

injetável aconteceu isso, começou acabando no Carandiru e depois a droga foi 

desaparecendo, a moda de injetar na veia foi desaparecendo na periferia. Hoje pode 

existir um ou outro, mas não tem nenhuma expressão. Agora eu achei que isso ia 

acontecer com o crack. Aí uma menina traficante lá me disse: “doutor, esquece, na rua 

se o senhor quiser ganhar dinheiro tem que vender crack”. Então você tem de um lado 

uma população que paga o que for pela droga, que é dependente dela. E de outro lado 

gente que tem muito lucro, exatamente com essa droga. Quebrar essa cadeia precisa 

empenho e no empenho tem que envolver a sociedade toda, não é a polícia sozinha, não 

é o governo que vai resolver esse problema. Muito obrigado. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Pela ordem nobre deputado 

Coronel Telhada. 

 

O SR. CORONEL TELHADA - PSDB - Muito obrigado. Queria em primeiro 

lugar cumprimentar o Dr. Drauzio, parabenizá-lo pela pessoa que ele é, para nós aqui 

brasileiros a referência que o senhor é, Dr. Drauzio, pela sua carreira, pelo seu trabalho. 

O senhor tem a certeza que a sua presença aqui abrilhanta muito essa CPI.  

No meu caso, especificamente, o senhor tem a certeza que é muito bem recebido 

porque nós somos policiais militares, no nosso caso, quando nós chegamos nessa casa e 

expomos a realidade das ruas. Na esmagadora maioria das vezes nós somos mal 

compreendido, como o senhor falou, somos tidos como fascistas, como violentos. 

Porque eu até não recrimino os deputados em sua grande maioria porque não conhece 

essa realidade, eles conhecem uma realidade que a imprensa mostra, eles conhecem uma 

realidade que as vezes a pessoa envolvida no crime apresenta a realidade dele, a verdade 

dele, mas não apresenta, não conhece essa realidade nua e crua que o senhor viveu e 
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vive há tantos anos e que nós vivemos, sempre vivemos na rua, esse problema terrível 

que são as drogas. 

Eu comandei por dois anos o 7º Batalhão ali no centro de São Paulo, justamente 

comandava, fazia a área da “cracolândia”. Então eu passei dois anos, quase dois anos de 

madrugadas dentro da “cracolândia”, atuando, combatendo e sempre enxugando gelo. E 

eu lembro que uma das primeiras ações que nós tivemos que a imprensa veio batendo 

duro no meu comando, exigindo uma ação a polícia. E quando eu disse, acho que fui um 

dos primeiros a dizer que a “cracolândia” não era um problema da polícia. Houve uma 

revolta muita gente me xingou, o próprio comando queria me prender na época dizendo 

que eu não devia ter dito aquilo, firmei a posição e depois o próprio comando adotou 

essa postura. E hoje a grande realidade, a diferença, a diferença de 20, 25 anos atrás, é 

que a “cracolândia” ela é vista hoje como um problema de saúde pública, um problema 

social e deixou de ser um problema de polícia.  

E lá nós vimos meninas de dez anos que é uma realidade diferente da cadeia, o Sr. 

sabe disso que o Senhor. passa lá diariamente, nós temos lá crianças se prostituindo, 

fazendo sexo oral por cinco reais para comprar uma pedra. Até mulheres de 70 anos 

fazem a mesma coisa. E quando a mulher chega ela é bonita, ainda é agradável, ela faz 

os seus programas sexuais e a hora que ela definha ela via para o roubo, ela vai para a 

força física, ela vai, enfim, para coisas inacreditáveis.  

E o Senhor. já respondeu aqui quanto a internação compulsória que eu também 

sou favorável a isso. E normalmente quando nós apresentamos esse tipo de postura, 

principalmente o pessoal da área médica é contra, porque eles falam e eu até a parte 

técnica. Mas nós que lidamos com o resultado, não com a origem, nós que estamos na 

rua, nós entendemos que não há outra possibilidade que não seja um tratamento 

compulsório nessas pessoas. É lógico que tem um, dois ou três que querem até largar 

essa vida, mas a maioria esmagadora quando está na noia, quando está na situação da 

droga ele não pensa assim. 

Eu até propunha aqui, nós tínhamos o Juquiri que está abandona há tantos anos, 

que foi um manicômio judiciário, hoje uma pequena célula é usada só e praticamente é 

Ramos de Azevedo também e praticamente está totalmente abandonado, que fosse 

usado nesse sentido de talvez um programa de internação compulsória, depois com 

acompanhamento, com uma ressocialização. Nós sabemos que pode aparecer utópico, 

mas eu não vejo outra saída. E queria saber da postura do Senhor. se realmente talvez 

fosse essa saída, pelo entendimento do Senhor, em uma internação compulsória, 
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acompanhamento médico e ressocialização afastando essa pessoa desse contato direto 

com essa terrível droga. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Coronel Telhada, obrigado pelas palavras 

elogiosas. Eu não sei se o prédio do Juquiri fosse o ideal, isso teria que ser uma coisa 

bem estudada. Mas eu acho que não é a solução, mas é um caminho, é um caminho. Eu 

acho que aonde falham esses projetos... Eu quando vi o projeto da prefeitura fiquei com 

bastante esperança de que tivéssemos um jeito de começar esse apoio aos usuários, um 

trabalho, uma moradia, etecetera. Mas quando eu vi que essa moradia ia ser na 

“cracolândia”, está fadado ao fracasso. E realmente conversei com vários lá e ao 

domingo: “doutor, nós saíamos aqui, o Cratod fica fechado, nós saímos aqui, desce e dá 

nesse meio, caímos aqui nesse meio, como é possível aguentar? Tem que sair e ficar 

andando pela rua? Sair daqui correndo de perto”. Porque o problema é esse, não pode 

deixar no meio. 

E quanto a internação compulsória, Coronel, eu queria dizer para o Sr. o seguinte, 

eu já recebi muitas críticas e se essa conversa nossa for para a internet com certeza vou 

receber outros xingamentos e tudo, sempre de pessoas que estão fora desse mundo. 

Porque quando eu pergunto para as usuárias de crack que chegam na cadeia, todas são a 

favor, nunca vi uma que me dissesse que não é a favor da internação compulsória. Só 

que na hora de tomar decisão não se leva em consideração a opinião das pessoas que 

estão ali jogadas no chão, o que vale é a opinião dos outros que estão ali sentados 

confortavelmente atrás de mesas de escritórios. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Eu gostaria de registrar 

também a presença da nobre deputada Beth Sahão, a representação feminina aqui na 

nossa CPI e as mulheres estão muito bem representada. Obrigado, Beth. Dando 

continuidade à nossa lista de inscritos, o nobre deputado Jooji Hato com a palavra. 

 

O SR. JOOJI HATO - PMDB - Só para que o nosso convidado nos veja. Eu 

quero desejar boas-vindas ao nosso querido professor, Dr. Drauzio Varella que mata a 

minha saudade, foi meu professor e a poucos instantes disse a ele, um mal aluno 

conseguiu ser médico porque teve um grande professor, que é o nosso professor 

Drauzio. Maior autoridade em termos de tóxicos, em termos de crack, cocaína e outras 

drogas ilícitas. 
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Eu queria, professor Drauzio, fazer duas perguntas, a primeira é quando eu visitei 

como um dos coordenadores da Frente Parlamentar de Crack e Outras Drogas desta 

Casa A Fazenda Esperança em Guaratinguetá. Lá eu conheci o Frei Ranz e essa fazenda 

é modelo em vários países e aqui também, em vários estados. E eu vi lá uma interação 

de jovens homens, sexo masculino, sexo feminino separado e que fazem Laborterapia 

então lá tem locais para eles trabalharem, tem até injetoras de plástico para fazer os 

mourões, que lá é região de fazendas. Eles fazem detergentes, solventes, para que a 

família possa participar, vender isso e fazer contribuição para a Fazenda Esperança. Eles 

produzem a sua alimentação através do hortifrúti. Casas de boas condições, casas 

maravilhosas, eu diria que quase cinco estrelas com cinco pacientes, seis pacientes que 

eles revezam fazendo a limpeza, outros vão para o trabalho, revezam e vão para as 

máquinas, vão para outros locais e fazem esse trabalho. E parece-me, segundo 

informações colhidas, um resultado altamente positivo, que eu sempre disse que o 

governo podia fazer sempre um convênio para que pudéssemos cada vez mais internar 

ou ter mais Fazenda Esperança como tem outros lugares por aqui, por exemplo em 

Campinas, e que pudéssemos tratar os nossos pacientes e usuários.  

Então eu gostaria, se talvez esse seja o modelo. Inclusive lá tem a parte esportiva, 

tem até piscina, uma piscina que eles praticam esporte, campo de futebol, quer dizer, 

algo que eu vi assim e fiquei com o pensamento muito positivo em relação ao 

tratamento para que possamos solucionar essa epidemia que assola o território nacional. 

Como um dos coordenadores da frente parlamentar nós estivemos e fizemos uma 

pesquisa, todas as cidades têm usuários de crack, cocaína e outras drogas. Todas as 

cidades do estado de São Paulo. 

Outra pergunta, caríssimo professor, qual o orçamento... Eu acredito que é a parte 

econômica que prevalece muito na solução desse problema. Deve ser um orçamento que 

eu não conheço, quando falaram para mim eu achei um valor muito enorme, não sei se 

V. S.ª. a sabe do orçamento que gera, circula, qual o lucro desses traficantes, a despesa 

que dá ao governo. Se o senhor tiver esses dados para nós seria extremamente 

importante na comissão de segurança desta Casa. Porque nós percebemos, se nós não 

fizermos a prevenção, certamente, como o senhor disse a pouco instante, se não houver 

a participação do governo, da polícia, da sociedade, nós não teremos solução. Muito 

obrigado. 
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O SR. DRAUZIO VARELLA - Eu acho que a Fazenda Esperança eu não 

conheço, pessoalmente. Já vi algumas fotografias e relatos sobre o trabalho 

desenvolvido lá. É um dos modelos, esse você tirar do ambiente sem a presença da 

droga e achar um jeito de entreter essas pessoas no aprendizado para depois quando sair 

de lá... Mas quando sair de lá tem que ter um caminho para seguir. Porque se sai e volta 

para a rua, nós voltamos a mesma situação anterior.  

Em relação ao orçamento eu não sei, não sei quanto custaria para o estado fazer 

tudo isso, mas é uma questão que não tem solução, ou a gente enfrenta ou ela passa por 

uma prevenção muito importante que é de pegar essas crianças da periferia e oferecer 

outros caminhos para eles, isso envolve práticas desportivas, trabalho para aqueles que 

vão chegando na adolescência, ter um caminho, um salário que os estimule a trabalhar e 

que os afaste das drogas. Sempre haverá usuários de drogas, isso é desde a antiguidade, 

nós temos, sempre haverá. O que assusta nesse momento é o número que é muito alto e 

não para de crescer, não para de se espalhar pelo país inteiro.  

Eu queria só chamar atenção para um detalhe que eu também já escrevi na minha 

coluna e não acontece nunca nada, que é o problema dessas meninas que se prostituem 

para conseguir dinheiro para droga. Existem dois tipos de meninas nessa situação. Você 

tem umas que se prostituem e tem orgulho de dizer: “olha o mal que eu fiz foi para o 

meu corpo, eu nunca tomei nada de ninguém”, porque é um critério moral, eles não 

roubam de jeito nenhum, elas se prostituem, mas não roubam. E você encontra outras 

que dizem: “olha, eu sempre roubei, nunca vendi meu corpo para ninguém”, e é uma 

postura moral, da mesma maneira, é interessante isso. Agora o que acontece com elas? 

Elas engravidam. E quando elas engravidam elas continuam na rua e continuam 

fumando crack, grávidas e o que elas dizem é que não conseguem parar. Pela mesma 

razão que não conseguiam parar antes, não conseguem parar depois da gravidez. Eu tive 

lá uma menina que deu a luz na rua, ela achando que estava com dor de barriga, ela não 

percebeu que estava entrando em trabalho de parto. Elas dão a luz ou então elas vão à 

maternidade, todas elas vão para a Leonor Mendes de Barros, aquela maternidade ali na 

zona leste, elas vão para lá. As enfermeiras olham a criança no berçário e reconhecem 

imediatamente as que tem a síndrome de abstinência do crack, porque são crianças e 

que tem uma característica especial, elas choram, você dá de mama e elas continuam 

chorando e berrando o tempo inteiro. Criança, normalmente, quando você amamenta, 

criança se acalma por um tempo e essas e outras... Elas reconhecem assim, bate o olho e 

elas sabem. 
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Aí chama a assistente social. A assistente social, a maternidade é proibida de 

entregar crianças para mães que moram na rua, não pode entregar, aí chamam o 

conselheiro tutelar, aí vem o conselho tutelar. O conselho tentar encontrar um familiar 

que se responsabilize pela criança. Quando consegue uma mãe, uma tia, avó, menos 

mal, quando não consegue essas crianças vão para os abrigos. Essa mulher vai para a 

rua, ela perde o contato com a criança. Ou ela vai presa e nunca mais vai ver esse filho, 

essa criança vai ser adotada por outros pais, uma tragédia. A pessoa diz assim: “bom, 

mas ela não está nem aí”, não é verdade, a mulher quando tem um filho ela está ligada a 

esse filho, o homem esquece, mas a mulher não esquece, ela está ligada definitivamente 

a essa criança. Eu vejo o drama que elas passam, dizer: “meu filho, nunca mais vou ver, 

não sei onde está, o que aconteceu com ele”, uma tragédia. 

Custa você chegar lá, montar uma barraquinha e colocar o pessoal para dar uma 

injeção de depo-provera que dá três meses, tem aqueles implantes que dão anos, colocar 

um diu nessas meninas, fazer uma prevenção. Não adianta dar pílula anticoncepcional 

porque elas vão se atrapalhar, mas fazer uma prevenção. Não é que você está lá para... 

Elas não engravidam para experimentar os mistérios da maternidades, elas engravidam 

por acidente de trabalho, elas engravidam porque o crack compromete o juízo e a 

escolha. E, no entanto, a sociedade assiste essa situação. Toda a vez que eu passo pela 

“cracolândia” eu vejo no mínimo uma menina grávida lá, no meio do crack todo. A 

gente assiste a isso impassivelmente enquanto existe uma solução. Não é solução ideal, 

mas é uma solução. Coloca a tendinha aí que eu garanto que elas vão lá tomar o 

anticoncepcional, não precisa ir atrás caçando e aplicando injeção em quem não quer.  

 

O SR. - Quer café? 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Não, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Dando prosseguimento a 

nossa lista de inscrito, o nobre deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Dr. Drauzio, muito obrigado pelo 

comparecimento do senhor nessa CPI, está sendo de suma importância. Conheço o seu 

trabalho pelas mídias, que é muito conhecido e parabenizo por toda a inciativa que o 



18 
 

senhor dá a essa comissão e o trabalho que o senhor tem proporcionado aí aos usuários 

em prol de ajudá-los.  

Eu fui uma pessoa que também conheci os presídios, conheci em prol de ajudar 

religiosamente. Já conheci vários presididos aqui em São Paulo. E eu só discordo de 

uma fala do senhor com respeito a... Discordo e concordo ao mesmo tempo, o senhor 

fala que as cadeias recuperam os dependentes do crack, mas nós vemos que não 

recupera as pessoas. Por um lado, pode sim recuperar até mesmo a pessoa, o acesso ao 

crack lá ser menor, mas não ser totalmente tirado o acesso ao crack daquela pessoa, 

usuário, como o senhor mesmo disse.  

Nós vemos, infelizmente, quanto as mulheres, mães, filhos, são consideradas, 

entre aspas, como mulas de drogas que levam drogas para dentro dos presídios, são 

pagas e sendo até vítimas e se tornando presas também. E nós vemos que essas pessoas, 

infelizmente que hoje se encontram dentro dos presídios, elas acabam virando até 

mesmo parte de uma organização criminosa, de todas as organizações criminosas que 

existem ali dentro, então elas deixam de ser usuárias para serem ou dependentes ou 

passam a consumir ali mesmo para poder manter uma organização criminosa que existe 

lá. E como até mesmo o senhor disse ao Coronel Telhada, a organização realmente é 

criminosa, é uma organização, há uma organização infelizmente que acontece. 

Mas quero fazer umas perguntas ao senhor e uma delas com respeito até mesmo 

aos hospitais psiquiátricos. Existem muitas pessoas que defendem a internação 

compulsória e algumas delas são os donos de hospitais psiquiátricos. Você acha que há 

um loby financeiro em cima disso? 

Mais uma pergunta. Se for muitas perguntas o senhor pode me brecar e depois eu 

faço outras. Você acha que nós estamos preparados para a prática da internação 

compulsória no nosso país? E é possível desenvolver uma estratégia nacional ou cada 

município tem que ter sua própria estratégia? Qual a melhor maneira de prevenir a 

gravidez das usuárias de crack? Levando em consideração que a usuária não procura o 

serviço de saúde. Infelizmente nós vemos, como o senhor mesmo disse, 11 anos, 13 

anos a menina já está grávida, o pai, muitas das vezes, como o senhor mesmo disse, de 

12, 15 anos. 

E com respeito à “cracolândia”, um lugar que o senhor frequenta na sua rotina 

matinal de correr, enfim. O senhor concorda com o programa Braços Abertos que é feito 

lá? Acredito que o senhor já deva conhecer esse programa. O senhor concorda com ele? 

Se sim, por quê? 
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E... Não sei se tem muita pergunta, o senhor me breca. E com a total experiência 

na área que o senhor tem, qual a opinião para diminuir o consumo do crack na 

“cracolândia”? Queria ouvir sua opinião. 

E a última, para terminar, você concorda com a liberação da maconha sem ser 

para o uso medicinal? Obrigado, doutor. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Vamos lá. Em relação a esse loby dos hospitais 

particulares e de clínicas particulares, eu não sei, não sei se ele existe, eu acho que isso é 

uma coisa que se existir tem que ser enfrentada. E se você faz um programa de 

internação o estado tem que ter o controle. Pode ser que não haja condições do estado 

proporcionar os serviços, mas cabe a ele a fiscalização. 

Em relação a prática da internação compulsória, eu acho que nós não estamos 

preparados para isso, isso não é uma coisa que você diga: “passa lá um caminhão, pega 

todo mundo, leva e distribui nos hospitais, nas clínicas, não é assim que se faz isso, tem 

que haver um planejamento com técnico que vejam qual a melhor forma de você fazer. 

Não é pegar todo mundo que está ali, mas quais são aqueles, quais os critérios para você 

definir, quais são aqueles que não estão em condição de decidir qual é a melhor solução 

para ele. 

Esse programa se devem ser nacionais ou municipais, acredito que municipais. 

Porque quem sabe o que está se passando no município são os cidadãos desse 

município. Não adianta eu fazer um programa para Juazeiro do Norte aqui de São Paulo, 

porque lá a realidade é outra, completamente diversa da nossa. Esse programa De 

Braços Abertos... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só uma, usuário da... A gravidez das 

usuárias de droga, levando em consideração a usuária não procurar serviço. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Eu acho que tem... Não vai procurar mesmo, eu 

acho que você tem que ir até elas. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Qual a melhor maneira de prevenir? 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Eu acho que abrir uma tendinha, uma tenda e 

oferece contraceptivos e fazer uma cosia, oferecer para quem quiser aceitar. Eu acho 



20 
 

que isso não é difícil fazer e não é caro fazer também, acho até uma coisa bem simples, 

bem barata. Esses remédios são disponíveis pelo SUS, esses anticoncepcionais.  

Agora, aquelas que você vai colocar um DIU precisa ter um ultrassom, essas 

podiam ser encaminhadas no caso de haver indicação, ser encaminhadas para um centro 

de saúde, mas você ter alguém que recebesse essas mulheres e que fosse exclusivamente 

para as mulheres, que não tivesse mistura com homem de jeito nenhum naquele espaço, 

que elas se sentissem acolhidas. E aí sim fazer uma estratégia que poderia, 

eventualmente, ir até além da estratégia de simplesmente dar contraceptivos. 

Porque a característica da mulher usuária de crack, o modo de vida da mulher 

usuária de crack é muito diferente do modo de vida do homem que usa crack. Ali na 

“cracolândia” existe, a mulher fica em uma posição de inferioridade total. Inclusive nas 

cadeias. Cadeias femininas, elas resolvem os problemas ali, o comando da cadeia 

resolve os problemas ali. Quando acontece uma coisa mais séria elas entram em contato 

com o comando, autoridade final é dos homens. Mesmo as mulheres que fazem parte do 

comando, elas ficam em uma posição inferior, a última palavra é sempre dos homens.  

Esse programa De Braços Abertos é o programa da prefeitura. Eu acho que ele 

tem o mérito de ser uma tentativa, evidente, mas acho que o inconveniente é aquele ao 

qual me referi antes, de você deixar o usuário dentro da “cracolândia” e aí isso é uma 

tentação para ele voltar o uso da droga muito grande. Em relação a como diminuir o 

crack da “cracolândia”, sinceramente não sei. Acho que a única alternativa que nós 

temos é diminuir o número de usuários, porque diminuir a quantidade de droga eu acho 

muito difícil. O vendedor final de crack, aquele que recebe o pedaço de crack, que eles 

chamam, aquele tijolo de crack e vai vender picado, ele ganha mais de 100% do valor, 

entre o que ele paga e o que ele arrecada, ele ganha mais de 100% do valor. E ele vende 

um quilo de crack, um quilo de pasta, pelo qual ele pagou oito, nove mil reais, ele vende 

em uma noite, em um final de semana vende mais do que isso. Então é uma margem de 

lucro absurdo, um poder de corrupção quase que ilimitado. Não tem como você 

conseguir... Enquanto você tem aquele... Se você não reduz o número de usuários você 

não consegue diminuir a oferta de jeito nenhum. O máximo que você pode conseguir é 

aumentar um pouco o preço da droga. A experiência internacional não mostra nem isso.  

Quando os Estados Unidos completaram o investimento de 20 bilhões de dólares 

na Colômbia, a revista de “The Economist” fez uma matéria longa sobre a política 

americana lá. Qual é o objetivo dessa repressão violenta toda? É você conseguir reduzir 

a oferta. Então eles fizeram toda essa intervenção na Colômbia, vai ter menos cocaína 
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no mercado, a cocaína vai custar mais caro e com isso você vai ter menos usuários. E a 

revista fez um cálculo, mostrava quanto custava o grama de cocaína nas ruas dos 

Estados Unidos e das principais capitais da Europa antes da intervenção americana e 

depois da intervenção. Então você olhava o gráfico tinha a linha do investimento 

americano que foi subindo, subindo, até chegar ao 20 bilhões. E a linha do custo do 

grama de cocaína que vinha caindo e atingia o valor mais baixo de todos quando atingia 

os 20 bilhões. Quer dizer, não é a polícia que vai ter esse poder de controlar o uso da 

droga.  

Em relação a liberação da maconha, as pessoas querem sempre saber se você é a 

favor ou se você é contra e eu acho que é uma coisa complexa essa, é difícil também. 

Eu, sinceramente, não tenho nenhum problema moral com isso, nada disso, eu acho 

melhor... Preferia ter um filho maconheiro do que um filho bêbado, mil vezes. Mas qual 

o problema de liberar a maconha? Não é tão simples. Liberar o que é? “Então pode 

vender à vontade”, o tráfico já existe, eles estão muito melhor estruturados do que 

qualquer outra... Onde vão produzir? Eles já sabem, eles já têm a produção, eles já têm 

as linhas tráfico no transporte, eles têm tudo, o controle todo. Então você via fazer o 

quê? Vai aumentar o poder do tráfico? “Então é o estado que vai ter o monopólio”, 

monopólio de estado sabemos que não é tão simples também. O estado que vai plantar, 

o estado que vai distribuir? Você vai vender bem barato a droga? Porque se você vender 

caro você não concorre com o tráfico, se você vender muito barato você aumenta o 

número de usuários. Quer dizer, é muito complicado, não é uma coisa simples, isso tem 

que fazer parte de um estudo grande de uma organização, porque não se trata disso. Eu 

vejo os meninos fazendo passeata na rua, o que eles querem é fumar maconha, tudo 

bem. Eu não tenho nada contra não. O problema é que não é simples assim: “vamos 

liberar”. E o dia seguinte? Veja nos estados unidos, quantas medidas os estados que 

estão liberando a maconha, quantos cuidados eles têm tomado. E lá que existe uma 

organização social muito superior a nossa, que existe uma polícia muito mais 

organizada e bem paga do que a nossa, em que as leis realmente funcionam, tem um 

judiciário mais ágil do que o que nós temos. Quantos cuidados eles têm tomado para 

poder fazer a liberação. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Dando continuidade a nossa 

lista ade inscritos, estava inscrito o deputado Welson Gasparini, mas respeitando aí a 

representação feminina na nossa Mesa, ele muda a ordem aqui e passa a palavra à 

deputada Beth Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Obrigada, deputado Gasparini. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Gostaria de registrar aqui 

também a presença do nobre deputado Ed Thomas. Com a palavra deputada Beth 

Sahão. 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Queria cumprimentar todos os deputados na 

figura do presidente desta CPI. Cumprimentar o Dr. Drauzio, dizer que acho que quase 

todos aqui certamente acompanhamos sua trajetória e nós percebemos que a sua luta 

não é só em relação as drogas, mas o senhor é um profissional da saúde e a gente 

compreende a saúde como um bem-estar físico, social e mental também, por isso o 

senhor, certamente, tem esse envolvimento tão forte nesse debate importantíssimo que é 

a questão das drogas. Em especial estamos tratando aqui da questão do crack, mas é 

difícil separar o consumo do crack com o consumo, às vezes, de outras drogas também. 

Muito embora o crack, pelo o que a gente vem acompanhando, está se popularizando 

cada vez mais, não sei se pelo estímulo, não sei se pelo valor, por ser uma droga talvez 

mais barata do que outras, enfim.  

Mas o que eu pude depreender, o senhor me desculpe de ter chegado um pouco 

após o início da sua fala, mas eu estava em outra comissão da qual eu faço parte e 

coincidiram os horários. Mas o senhor usou muito durante a sua exposição a questão da 

complexidade do problema, não é? E que é preciso envolvimento de todos. Às vezes a 

gente que vem debatendo esse tema aqui de uma forma um pouco mais intensa, não vou 

nem dizer profunda porque a CPI não tem muito este papel de aprofundar o máximo. 

Talvez esse debate do ponto de vista conceitual, do ponto de vista filosófico deveria ser 

feito um pouco maias, até pelas academias em parceria com os programas que estão 

sendo oferecidos para a população.  

Então queria saber do senhor, a mim me parece que esses programas todos, a 

despeito da boa intenção de cada um deles, mas tem sido muito insuficientes, têm sido 

muito tímidos para poder dar conota desse problema que é uma epidemia, é uma chaga 
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social. E não dá para separa também, eu acho que a sociedade brasileira é muito pouco 

envolvida neste debate e porque ela descola essa responsabilidade para os governos, 

seja os governos do município, seja os governos estaduais, seja o governo federal. Acho 

que é papel primeiro dos governos também, cada um na sua área de atuação, os 

municípios, por exemplo, não podem cuidar da questão da segurança, mas eles podem 

implantar um conjunto de políticas públicas capazes de trabalhar esse tema. E de, 

inclusive, dar às nossas crianças e aos nossos adolescentes uma expectativa muito maior 

que não se restrinja a questão do consumo das drogas.  

Porque o senhor mesmo agora pouco disso que o mercado das drogas é um 

mercado muito estimulante e que dificilmente a pessoa, às vezes, vai ganhar em um 

trabalho formal aquilo que ela pode ganhar fazendo o tráfico de drogas. Quer dizer, 

como fazer, como competir com esse comércio que é um comércio rentável, que é um 

comércio de retorno rápido que pode atender as demandas de um adolescente ou de um 

jovem que está inserido em uma sociedade que também quer consumir as coisas que os 

jovens das camadas mais abastadas têm esse privilégio e ele não consegue, é legítimo 

até que ele lute por isso, só que a maneira como eles estão fazendo isso, como eles estão 

se colocando, eu acho que tem sido muito complicado. 

E também o que o senhor acha desse enfrentamento todo que é feito, seja do ponto 

de vista da repressão, do combate, da inteligência da Polícia Federal ou de outras 

polícias envolvidas, nessa, em todo esse trabalho de investigação, de punição e de 

encontrar culpados, etc. Eu acho que é muito pouco aquilo que a polícia consegue 

resolver, a resolutividade do ponto de vista policial é muito pequena em relação ao 

tamanho do problema, esse é um ponto. 

Outro ponto é que as políticas de saúde oferecidas pelos governos também são 

muito aquém, muito, muito aquém daquilo que o problema exige. E eu concordo 

plenamente com o senhor do ponto de vista do programa da prefeitura. Eu acho que é 

um programa bem-intencionado, pode até ter e deve ter resultados importantes, só que 

eu queria saber percentualmente o que isso representa? E é simples assim, se você tem 

um alcoólatra, se uma pessoa é alcoólatra na família... Eu tenho amigas que não 

colocam o álcool, o cacau no bolo, porque não pode colocar o álcool ali porque o 

marido teve um histórico de alcoolismo, portanto não dá para nada estimulá-lo, se por 

ventura ele tiver uma recaída. 

Agora, imagine só, aqui no Brasil nós temos essa mania, sábado e domingo é 

como se as coisas não existissem, então tudo fecha e nada funciona. Agora, se a pessoa 
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está ali, mora ali, desce, se depara com todo aquele universo tão fácil, tão acessível, é 

muito difícil. A pessoa que está em processo de recuperação ela se mantém imune 

aquilo tudo, eu acho complicadíssimo. Eu acho que essa CPI, inclusive, Sr. Presidente, 

pode também... Porque o nosso papel não é prender ninguém, o nosso papel é ao final 

faze rum relatório, aqui falando com o relator da CPI, que possa indicar, sugerir, 

encaminhar. E um deles, talvez, seja essa observação tão pertinente que o senhor coloca 

aqui em relação aonde estão os dependentes químicos ali na questão da “cracolândia”. 

E por fim eu queria dizer a respeito quando o senhor coloca a questão do 

aleitamento materno, da gravidez e de uma criança que é retirada da mãe. Isso é uma 

tragédia sem parâmetro, a gente não consegue dimensionar o que será dessa criança que 

vai perder esses laços. E o que será dessa mãe também. Concordo plena, como 

psicóloga que sou, concordo plenamente com o senhor no sentido de que esses laços 

nunca se quebrarão. Só que os efeitos e os traumas que podem decorrer disso tudo serão 

indeléveis na vida, tanto de uma quanto de outra, tanto da mãe quanto da criança. Então 

se nós pudéssemos também encontrar alternativas para que essa criança pudesse ficar ao 

lado da sua mãe com todos os problemas, com todas as dificuldades, mas que cabe a 

nós, agentes políticos, ao estado como um todo e à sociedade civil organizada ou não, 

trabalhar em conjunto e de forma articulada. 

Agora para finalizar mesmo, esta é, na minha opinião, uma das grandes 

deficiências dos programas, eles dialogam muito pouco entre si e isso dificulta um bom 

resultado deles todos, isso é o que eu penso, Dr. Drauzio. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Estou totalmente de acordo com tudo o que a 

senhora disse.  

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Inclusive essas 

considerações feitas aqui pelos membros da nossa Comissão, certamente muito bem 

anotadas aí pelo nosso relator, deputada Beth vai nos ajudar nesse documento final. Eu 

até conversava com o Dr. Drauzio logo na sua chegada quando fui recepciona-lo ali, que 

a intenção dessa comissão é exatamente, no final dela, uma comissão parlamentar de 

inquérito, produzir um documento que apresente para os governos, seja estadual ou 

municipal, algumas alternativas, alguns caminhos que poderão e deverão ser seguidos 

para nós resolvermos a questão do crack como problema de saúde pública. Então esses 
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apontamentos certamente farão parte do nosso relatório final, com certeza. Obrigado, 

deputado Beth. Com a palavra o deputado Welson Gasparini. 

 

O SR. WELSON GASPARINI - PSDB - Em primeiro lugar o meu abraço ao Dr. 

Drauzio pelo trabalho que desenvolve em benefício do Brasil. E hoje o prazer de tê-lo 

aqui trazendo as suas experiências e o seu conhecimento sobre esse assunto tão 

importante que é o conjunto de drogas. A minha pergunta seria o seguinte, Dr. Drauzio, 

o senhor não acha que há uma influência muito grande da pobreza no relacionamento 

das pessoas que praticam a adesão às drogas? Eu perguntaria, por exemplo, as drogas 

são mais comuns entre os pobres ou entre a classe média ou entre os ricos? Lá na 

“cracolândia”, por exemplo, nós vamos encontrar pessoas da classe média que estão lá? 

Pessoas de famílias ricas? E a conclusão que eu vejo aqui é o seguinte, as drogas são 

mais comuns entre os pobres, entre os favelados.  

A minha cidade é uma das mais ricas do Brasil e hoje, para o senhor ter uma ideia, 

nós estamos com 62 favelas. E quem mora me uma favela tem dificuldade de acesso à 

educação, a orientação ética, moral, cívica, espiritual e tem mais facilidade de se 

entregar aos vícios. Então eu acredito que grande parte também do problema é a 

pobreza no Brasil. O senhor vê, nós temos agora, 12 milhões de desempregados, nós 

falamos aqui de uma menina de 14, 15, 16 anos que se entrega à prostituição para ter 

algum recurso financeiro. Não vou dizer que é para comprar arroz, feijão, não sei o quê, 

mas pode ser até para isso.  

Porque se o chefe de família bate de porta em porta: “eu quero trabalhar, eu tenho 

experiência, aceito qualquer serviço, posso ser lixeiro, vou cuidar das privadas, faço o 

que quiser”, “mas não tem vaga”. Essa pessoa tem que levar para casa alimento para a 

sua família. A mulher é a mesma coisa, quer emprego e não consegue, são 12 milhões 

de desempregados. E nessa hora, se essas pessoas não tiverem uma formação, repito, 

moral, ética, espiritual, se entrega ao crime. É só aparecer ali um vendedor: “você quer? 

Você vai ganhar tanto para vender droga comigo”, ele acaba aderindo e é lógico que 

além de vender ele vai consumir também para ver se aquilo é gostoso ou não.  

A minha pergunta seria essa, o senhor não acha que um dos grandes problemas 

quanto ao número de pessoas que estão se drogando e entregando, inclusive, a venda de 

drogas, é um problema econômico e social grave no Brasil? Eu não sei, por exemplo, se 

lá nos Estados Unidos, na Itália, tem “cracolândias” como aqui. Se amanhã nós 

pudéssemos ir na “cracolândia” e oferecer emprego lá, onde é que nós levaríamos essa 
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turma para trabalhar? Então só pode levar para recuperação. Ele fica três, quatro meses 

ali, vai ter comida, vai ter assistência social, vai ter psicológica. E quando ele sai, para 

onde vai? Ele vai arrumar emprego? Ele vai ser um marginal de novo. Não sei se estou 

errado nisso, mas pediria a sua opinião. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Acho que o senhor está certíssimo, a pobreza é o 

pano de fundo mesmo do uso de drogas. Agora depende do que chamamos de droga. Se 

pensarmos que maconha é droga, que álcool é droga, aí nós temos em todos as classes 

sociais, alcoólatras existem em todas as classes sociais. Logicamente que entre os mais 

pobres a prevalência do alcoolismo é mais alta.  

O crack é uma situação um pouquinho especial porque o crack, as pessoas com 

uma condição econômica melhor têm medo do crack, mesmo que usem cocaína por 

aspiração, maconha, mas eles têm medo do crack porque tem uma visão de que não 

querer chegar naquele estágio de parar na sarjeta. Enquanto que os outros que entram 

nas classes sociais menos favorecidas, aqueles bem mais pobres, etc, já é uma... O crack 

está muito mais à mão, ele está na esquina de casa, está na vizinhança, ele tem usuários 

na família, às vezes o pai e a mãe são usuários, então você cria... É uma tragédia social 

toda já armada na qual ele entra como uma peça naquela história toda, naquela 

engrenagem toda e o futuro dele está traçado ali, muito difícil escapar dessa situação. E 

é por isso que nós temos esse uso de crack, o crack levar as pessoas à sarjeta.  

No meio você encontra uma pessoa de classe média, alguém que talvez tivesse 

uma condição financeira melhor, mas eles são exceções. Agora se você pegar os 

usuários de cocaína aspirada, aí nós temos um uso em todas as classes. Maconha então é 

universal. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Essa Presidência gostaria de 

registrar a presença aqui do nobre deputado Caio França, revelação dessa legislatura dos 

mais novos deputados da Casa, mas um dos mais eficientes, obrigado pela presença 

deputado Caio França. Deputado Ed Thomas, V. Exa. está com a palavra. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Boa tarde a todos, boa tarde a todas, agradecer o 

presidente Adilson por esse momento tão importante para esta Casa. Não pertenço ao 

grupo de trabalho da CPI, mas em um outro momento e em outros mandatos já 

participei. E tomara que nós possamos realmente avançar, porque a droga já avançou no 
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geral. Realista, precisamos ser, nós estamos perdendo a guerra, ela está muito, mas 

muito à frente. 

Dr. Drauzio, primeiro a minha admiração, meu respeito. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Obrigado. 

 

O SR. ED THOMAS - PSB - Quero lhe agradecer, o Senhor. já esteve, parece, 

na minha cidade que é Presidente Prudente, em um período de proliferação de 

escorpiões e isso é uma outra situação. O Senhor. esteve até visitando uma criança que, 

infelizmente, no estrado da cama ela foi picada, um estrago enorme. O senhor esteve 

por lá.  

O Senhor. tem uma outra missão agora fora a profissional que o Senhor é 

brilhante, que é informação direito do cidadão, o senhor tem feito isso no nosso país, 

para o nosso país e para a nossa gente, nós precisamos lhe agradecer porque informação 

é direito do cidadão. Com informação a gente transforma, com informação a gente 

melhora, com informação, com certeza, a gente vai tirar muitos jovens das drogas, com 

informação nós não deixarem muitos jovens entrarem nas drogas. Mas a informação 

mais importante do país hoje não são as Olimpíadas, é a procura de Pokémon. Só se fala 

nisso, só se discute isso. Nós sabemos que é o lazer, enfim, faz parte de toda essa 

tecnologia que estamos vivendo, mas eu queria que tivesse uma discussão no país, não 

do Pokémon, mas dessa epidemia.  

E nós vemos que há uma omissão muito, mas muito grande, seja de governo 

federal, seja de governo estadual, seja de governo municipal e de família. Uma família 

que já não senta mais na mesa para comer, para falar sobre diversos assuntos ou na 

frente de uma televisão todos reunidos. Enfim, é cada um mandando mensagem do seu 

quarto, para mãe, para o pai, cada um em um canto. Quer dizer, nós fomos nos 

separando e quando a gente se separa, a gente fica vulnerável. Lá do começo já se vivia 

em grupo para ter o quê? A fortaleza e a segurança e a família foi separada. Eu vejo 

com essa simplicidade que o tratamento não é só da pessoa doente, do drogadito, o 

tratamento é da família, precisa assumir que é uma responsabilidade e nós estamos 

vendo essa omissão. 

Me lembro da época das lan house, dos pais entregarem os filhos lá e falar: “vou 

ficar livre um pouquinho que eles vão ficar aqui tranquilos”, e ali tudo começou. Ali 

tudo começou. O traficante está na rede, do grande ao pequeno. E como combater? A 
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gente sabe que é um problema de saúde pública, que também é de segurança pública 

sim, que também é de educação. Se nós colocarmos que o estado de São Paulo, de cada 

dez escolas estaduais do estado de São Paulo, seis não têm uma quadra. Por quê? O que 

a quadra tem a ver com isso? É que na quadra acontece a maior conversação, a maior 

aula está no convívio desses jovens em uma quadra praticando todos os esportes, 

jogando a capoeira, fazendo a palestra com a melhor idade, com as crianças, levando 

essa informação, esse é o papel da escola.  

Mas a escola, o que oferece? Nós temos professores massacrados que infelizmente 

tiveram, que assumir a responsabilidade de pai e mãe, porque é comum nós ouvirmos lá 

de um pai, de uma mãe: “o professor não te dá educação não? Não está tendo educação 

na escola?”, “não”. A compreensão é que escola é conhecimento, educação é em casa. 

Então eu acho que essa omissão, isso foi escapando pelas mãos e nós chegamos, 

infelizmente, a esse estágio. 

Eu pude ver uma cena, Dr. Drauzio e o senhor, com certeza, já pôde ter visto 

situação igual. A minha região é canavieira e logo na chegada do crack, na febre do 

crack, cortadores de cana estavam consumindo para acelerar, porque no primeiro 

momento me parece ter uma aceleração, não é Dr. Drauzio? Que era para cortar mais 

cana. Então você vê um ser humano, dentro de uma Santa Casa, Coronel Telhada, 

deputado Adilson, Welson, Caio, só mexeu os olhos, totalmente paralisado, totalmente 

parado. Aquilo me marcou. Foi na Santa Casa de Oswaldo Cruz e era um cortador de 

cana. Chegou ao fundo, que nada mais, nem um músculo mais obedecia, por causa do 

crack, por causa do esforço físico. 

Então o que nós estamos tratando nesse país é muito sério. Nós temos aí as 

Olimpíadas e essas medalhas estão vindo de gente muito pobre que buscou essa 

oportunidade. O coronel hoje fez no nosso parlamento dizendo: “o exército tem uma 

grande responsabilidade”, por quê? Porque há uma formação, porque há a cidadania, o 

que falta então é o próprio estado, o próprio município e a própria União dar cidadania a 

esse jovem. E o que é essa cidadania? Tirar dessa ociosidade. “Mas ele não pode 

trabalhar que ele é de melhor”, mas ele pode se qualificar para um trabalho e nós 

proibimos isso. O país proíbe isso. O jovem não pode, realmente, produzir, não pode 

trabalhar. O que não aconteceu comigo, eu, com o Dr. Drauzio da mesma forma, que fez 

parte da nossa formação. Eu acho que essa cultura de voltar a dizer para esse jovem que 

ele é útil.  
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E eu ouvi relatos dentro desta Casa de meninos e meninas falando: “olha, quando 

eu aprendi uma profissão aí facilitou a minha saída, realmente a minha saída”. Então eu 

creio que uma das soluções, presidente Adilson, os centros de formação de educação 

para o esporte, de educação para a vida é a grande saída para isso, é ter o lugar para que 

muitos não entrem e para que quem está possa realmente sair. 

Eu fui criticado algumas vezes, até mesmo por uma parte da sociedade por 

destinar, Dr. Drauzio, recursos, emendas parlamentares para casas de recuperação. A 

omissão foi tão grande que só as igrejas ficaram com essa situação, seja a católica, seja 

a evangélica, os espíritas. Nós vemos o hospital Bezerra de Menezes, hospitais que são 

psiquiátricos, que estão recebendo doentes do crack. E mandar recursos, ou seja, desde a 

cama, desde a cozinha industrial, desde a compra do terreno, da construção para dar 

uma honradez e você falar: “está mandando dinheiro para cuidar de bandido, de 

drogado?”. Quer dizer, aquele mesmo que vai entrar na nossa casa, que vai matar por 

um tênis, não é verdade, por alguma situação para conseguir a droga, vai cometer aí 

uma grande tragédia.  

E eu vejo que é só esse investimento, coisas que o dinheiro resolve, não é 

verdade? Que nós deveríamos realmente ter investido. Investimos em uma copa do 

mundo, estádio de milhões, Olimpíadas, não é verdade? Daria para construir. Aprece 

que é um discurso velho, populista, mas não é, é a realidade, é a valorização do humano. 

Chegamos a essa situação em uma simples opinião e há realmente quem discorde a 

gente precisa discordar até para melhorar a vida das pessoas. É que a gente passou a 

valorizar o ferro, o cimento, o concreto, o asfalto, o obelisco, a grande construção e 

esqueceu-se do humano, o desenvolvimento verdadeiro é o desenvolvimento humano. 

Não teve investimento, nós transformamos as “cracolândias” em um lixo de gente, não é 

verdade? De zumbis ali, que dói muito na gente.  

Falo isso e falo com orgulho, encerrando, Dr. Drauzio, eu tenho um pai de 80 

anos que ele bebeu quase que toda a pinga do mundo, quase que toda a cachaça do 

mundo. Quando ele não bebia ele era maravilhoso e quando ele bebia ele era fantástico. 

E nós curamos ele com amor. Faz 20 anos, ele largou aos 60, 60 e pouquinho, é o maior 

bebedor de Itubaína hoje. Certo? Então eu vejo que tem jeito, teve jeito na minha casa. 

Porque essa droga lícita, o álcool, é a mais fácil de se encontrar, do próprio cigarro, é 

esse empenho, é o que está faltando, é uma administração em todos os segmentos 

humanizada para nós salvarmos essa molecada bonita que nós temos. E é obrigação de 

cada um, realmente de nós. “Não tem nada a ver comigo”, tem a ver comigo sim. Tem a 
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ver comigo. E buscar com responsabilidade porque é a próxima geração e nós não 

podemos ter uma geração dessa realmente doente. 

Mas eu vim aqui para parabenizar o presidente Adilson, os componentes da CPI, a 

sua presença nessa Casa dignifica esse parlamento, está certo? E continue dessa forma 

com essa nobre missão e tantas missões que já lhe deram que é informação, informar o 

nosso cidadão. Eu creio que estamos perdendo a guerra, mas nós estamos na guerra e 

que nós termo armas, escondidas, que devem ser colocadas à disposição para nós 

vencermos tudo isso aí. Obrigado pela sua presença aqui, eu tenho certeza que através 

desse relatório final vai dar uma credibilidade maior, uma discussão maior porque 

precisamos, com certeza, discutir isso. Até agora nós estamos encobrindo tudo, mas é 

hora de descobrir toda essa situação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com o 

senhor e com todos.  

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Eu que agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Obrigado pelas palavras 

nobre deputado Ed Thomas, um grande deputado e um grande radialista que é, só fiquei 

preocupado aqui se V. Exa. não vai propor aí a CPI da Epidemia do Pokémon. Espero 

que isso não aconteça tão cedo. 

Eu gostaria de deixar registrado aqui a minha gratidão, abrir a oportunidade 

novamente ao Dr. Drauzio Varella para que ele faça as suas considerações finais. 

Deputado Caio França abriu mão do uso da palavra. Dr. Drauzio, o senhor tem a 

liberdade de fazer suas considerações finais. 

 

O SR. DRAUZIO VARELLA - Acho que já falei tudo o que pensava aqui. 

Queria agradecer tantos elogios que eu recebi de todos os componentes da Mesa e do 

interesse desta comissão em estudar esse problema e tentar encaminhar soluções que 

não existe um caminho único, mas isso pode fazer parte de um movimento mais amplo. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADILSON ROSSI - PSB - Nós que agradecemos. 

Encerrado o objeto desta reunião, estão encerrados os trabalhos da CPI Epidemia do 

Crack. 

* * * 


